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3 W krainie wyobraźni—wywiad z Panią                     
dyrektor Aldoną Cyranowicz 

4 Noc w Akademii Pana Kleksa 

6 I Ty możesz być na okładce książki! 

7 Zdarzyło się w pewnej bibliotece... 

8 Flash mob z książką  

8 Dlaczego warto czytać? 

9 Szkoła migania 

11 Klasa 7a śladami Kochanowskiego 

12 Dwa dni z historią 

13 Sztuka wizażu 

13 Pasja charakteryzacji 

14 Nie tylko przy tablicy… 

16 Czego uczy mnie Mały Książę? 

17 Portret z Różą 

18 W wielkim skrócie 

19 Read the books!  

20 Zagadka fotograficzna 

 

My wiemy, że czytanie to przede wszystkim 
bardzo dobra zabawa, ale jak przekonać o tym 
innych? Ważny był każdy pomysł…  

Pod koniec września przystąpiliśmy do                     
ogólnopolskiego konkursu CO JA CZYTAM? 
organizowanego przez fundację Nowoczesna 
Polska i prowadziliśmy kampanię promującą 
czytelnictwo. 

Nasi redaktorzy we współpracy z uczniami 
klasy 5c i łącznikami z Biblioteką Szkolną                      
tworzyli memy,  plakaty, zakładki do książek, 
gry planszowe, makiety i ilustracje do swoich                    
ulubionych lektur.  

Rozwiązywaliśmy zadania w czasie czytelni-
czych gier detektywistycznych. Braliśmy udział 
w scenkach, inscenizacjach, flash mobach oraz 
tworzyliśmy „żywe” okładki książek. Stworzyli-
śmy teatr z gazet. Czytaliśmy książki młodszym 
dzieciom. Przeprowadziliśmy sondę na ulicach 
naszego miasta, rozdając ulotki zachęcające do 
czytania. Nagraliśmy dwa trailery powieści 
„Kubuś Puchatek” i „W pustyni i w puszczy”. 
Przeprowadzaliśmy wywiady z nauczycielami, 
dyrektorem szkoły i burmistrzem naszego                     
miasta. Organizowaliśmy konkursy literackie, 
multimedialne, fotograficzne oraz pojedynki     
bohaterów wybranych książek.  Uczestniczyli-
śmy w zajęciach czytelniczych w Bibliotece                    
Publicznej w Błoniu. 

Naszym największym wspólnym działaniem 
była organizacja „Nocy w Akademii Pana                   
Kleksa”. Relacja z tego wydarzenia została                      
opublikowana w formie nagranego przez nas 
filmiku, audycji radiowej w szkole i w żyrardow-
skim radiu „Fama” oraz na łamach numeru                  
gazety, który Wam teraz prezentujemy.  

Akcja sprawiła nam wiele radości. Mamy                    
nadzieję, że dzięki niej dużo osób zostało                             
zachęconych do czytania.  Opowiemy Wam                         
o niej w tym numerze (ale nie tylko o niej).                     
Zapraszamy do czytania! 

Mariola Siedlecka 
Opiekun redakcji 

▲ Nasz nowy Korczakowski Samorząd Uczniowski: Julka,        
Kacper i Karolina. JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA 
JEDNEGO! 

fot. Mariola Siedlecka 

Na stronie tytułowej:  
 

Zdjęcie górne: Siódmoklasiści tworzą „żywe” okładki 
książek (fot. Mariola Siedlecka) 
Zdjęcia dolne:  
▪ Łącznicy biblioteczni czytają  dzieciom z klas młodszych 
(fot. Grażyna Gutkowska) 
▪ Uczniowie klasy 7c inscenizują II część „Dziadów”                   
Adama Mickiewicza (fot. Mariola Siedlecka) 
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 NIECODZIENNY WYWIAD Z ... 

Życie w istocie jest bardzo zajmujące.  (Lucy Maud Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”) 

W KRAINIE WYOBRAŹNIW KRAINIE WYOBRAŹNIW KRAINIE WYOBRAŹNI   

Tradycyjnie na początku nowego roku                             
szkolnego spotykamy się z Panią dyrektor                               
Aldoną Cyranowicz.  

Pani dyrektor opowiada nam o swoich                                 
wakacjach, planach na ten rok szkolny oraz                                
o swoich ulubionych książkach. 

 

- Jak Pani dyrektor spędziła wakacje? 
 

- Przez pięć dni byłam w Londynie, dużo                        
zwiedzałam, wędrowałam też śladami emigracji 
czasów wojny i okresu powojennego. W sierpniu              
z całą rodziną i psem wyjechałam w góry. Tydzień 
byliśmy w Pieninach, dokładnie w Krościenku, 
następnych kilka dni spędziliśmy w małej miejsco-
wości pomiędzy Łańcutem a Przemyślem. Udało 
mi się również wyjechać na jednodniową wyciecz-
kę do Lwowa. Resztę wakacji spędziłam w szkole.  

 

- Jakie ma Pani plany na ten rok szkolny? 
 

- Dużo zależy od planów gminy. Czeka nas                 
budowa nowej sali gimnastycznej, jednak rozpocz-
nie się ona prawdopodobnie dopiero za dwa lata. 
W tym roku – tak jak w poprzednich – będziemy 
realizować kilka projektów, w tym jeden bardzo 
duży ze środków FIO, który dotyczy przede 
wszystkim zajęć terapeutycznych, ale w jego                     
ramach zaplanowane też zostały imprezy masowe, 
takie jak listopadowy Wieczór z Niepodległą.                       
W ramach obchodów setnej rocznicy niepodległo-
ści będziemy organizować wiele działań, w tym 
rozpoczniemy cykl  „100 kilometrów dla Niepod-
ległej”. Na początek czeka nas około                                       
20-kilometrowy rajd rowerowy. Rozpoczynamy 
również niepodległościowy projekt historyczny; 
obejmuje on zajęcia koła historycznego i wycieczki 
o charakterze patriotycznym.  

W 2019 roku przypada dziewięćdziesiąta                       
rocznica powstania naszej szkoły, a w 2020 mija 
pięćdziesiąta piąta rocznica zbudowania obecnego 
budynku SP2 i czterdziesta piąta rocznica nadania 
SP2 imienia Janusza Korczaka. Postanowiliśmy,                     
że połączymy wszystkie te rocznice, uroczyste                    
obchody zorganizujemy w 2020 roku,                                      
prawdopodobnie w kwietniu.  

W tym roku szkolnym dużym wydarzeniem                            
dla nas wszystkich będzie pierwszy egzamin 
ósmoklasisty. Niektórzy uczniowie klas ósmych 
już teraz sprawdzają swoją wiedzę, przystępując 
do konkursów kuratoryjnych.  Jeżeli ktoś zostanie 
laureatem   takiego   konkursu,   będzie  zwolniony  

z określonego typu egzaminu, na przykład                           
po matematyce - z matematycznego. Jeśli komuś 
uda się znaleźć w finale, to otrzyma za to dodatko-
we punkty przy rekrutacji do szkoły                      
średniej.  
 

- Jaka jest Pani ulubiona książka? 
 

- Moją ukochaną książką z dzieciństwa była 
„Ania z Zielonego Wzgórza”. Lubiłam też czytać 
„Małego Księcia”. W ogóle uwielbiałam czytanie.  
Co może być dla Was zaskoczeniem, lubiłam wiele 
lektur szkolnych, jak na przykład „Popioły” Stefana 
Żeromskiego, także teksty romantyczne, jak 
„Kordian” Juliusza  Słowackiego czy „Pan Tadeusz” 
Adama Mickiewicza oraz literaturę rosyjską,                        
na przykład powieść Lwa Tołstoja „Wojna i pokój”.  

Obecnie – jak tylko mam chwilę wolnego -                        
sięgam po różne książki i błyskawicznie je 
„połykam”. W wakacje czytałam m.in. „Początek” 
Dana Browna i „Sagę von Becków” Joanny Jax. 
Zawsze mówię uczniom, że aby móc powiedzieć, 
czy jakaś książka się nam podoba, czy nie podoba, 
trzeba ją przeczytać. Sama też się stosuję do tej                        
zasady. Nie przepadam za literaturą fantasy,                     
ale zdecydowałam się przeczytać wielotomową                        
powieść będącą przykładem tego gatunku – sagę 
„Pieśń lodu i ognia” George R.R. Martina właśnie 
po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy            
warto po nią sięgnąć. Po lekturze mogę powiedzieć, 
że jest to bardzo dobrze napisana książka, dlatego 
polecam jej przeczytanie.   

 

- Jaką chciałaby Pani Dyrektor mieć super moc? 
 

- Pragnęłabym przede wszystkim, aby wszystkie 
dzieci na całym świecie były szczęśliwe. Przenosząc 
swoje marzenie na grunt szkolny, chciałabym,                          
abyście dobrze się czuli w naszej szkole i po latach                       
z przyjemnością wspominali spędzony w niej czas, 
tak jak ja wspominam osiem lat podstawówki 
(przypominam, że jestem absolwentką „Dwójki”). ▪ 

Moją ukochaną książką była „Ania z Zielonego Wzgórza”.  
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 WYDARZENIA 

Nigdzie chyba chłopcy nie uczą się tak chętnie, jak w Akademii pana Kleksa. Przede wszystkim nigdy nie wiadomo, co pan Kleks 
danego dnia wymyśli, a po wtóre – wszystko, czego się uczymy, jest ogromnie ciekawe i zabawne. (J. Brzechwa „Akademia…”) 

NOC W AKADEMII                     NOC W AKADEMII                     NOC W AKADEMII                     
PANA KLEKSAPANA KLEKSAPANA KLEKSA   

Piotrek Siedlecki (7a):  
- W nocy z 19 na 20 października nasza        

szkoła stała się niezwykłą Akademią Pana 
Kleksa, a ulice Błonia—scenerią tej magicznej 
powieści. 

Na początku redaktorki gazetki przeprowa-
dziły wywiad z panem Ambrożym Kleksem      
(w tej roli świetnie odnalazła się pani Urszula 
Przygoda). Potem uczniowie klasy 5c zaprezen-
towali inscenizację „Witajcie w naszej bajce!”. 
Wtedy nagle zaginął pan Kleks, o czym powia-
domili nas chłopcy z Akademii (). Szukaliśmy 
go w escape roomach oraz na przystankach na-
szego miasta. Była to niezapomniana gra tere-
nowa, której zakończeniem było odnalezienie 
Pana Kleksa w postaci guzika w pasmanterii. 
Następnie zebraliśmy się wszyscy na Rynku i z 
książkami w rękach odegraliśmy pierwszy 
błoński flash mob.  

W szkole czekała na nas pizza oraz magicz-
na kuchnia pana Kleksa. ▪ 

Noc była bardzo udana, humory nam                                   
dopisywały. Chcemy jeszcze! ▪ 

Pani Grażyna Gutkowska: 
- Powrót do szkoły nie oznaczał zakończenia                       

baśniowych rewelacji. Po posileniu się pizzą            
przywiezioną z Sun Cafe, a serwowaną przez                         
p. Patrycję Lubelską i p. Kacpra Świądra—
pracowników świetlicy, na dzieci czekała 
„Kuchnia Pana Kleksa” z magicznymi                       
doświadczeniami, które przeprowadzili                           
panowie Maciej Kała i Jakub Walczewski                            
z IHAR w Radzikowie, oraz dalszy ciąg                           
niespodzianek i zabaw.  

Do udziału w tej Nocy zostały zaproszone                
klasy 4a i 4b, które na lekcjach języka polskiego 
omawiały tę właśnie lekturę. Ku ogromnej                      
radości dzieci wzięli w niej udział nie tylko                    
rodzice, ale również nauczyciele: p. Krystian 
Ciszewski, p. Jacek Wolszczak, a także                             
niezawodnie dyrektor szkoły—Pani Aldona                        
Cyranowicz. 

Wszystkim zaangażowanym zarówno                              
w imieniu dzieci, jak i własnym, serdecznie                         
dziękujemy, oni nadali przedsięwzięciu moc                    
magii i swoistego uroku.   

W rolach głównych na trasie gry terenowej                   
„W poszukiwaniu Pana Kleksa” wystąpili: 
- p. Sławomir Gajewski—listonosz, 
- p. Karolina Ampt, p. Anna Bielaczyc i p. Anna                 
Gajewska—klowni cyrkowi, 
- p. Elżbieta Witecka z córeczką—Jan Christian                     
Andersen i Dziewczynka z Zapałkami, 
- p. Małgorzata Bracik i p. Magdalena Kamińska—
szpak Mateusz, 
- p. Mariola Siedlecka—Zła Królowa; Karolina                     
Siedlecka—Królewna Śnieżka, 
- p. Bogusław Pejaś—Doktor Paj—Chi—Wo, 
- p. Ewa Barancewicz i p. Marzena Pławik—
Królewna Żabka, 
- p. Sylwia Bondarowska i p. Sylwia Samsel—
Kaczka Dziwaczka, 
- p. Rafał Rynas  - golarz Filip, 
- p. Paweł Bracik—Michał z „Siedmiomilowych                   
butów”, 
- p. Jerzy Wójcik—Jan Brzechwa. 

Noc była bardzo udana, humory dopisywały,                        
nawet pogoda była jak wyczarowana. Dla organiza-
torów imprezy to ogromna radość oraz satysfakcja                                 
i motywacja do kolejnych działań. Mamy nadzieję, 
że całonocne atrakcje związane ze światem literatu-
ry na długo pozostaną w pamięciach ich uczestni-
ków. ▪                     Więcej zdjęć na następnej stronie. ► 
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Książka jest żywym stworzeniem, każda ma duszę, każda ma serce. (Kornel Makuszyński) 

   I TY MOŻESZ BYĆ NA OKŁADCE KSIĄŻKI!I TY MOŻESZ BYĆ NA OKŁADCE KSIĄŻKI!I TY MOŻESZ BYĆ NA OKŁADCE KSIĄŻKI!   

W „żywych” okładkach występują: 

Ania Moszczyńska, 6a 
Marysia Sygocka, 6a 
Natalia Kowalska, 6a 
Patrycja Karpińska, 6a 
Daria Przygoda, 6a 
Mateusz Kobierecki, 7c 
Maja Rosińska, 7c, 
Milena Kuchta, 7c 
Kacper Ćwiek, 7c 
Ula Jagodzińska, 7a. 
 

fot. Grażyna Gutkowska 
Mariola Siedlecka 
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 WYDARZENIA 

A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz. (Mikołaj Rej) 

ZDARZYŁO SIĘ W PEWNEJ BIBLIOTECE...ZDARZYŁO SIĘ W PEWNEJ BIBLIOTECE...ZDARZYŁO SIĘ W PEWNEJ BIBLIOTECE...   

CZYTANIE USKRZYDLA 
Polatajmy razem! 

◄ NAMIOT SPOTKANIA Z DOBRĄ        
KSIĄŻKĄ 

Kto chce, ten znajdzie miejsce i sposób. 

Występują: Janka i  Ula z kl.7a, Milena, Michał i Oliwia z kl. 7c                          
i Marysia z kl. 5d.  Fot.  Grażyna Gutkowska i Mariola Siedlecka 
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 WYDARZENIA 

Prawie każda książka otwiera przede mną okno na nowy, nieznany świat. (Maksym Gorki)  

FLASH MOB Z KSIĄŻKĄFLASH MOB Z KSIĄŻKĄFLASH MOB Z KSIĄŻKĄ   

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?   

W pewien październikowy poniedziałek                             
na ulicach Błonia spotykaliśmy się z mieszkańcami 
i rozmawialiśmy na temat: „DLACZEGO WARTO 
CZYTAĆ?”. Wy już pewnie wiecie, że dzięki książ-
kom poszerzamy swoją wiedzę o świecie, poznaje-
my nowe słowa, poprawiamy pamięć i uwagę. 

Rozwijamy wyobraźnię i pomysłowość. Książka 
bawi, cieszy, smuci, przeraża. Jest przyjacielem                    
w trudnych chwilach. Ułatwia naukę, pomaga    
odnosić sukcesy. Wspomaga logiczne myślenie. 

CZYTAJ!!! DINOZAURY NIE CZYTAŁY,                        
SAM WIESZ, CO SIĘ Z NIMI STAŁO! ▪ 
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Przedstawiamy fragmenty wywiadu przeprowadzonego dla Obiektywnej Gazety Internetowej. 

SZKOŁA MIGANIASZKOŁA MIGANIASZKOŁA MIGANIA   

W Polsce jest ponad 6 milionów osób                                
z dysfunkcją słuchu, z czego niemal 900                        
tysięcy ma poważny uszczerbek słuchu.                          
Komunikują się, używając języka migowego. 
Od 60 lat w ostatnią niedzielę września                        
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Głuchych i Języka Migowego. Ma on zwrócić 
uwagę na problemy, osiągnięcia, a także                     
codzienne życie osób niesłyszących. 

1 października w szkole zawisł przygoto-
wany przez uczniów afisz witający wszystkich 
w języku migowym. Program obchodów był 
bardzo bogaty. Przez cały tydzień w większo-
ści klas były prowadzone zajęcia języka migo-
wego, przybliżające również życie osób niesły-
szących i zawód tłumacza. Zajęcia te prowa-
dzone były przez szkolnych surdopedagogów: 
Mariolę Siedlecką, Anitę Lewandowską                                  
i Joannę Kowalczyk oraz przez tłumaczkę                   
języka migowego, osobę niesłyszącą – Irenę 
Cieślak. Zajęciami objęto wszystkie klasy. 

Tego dnia wszyscy chętni uczniowie                     
skorzystali z bezpłatnych badań słuchu, które 
przeprowadziła szkolna terapeutka – Beata 
Kynczew. Na temat pomysłu rozmawialiśmy  
z inicjatorką akcji: 

Jacek Wolszczak: Skąd pomysł na                            
świętowanie Międzynarodowego Dnia Osób 
Głuchych i Języka Migowego w błońskiej 
„Dwójce”? 

Mariola Siedlecka, surdopedagog*,                
nauczycielka języka polskiego w Szkole      
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Janusza Korczaka w Błoniu: W naszej 
szkole obchodziliśmy już Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu i Światowy Dzień                    
Zespołu Downa. Ze względu na to, że mamy 
w klasach dzieci niedosłyszące, pomyślałam, 
że warto dodać jeszcze do szkolnego                               
kalendarza  Międzynarodowy Dzień Osób 
Niesłyszących i Języka Migowego. To święto 
zawsze wypada w ostatnią niedzielę września, 
ale jego obchody zazwyczaj przedłużane są do 
pełnego tygodnia. 

- Jakie działania były prowadzone                                    
w ramach tego tygodnia? 

- Przede wszystkim jest to akcja edukacyj-
na, stąd też nasi surdopedagodzy prowadzili                           
zajęcia,  w  czasie  których  uczniowie  ►                       

▲ Afisz wykonany przez uczniów klasy 6c wita nas przy wejściu 
do szkoły. 

▲ Zajęcia prowadzone przez panią Irenę Cieślak, tłumaczkę                         
języka migowego. 

▲ Już znamy podstawowe znaki języka migowego! 

fot. Mariola Siedlecka 

* Surdopedagog to specjalista zajmujący się uczeniem, terapią, diagnozowaniem i wspomaganiem 

rozwoju dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej.  

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 
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►uświadamiali sobie bariery, z jakimi muszą 
radzić sobie osoby niesłyszące, jak też uczyli 
się języka migowego. Opowiadając dzieciom o 
tym, że mogą zdobyć bardzo potrzebny                       
na rynku pracy zawód tłumacza języka                        
migowego, poruszałam również zagadnienia z 
zakresu doradztwa zawodowego. Dodatkowo 
jedna z naszych pań terapeutek prowadziła 
badania słuchu, w których mogli wziąć udział 
wszyscy chętni. 
 

- Wiem też, że zaprosiła Pani do szkoły 
specjalnego gościa… 

 

- Tak. Odwiedziła nas pani Irena Cieślak, 
osoba niesłysząca, tłumaczka języka migowe-
go. Przez trzy dni spotykała się z naszymi 
uczniami i prowadziła dla nich zajęcia. 

 

- Jest pani surdopedagogiem. Czy trudno 
nauczyć się języka migowego? 

 

- Sprawne posługiwanie się językiem                      
migowym wymaga wielu umiejętności.                           
Ważna jest sprawność palców, koordynacja 
wzrokowo-ruchowa, pamięć wzrokowa,                          
koncentracja uwagi. Ja nauczyłam się tego        
języka w trakcie studiów, a wykorzystywałam 
go podczas praktyk studenckich i prowadząc 
kilka lat temu zajęcia języka migowego dla 
uczniów klas pierwszych. 

 

- Czy w języku migowym istnieją znaki 
oznaczające przekleństwa? 

 

- Tak, można pokazywać emocje, także prze-
klinać. Język migowy to nie tylko ruchy rąk, to 
również mimika, ruchy głowy i całego ciała. 
Można w tym języku pokazać dosłownie 
wszystko. 

 

- Czy osoba umiejąca migać po polsku                      
może dogadać się na przykład z niesłyszą-
cym Anglikiem lub Amerykaninem? 

 

- Będzie jej trudno. Na świecie jest ponad 
dwieście języków migowych i różnią się od 
siebie. Alfabety palcowe też są inne.                           
Nasz opiera się na ortografii języka polskiego.                     
Jest jednoręczny, podobnie jak amerykański,  
w brytyjskim znaki odpowiadające literom 
pokazuje się obiema rękami. 

 

- Czy w języku migowym dane słowo      
można pokazać za pomocą jednego gestu,  
czy trzeba je przeliterować? 

 

- Pojedyncze litery wykorzystujemy przede 
wszystkim do imion, nazw własnych                               
i wtedy, kiedy nie umiemy pokazać gestem 
jakiegoś wyrazu. 

- Czyli, jeśli chcę pokazać słowo „Kraków”, muszę 
je przeliterować, a nie pokazać? 

 

- Na „Kraków” jest osobny gest, ponieważ nazwy 
dużych miast mają swoje znaki. 

 

- O osobach głuchych jest najciszej w mediach… 
 

- Dzieje się tak, ponieważ głuchota nie jest widoczna 
na zewnątrz. Osoba niewidoma ma zazwyczaj ciemne 
okulary, białą laskę i niewidzenie wydaje nam się 
znacznie gorszą niepełnosprawnością niż niesłyszenie. 
Tak naprawdę głuchota jest większą niepełnosprawno-
ścią, ponieważ rzutuje na nasz rozwój intelektualny, 
rozwój pojęć, na język. My myślimy słowami, a głusi 
tego naszego języka nie znają. 

 

- Czego można życzyć osobom głuchym? 
 

- Tego, żeby nie musiały się zamykać w kręgu osób 
niesłyszących, aby dobrze się czuły, wychodząc                         
do sklepu, kina, restauracji i urzędu. Życzmy im tego, 
żeby czuły się jak u siebie w domu, gdziekolwiek                       
pójdą. 

 

- Dziękuję za rozmowę.  
 
 

Z p. Mariolą Siedlecką rozmawiał p. Jacek Wolszczak. 
 

Wywiad został opublikowany w Obiektywnej Gazecie                          
Internetowej pt. „Szkoła migania”.  

Czekamy na Wasze pytania. Piszcie: diamir72@o2.pl 
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Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie… (Jan Kochanowski „Na lipę”) 

KLASA 7A ŚLADAMI KOCHANOWSKIEGOKLASA 7A ŚLADAMI KOCHANOWSKIEGOKLASA 7A ŚLADAMI KOCHANOWSKIEGO   

▲ W Czarnolesie przed rodzinnym domem renesansowego                  
poety, „ojca literatury polskiej”. 

▲ Miejsce, gdzie ongiś rosła ukochana lipa poety. Obelisk                     
z popiersiem Kochanowskiego i fragmentem trenu VIII. 

▲ Kto usiądzie na tym kamieniu Jana Kochanowskiego,                     
ten w przyszłości zostanie poetą. 

▲ W kaplicy w Zwoleniu, gdzie poeta jest pochowany. 

▲ W Sycynie—miejscu urodzenia poety. ▲ Przed pałacem w Puławach. ▪    (opr. Piotr  Siedlecki, 7a) 
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A po maturze chodziliśmy na kremówki… (Jan Paweł II) 

DWA DNI Z HISTORIĄDWA DNI Z HISTORIĄDWA DNI Z HISTORIĄ   

W dniach 5-6 października 
odbył się wyjazd uczniów                       
z klas 7 i 8 do Auschwitz                               
i Wadowic. Pierwszego dnia 
uczniowie udali się na teren 
Miejsca Pamięci Auschwitz-
Birkenau. Zapoznali się z histo-
rią tego miejsca. Drugiego dnia 
przyszedł czas na rodzinne 
miasto wielkiego Polaka Jana 
Pawła II. Po skosztowaniu                          
kremówek, uczestnicy zwiedzi-
li rodzinny dom Karola Wojty-
ły oraz wadowicki kościół. ▪ 

fot. Jakub Bargieł  
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Ten, kto ma w życiu swoje "dlaczego", poradzi sobie z „jak”. (Friedrich Nietzsche)  

SZTUKA WIZAŻUSZTUKA WIZAŻUSZTUKA WIZAŻU   
 

Dzięki uprzejmości Pani Wioletty Kowalew-
skiej lekcja doradztwa zawodowego w klasie 8c                                  
zamieniła się w profesjonalne warsztaty wizażu.       
Na spotkaniu omawialiśmy zagadnienia teoretycz-
ne i praktyczne.  

Dowiedzieliśmy się, że praca wizażystki nie 
ogranicza się do zrobienia makijażu, ale obejmuje 
również pielęgnację skóry twarzy, ust, brwi, rzęs.    
W tym zawodzie wszyscy mogą osiągnąć sukces. 
Potrzebna jest pasja, wytrwałość i stałe doskonale-
nie umiejętności. Tego zawodu można nauczyć się 
w liceum kosmetycznym, w szkole policealnej,                       
na studiach kosmetologicznych lub na specjalistycz-
nych kursach i szkoleniach. Oprócz wiedzy                                      
i umiejętności potrzebne są takie predyspozycje jak: 
wysoka kultura osobista, życzliwość, otwartość, 
umiejętność konwersacji i argumentowania.                           
W czasie zajęć dziewczęta miały możliwość                             
zrobienia swoim koleżankom pięknego, delikatnego 
makijażu, podkreślającego ich urodę. 

Podczas gdy żeńska część grupy uczestniczyła                           
w warsztatach, chłopcy wykonywali zadania                   
sprawdzające, czy podejmowanie decyzji to szansa, 
czy ograniczenie. Uświadomili sobie, jak ważne jest 
wyznaczenie sobie celów i dopiero wtedy podejmo-
wanie odpowiednich działań, które doprowadzą                      
do ich realizacji. ▪ Niecodzienne fryzury, sztuczne rany,                          

oraz wąsy, brody, nosy i inne części ciała to tyl-
ko niektóre z elementów składających się na 
charakteryzację.  

Uczniowie klasy 8b na zajęciach                          
z  doradztwa zawodowego zapoznali się z zada-
niami, jakie stoją przed profesjonalnymi charak-
teryzatorami. Na własnej skórze mogli poznać 
tajemnice teatralnej metamorfozy. Spotkanie 
warsztatowe poprowadził uczeń gimnazjum                           
Hubert Wieloch. Charakteryzacja to jego pasja, 
którą w przyszłości planuje rozwijać i zmienić                    
w zawód. 

Sztukę charakteryzacji odkrywały też dzieci           
z klasy 5b na wycieczce do Wytwórni Filmów 
Fabularnych i Dokumentalnych w Warszawie. 
Profesjonalna charakteryzatorka opowiedziała 
im o swoim zawodzie. Uczniowie mogli sami 
spróbować się postarzeć za pomocą specjalnych 
farb do twarzy. 

Zajęcia były bardzo ciekawe i wszyscy dobrze 
się bawili. ▪ 

PASJA                                                      PASJA                                                      PASJA                                                      
CHARAKTERYZACJICHARAKTERYZACJICHARAKTERYZACJI   

fot. Edyta Kurlej  

fot. Edyta Kurlej  
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O świetnej edukacji nie decyduje powszechny ustrój szkolny, tylko pojedynczy ludzie dokonujący cudów.  

NIE TYLKO PRZY TABLICY...NIE TYLKO PRZY TABLICY...NIE TYLKO PRZY TABLICY...   



15 

 WYDARZENIA 



16 

 NASZE SPRAWY 

Zawsze się wydaje, że w innym miejscu będzie lepiej. (Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”) 

CZEGO UCZY MNIE MAŁY KSIĄŻĘ? CZEGO UCZY MNIE MAŁY KSIĄŻĘ? CZEGO UCZY MNIE MAŁY KSIĄŻĘ?    

Na lekcjach języka polskiego omawialiśmy 
powiastkę filozoficzną napisaną przez Antoine’go 
de Saint-Exupéry’ego pt. „Mały Książę”. Pani                              
nauczycielka postawiła przed nami pytanie: 
„czego uczy mnie historia o Małym Księciu?”.  

Długo zastanawiałem się, czy rzeczywiście ta 
opowieść może mnie czegoś nauczyć,                                               
ale po  zastanowieniu stwierdzam, że tak. Spróbuję 
to udowodnić. 

Jedną z nauk, którą przekazuje nam tytułowy 
bohater, jest nauka o odpowiedzialności za innych. 
Swoją postawą uczy nas, że należy być odpowie-
dzialnym i sumiennym. Chłopiec codziennie czyści 
swoje wulkany, usuwa dokuczliwe pędy baoba-
bów. Gdy znajduje nasionko, dba o nie. Jak się oka-
zuje, z nasiona wyrasta piękna róża. Każdego dnia 
Mały Książę podlewa ją, osłania kloszem przed 
wiatrem i mrozem. Jego zachowanie świadczy też   
o tym, że jest on opiekuńczy i wrażliwy. 

Kolejną lekcją, a zarazem przestrogą, jest to, że 
nie należy bezgranicznie poddawać się czyjejś woli, 
spełniać wszystkie zachcianki. Przykładem tego jest 
zachowanie kapryśnej Róży, której życzenia spełnia 
Mały Książę. 

Z kolei spotkanie tytułowego bohatera z lotni-
kiem na pustyni uświadamia mi, że powinniśmy 
być otwarci na drugiego człowieka. Należy starać 
się zrozumieć jego potrzeby, „zajrzeć” w jego                     
wnętrze, a nie powierzchownie  patrzeć i oceniać.  

Następną nauką, którą wyniosłem z tej książki, 
jest to, że powinniśmy wystrzegać się kłamstwa. 
Nawet niewielkie kłamstewko może popsuć relacje 
międzyludzkie.  

Tych nauk jest wiele. Jedną z ważniejszych jest 
lekcja o przyjaźni. Czasami jest tak, że człowiek 
rozczarowuje się postępowaniem swojego                                
przyjaciela. Wtedy nie należy odsuwać się od                       
niego, ale przy nim trwać i pokazywać mu delikat-
nie, że źle robi i wskazywać właściwą drogę.                           
W przyjaźni nie tylko bierzemy, ale dajemy też coś 
od siebie. Należy o nią dbać i ją szanować. 

Moją szczególną uwagę zwróciła też postawa 
Małego Księcia, jego zachowanie i sposób zwraca-
nia się do innych. Dobre maniery i zwykłe zwroty 
grzecznościowe, jak proszę, przepraszam, dziękuję są 
kluczem,  który może otworzyć przeróżne drzwi                    
w naszym życiu. 

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że od Małe-
go Księcia nie tylko my - dzieci możemy czegoś się  

nauczyć. Dorośli też powinni przeczytać tę                       
książkę. Wtedy może wrócą myślami do swojego 
dzieciństwa i przypomną sobie ważne sprawy, 
które zatarły się w ich dorosłym życiu. 

 

Łukasz Mulawa, 7c 

▲ Drugą planetę, którą odwiedziłem, zamieszkiwał Próżny. 
Brakowało mu wielbicieli, więc moja wizyta sprawiła mu 
dużą radość.  Prosił, abym go oklaskiwał.  Wyjaśnił, że                    
podziwianie polega na tym, że uważa się kogoś za najprzy-
stojniejszego, najinteligentniejszego i najbogatszego                              
na całej planecie. Nie przeszkadzało mu, że jest na niej sam. 
Podziwiałem go, ale szybko się znudziłem i odchodząc,                 
ponownie zastanawiałem się nad osobliwością dorosłych… 

▲ Piąta planeta była najmniejsza ze wszystkich. Znajdowała 
się tutaj tylko latarnia uliczna i Latarnik. Choć nie było na 
niej domów i innych ludzi, uznałem, że zajęcie Latarnika nie 
jest absurdalne, bo jest ładne. Kiedy zapala lampę, to tak, 
jakby świeciła jeszcze jedna gwiazda. A kiedy gasi, to tak, 
jakby gwiazda szła spać. (…) 
Dorośli czasem chcieliby zrobić coś dla innych, jednak często 
ich praca jest bezsensowna i zatracają się w tym. Nie potrafią 
sami rządzić swoim życiem, potrzebują poleceń i rozkazów.  
Z żalem opuszczałem tę planetę. Ten człowiek przynajmniej 
nie zajmował się wyłącznie sobą... 

fot. Mariola Siedlecka 
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Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy. (Eric—Emmanuel Schmitt „Oskar i Pani Róża”) 

PORTRET Z RÓŻĄPORTRET Z RÓŻĄPORTRET Z RÓŻĄ   

▲ Dziennikarze podczas przygotowanej przez siebie gry terenowej     
„Od dzieciństwa do starości” na podstawie książki „Oskar i Pani Róża”. 

Mały Książę jest tytułowym bohaterem książki  
Antoine’go de Saint-Exupéry’ego, zaś Oskar -
postacią stworzoną przez Erica—Emmanuela 
Schmitta. W czym ci bohaterowie są do siebie                  
podobni, a czym się różnią? 

Jak wyglądają? Mały Książę ma jasne włosy,                        
w przeciwieństwie do Oskara, który przez swoją 
chorobę stał się łysy. Obaj są drobnej budowy ciała. 
Są w porównywalnym wieku.  

Życie obu jest bardzo smutne. Mały Książę żyje 
samotnie na swojej planecie, a Oskar ostatnie                         
miesiące swojego życia spędza w szpitalu.  

Mały Książę jest uparty, ponieważ nigdy nie rezy-
gnuje z raz zadanego pytania. Pyta tak długo, aż 
otrzyma odpowiedź. Oskar także jest chłopcem 
upartym. Gdy zostaje znaleziony w szafie, nikogo 
nie słucha, tylko chce, aby przyszła do niego ciocia 
Róża. Nie słucha rodziców ani lekarza, tylko czeka 
na swoją dorosłą przyjaciółkę.  

Obaj chłopcy są koleżeńscy, dbają o swoich           
przyjaciół. Mały Książę troszczy się o swoją Różę, 
pomimo tego, że jest ona często dla niego nieprzy-
jemna i arogancka. Oskar także jest dobrym przyja-
cielem; wie, że Popcorn nie może jeść słodyczy, ale 
jest mu go szkoda i częstuje go słodyczami, które 
sam dostaje. Dzielnie broni także Peggy Blue przed 
duchami.  

Mały Książę nie rozumie zachowania dorosłych. 
Dziwi go postępowanie Króla, Bankiera, Pijaka, Geo-
grafa czy Próżnego. Oskar czuje podobnie. Nie rozu-
mie, dlaczego jego rodzice i doktor nie rozmawiają                  
z nim otwarcie o jego chorobie i bliskiej śmierci.  

Obaj chłopcy są odważni. Oskar nie boi się 
śmierci, choć wie, że niedługo będzie musiał 
umrzeć. Mały Książę przezwycięża strach                         
i odlatuje z planety, która zawsze była jego                      
domem, aby szukać miłości i przyjaźni.                 
Decyzja o powrocie należy do jeszcze trudniej-
szych, gdyż wiąże się z bolesnym ukąszeniem 
przez Żmiję. 

Mały Książę i Oskar mają wiele wspólnych 
cech. Są to postacie pozytywne, od których może-
my nauczyć się odpowiedzialności ,                         
odwagi, dobroci, wyrozumiałości i tego,                           
aby nigdy się nie poddawać.  

 

Mateusz Kobierecki, 7c 
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W książce to tylko znaleźć może człowiek, co ma w sobie. (Józef Ignacy Kraszewski)  

W WIELKIM SKRÓCIEW WIELKIM SKRÓCIEW WIELKIM SKRÓCIE   
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▲ Swoje pierwsze prace badawcze nasi młodzi historycy mają już 
za sobą. Uczniowie z klas czwartych pod kierunkiem p. Krzysztofa 
Maciejki dowiedzieli się, czym jest drzewo genealogiczne. Zada-
niem domowym było przygotowanie drzewa własnej rodziny na 
podstawie wiadomości zdobytych od najbliższych. Wszyscy ucz-
niowie bardzo pilnie przyłożyli się do swoich zadań, których wyni-
ki zostały zaprezentowane podczas lekcji. Wszystkim uczniom 
dziękujemy za stuprocentowe wykonanie zadania. ▪ 

Lekcja kleksografii zaliczona! 

PONOWNIE DAJEMY RADOŚĆ! 

KIEDY STAJESZ SIĘ UCZNIEM... 

„DZIADY” INACZEJ 

TAK POWSTAJĄ MAKIETY                          

AKADEMII PANA KLEKSA  

fot. Urszula Przygoda 
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 KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

Uczmy się języków obcych! 

READ THE BOOKS!READ THE BOOKS!READ THE BOOKS!   

Witamy ponownie!  

Tym razem mamy dla Was proste zadanie. 
Poniżej przedstawiamy fragmenty recenzji 
dwóch znanych książek. Są one (owe recenzje) 
napisane po angielsku przez Waszych kolegów 
ze szkoły. O jakie książki chodzi? 

Review 1 

The book's action takes place at the end of the 19th 
century in Budapest. This book is intended for 
both children and adults. 
In the capital of Hungary, there are a dozen or so 
boys who spend all their free time at the building-
site and play interesting games there. 
One day the leader of the boys’ „enemy gang”  
steals their banner and declares war...   Will the 
boys win in the battle for their favourite place for 
after school games? 
This is undoubtedly one of the greatest school            
readings.  It is moving and funny, and at times   
really unpredictable. 
Thanks to it, we can learn what courage, 
friendship and dedication is.  

By Jakub Owczarek, 5a 

Review 2 

 
The genre of the book is adventure,with a taste of 
science-fiction. I’ve read only the first part of the 
series so far.  
It's about three thirteen-year-old friends. One of 
them is a young programmer. The other is a  ta-
lented kid with an engineer dad.  There is also a 
girl,  Mystery Kid – as I called her - with no pa-
rents and…(you will know if you read the book). 
They learn at school that was established during 
the world war II and the school has lots of secrets 
from that time. I recomend this for people who 
like science fiction, great history and ghosts :) 
 

By Kornel Ploch, 5a 
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WE LIKE BOOKS! ☺ 
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fot.  Mariola Siedlecka 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI: OD REDAKCJI: OD REDAKCJI:    

Czekamy na Wasze propozycje tematów                             
do gazety, ciekawe informacje i zdjęcia.  

Piszcie na temat wydarzeń szkolnych,                             
lokalnych, ogólnopolskich. Pytajcie w ważnych dla 
Was sprawach. Współtwórzcie z nami gazetę SP2. 

Jeżeli zainteresowały Was wywiady, możecie    
przekazywać własne pytania do naszych                        
rozmówców. Odpowiedzi przekażemy Wam                            
osobiście lub na łamach gazety.                  

   

ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE: ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE: ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE:    

   

Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed większością przykrości                                           
życia codziennego. (Somerset Maugham)  

NA ZAKOŃCZENIE 

Zastrzegamy sobie prawo do skracania                             
i zmian w przekazanych tekstach oraz                                   
do nadawania  tytułów.  

 Prace można przekazywać osobiście                             
opiekunowi redakcji, redaktorom lub przesyłać 
na adres  internetowy: diamir72@o2.pl  

Kontakt z opiekunem redakcji możliwy jest 
także poprzez serwis społecznościowy: 
www.facebook.com/sprawyisprawki. 

STOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNA   

Redaktor naczelny: Michał Firsiuk   
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Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawionej 
obok. Nawiązuje ona do tematu kolejnego numeru 
gazety. 

 

Jak się nazywa wskazany na zdjęciu mężczy-
zna? 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres mailowy: diamir72@o2.pl. 

Podajemy rozwiązanie poprzedniej zagadki  
fotograficznej. Zdjęcie kojarzy się z książką                           
Marcina Szczygielskiego „Za niebieskimi drzwia-
mi”. 

fot. wikipedia.org.pl (CC) 
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