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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

W NUMERZE :W NUMERZE : 

3 W mieście kolejek wąskotorowych 

4 Jak wbiec na Mount Everest?  

6 Powietrze bez śmieci 

9 Sprzątamy Błonie 

9 Wiosenny Piknik  

9 Wśród pszczół 

10 Dwójkowy Dzień Integracji 

11 Kulfon, co z ciebie wyrośnie?!  

12 Jeszcze Polska nie zginęła... 

13 10 kroków do napisania własnej książki 

14 Tworzymy biblioteki w szpitalach 

15 Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

15 Wolontariat ma już swoje logo 

16  Błońska Noc Muzeów 

17 Na szlaku pierwszych Piastów 

18 Kotlina Kłodzka 

19 Najlepsi z najlepszych 

20 Zagadka fotograficzna 

 

 

Serdecznie witamy w ostatnim w tym roku 
szkolnym  numerze  naszej  gazety! 

Czy jesteście ciekawi, w jaki sposób uczniom  
naszej szkoły udało się wygrać nowoczesną                  
pracownię przyrodniczą? Zamieszczamy Wam 
fotograficzne migawki z filmów nakręconych 
przez KorczakTV, z których dowiecie się, jak 
dzieci zapoznawały się z przyczynami, skutkami 
oraz ze sposobami radzenia sobie z zanieczysz-
czeniami powietrza. 

Co zrobić, aby szybko biegać? - na to nasze 
pytanie spróbowała odpowiedzieć pani Urszula 
Przygoda, zdobywczyni wielu nagród                                  
w bieganiu i jeździe na rowerze.  

Jak zostać aktorem?  Jak obecnie wygląda 
praca aktora dubbingowego? - spotkanie                               
z panem Mieczysławem Wieprzewskim podczas 
Dwójkowego Dnia Integracji odsłania kulisy        
pracy w teatrze i telewizji. 

Co zrobić, aby spełnić swoje marzenie                                 
i napisać własną książkę? Czy da się pobić                      
rekord mieszkańców Pucka we wspólnym                      
śpiewaniu hymnu narodowego? Co zrobić,                       
aby mali pacjenci polskich szpitali łatwiej znosili 
swoje choroby? Które klasy SP2 miały najlepsze                       
wyniki w nauce na koniec roku szkolnego?                        
- to tylko niektóre pytania, na jakie możecie                      
znaleźć odpowiedzi w naszej gazetce. 

Jeżeli byliście uczestnikami majowej wyciecz-
ki klasy 4a i 4c do Biskupina, Gniezna i Poznania 
lub razem z uczniami klasy 3d i 3e zwiedzaliście 
Kotlinę Kłodzką, jest okazja do wspomnień;                         
jeżeli nie—być może nasza relacja zachęci Was 
do zajrzenia w tamte strony.  

W czasie wakacji czekamy na Wasze teksty, 
wywiady, zdjęcia z bliższych i dalszych podróży. 
Przesyłajcie je na adres: diamir72@o2.pl.  

Tradycyjnie zapraszamy Was do współpracy 
z naszą gazetą. Być może i Wam uda się przeżyć         
pasjonującą dziennikarską przygodę! 

Wspaniałych wakacji i do zobaczenia                              
w nowym roku szkolnym! 

Opiekun redakcji:   
Mariola Siedlecka 

▲ Sympatyczna pszczółka zaprasza nas do troszczenia się                      
o przyrodę i ochronę środowiska. Z pewnością też pomoże 
nam w radosnym rozpoczęciu wakacji. 

Na stronie tytułowej:  

Zdjęcie górne: Uczestniczymy w programie edukacyjnym 
„Powietrze bez śmieci” (fragment filmu Edyty Kurlej). 
 

Zdjęcia dolne:  
▪ Sprzątamy Błonie (fot. Urszula Przygoda). 
▪ Jak ratować pszczoły? (fot. Katarzyna Rogowska) 

fot. Urszula Przygoda 
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WYDARZENIA 

fot.  Kura CC-BY 3.0 

2015 

„Jesteśmy dziełem swoich wyborów”.  Mia March 

W MIEŚCIE KOLEJEK WĄSKOTOROWYCHW MIEŚCIE KOLEJEK WĄSKOTOROWYCHW MIEŚCIE KOLEJEK WĄSKOTOROWYCH   

„Jak zostać rzetelnym i interesującym 
dziennikarzem w epoce informacji?”                          
to ważne pytanie problemowe, na które 
już od ponad ośmiu lat staramy się                       
znajdywać odpowiedź, ale też nazwa 
konkursu gazet szkolnych organizowa-
nego już po raz piętnasty w Sochaczewie.  

Jak dotąd konkurs ten miał tylko zasięg 
powiatowy. W tym roku po raz pierwszy 
do udziału w rywalizacji zostali zaprosze-
ni dziennikarze z Błonia.  

- Warunkiem udziału w konkursie było 
nadesłanie do Organizatora dwóch nume-
rów gazet wydanych w bieżącym roku 
szkolnym, w których poruszane byłyby 
istotne kwestie dla mieszkańców miasta, 
gminy lub powiatu, a przede wszystkim 
szkoły. Chociaż nasze tegoroczne gazetki 
nie w pełni wpisywały się w te tematy, 
pomyślałam, że udział w konkursie i idące 
za tym ewentualne zaproszenie na uroczy-
stość finałową, będzie świetną okazją do 
wspólnego wyjazdu integracyjnego całej 
naszej grupki redakcyjnej, a nie tylko jej 
przedstawicieli, jak to było w przypadku 
Katowic—mówi pani Mariola, opiekunka 
naszej redakcji. 

Tak też się stało. 13 czerwca nasza grupa 
redakcyjna wzięła udział w finale konkur-
su w Starostwie Powiatowym w Sochacze-
wie.  

- Z otrzymanego wyróżnienia cieszyli-
śmy się nie mniej niż z pierwszego                        
miejsca. Radosną niespodzianką był dla 
nas także fakt, że w tej szczególnej chwili 
towarzyszył nam burmistrz Błonia,                            
Pan Zenon Reszka, który wręczał nam                
nagrody. Panie Burmistrzu, bardzo                   
dziękujemy! 

Wyjazd ten długo pozostanie w naszej 
pamięci. Był miłym i sympatycznym              
zakończeniem naszej rocznej pracy                     
dziennikarskiej.  Sochaczew zrobił na nas 
bardzo dobre wrażenie. Postanowiliśmy 
przyjechać tu jeszcze kiedyś na wycieczkę, 
a ponieważ, spiesząc się na pociąg,                           
nie zdążyliśmy nacieszyć się pizzą,                       
umówiliśmy się na wyrównanie tej zale-
głości już w Błoniu, na początku wakacji. ▪ 

▲ Otrzymujemy nagrodę z rąk p. burmistrza Zenona Reszki. 

▲ Wspólne zdjęcie z organizatorami, jurorami i innymi laureatami 
konkursu. 

▲ „Wsiąść do pociągu byle jakiego…”. 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Bogusława Rosińska 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

Bieganie to stan umysłu, który mówi, że wszystko jest możliwe. 

JAK WBIEC NA MOUNT EVEREST?JAK WBIEC NA MOUNT EVEREST?JAK WBIEC NA MOUNT EVEREST?   

Spotykamy się z p. Urszulą Przygodą—
nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w naszej 
szkole, pracującą w niej od września 2017 roku. 

Już wiemy, że pasją pani Uli jest bieganie i jazda                     
na rowerze. Mamy okazję zobaczyć jej dyplomy                   
i odznaki uzyskane w licznych zawodach.   

 

- Co robić, aby szybko biegać? 
 

- To nie jest takie proste. Ja od razu szybko nie 
biegałam. Kiedy w czwartej klasie podstawówki  
nauczycielka wf-u zabrała mnie na zawody                                    
w biegach sztafetowych, nie poszło mi zbyt dobrze. 
W szkole średniej nie biegałam; na lekcjach dużo 
uwagi poświęcano siatkówce i koszykówce,                         
ale niespecjalnie byłam nimi zainteresowana.                       
Bieganie na poważnie zaczęłam dopiero                                 
na studiach.  Rozpoczynałam od krótszych dystan-
sów i stopniowo przechodziłam do dłuższych.                       
Na początku bolały mnie nogi i wszystkie mięśnie, 
ale później było coraz lepiej. Obecnie mam swojego 
osobistego trenera, który rozpisuje mi treningi.                        
W Waszym przypadku najlepiej ćwiczyć w ten  
sposób: trochę biec, trochę maszerować i tak na 
przemian, pokonując coraz dłuższe odcinki. Wtedy 
organizm uczy się pokonywać zmęczenie                                   
i  biega się coraz szybciej.  

 

- Co to jest Marriott Everest Run ?  
 

- Marriott Everest Run to charytatywna                      
wspinaczka w hotelu Marriott w Warszawie.                 
Trzeba wbiec na czterdzieste drugie piętro budyn-
ku, następnie zjechać windą i ponownie się                      
wspinać. I tak na przemian. Całość trwa dwadzie-
ścia cztery godziny. Jeżeli sześćdziesiąt pięć razy                      
wejdzie się na Marriott, to tak jakby zdobyło się 
Mount Everest, czyli najwyższą górę na świecie.  

 

- A Pani udało się wejść? 
 

- W ubiegłym roku—nie, natomiast w tym—
przeszłam dziesięć tysięcy metrów, czyli jeszcze 
więcej niż wysokość Mount Everestu. Wbiegałam 
na czterdzieste drugie piętro siedemdziesiąt osiem 
razy. Wspinałam się w wąskiej klatce schodowej 
bez okien, więc tlenu nie było więcej niż na szczy-
tach Himalajów. Impreza ta organizowana jest co 
roku. Rekordziście udało się wejść ponad sto razy.  

 

- Dlaczego zaczęła Pani pracować w szkole? 
 

- W pierwszej klasie podstawówki miałam 
wspaniałą nauczycielkę, która  przypadkiem  miała  

fo
t.

 M
a

ri
o

la
 S

ie
d

le
ck

a
 

na imię tak samo jak ja. Bardzo mi się podobało, jak 
prowadzi lekcje i też zapragnęłam w przyszłości 
pracować z dziećmi, tak jak ona. 
 

- A gdyby Pani miała zmienić zawód, to na    
jaki? 

 

- Gdybym miała bardzo dużo pieniędzy,                               
to podróżowałabym po świecie i pisała książki                 
podróżnicze. Najbardziej jednak chciałabym                        
biegać. Jeżeli wygram dużo pieniędzy w totolotka, 
wybiorę się do Nowego Jorku na Maraton oraz na 
półmaraton po Disneylandzie.  

 

- Czy kiedyś biegała Pani za granicą? 

- Jeszcze nie, ale wszystko przede mną.  

- Czy ma Pani jakiś ulubiony kraj? 

- Najbardziej lubię Polskę. Jest tu i morze,                          
i góry, i jeziora. 

- Ale czasem bywa zimno. 

- Taki jest już jej urok. Ja wolę biegać, gdy jest 
zimno, nawet jak jest mróz. 

- Czy biegała Pani kiedyś w nocnym                                 
maratonie lub półmaratonie? 

- Tak, w zeszłym roku biegałam w nocnym                     
półmaratonie we Wrocławiu. Bardzo mi się                                
podobało, lubię urozmaicenie. ► 

▲ Pani Ula uwielbia biegać i jeździć na rowerze. Nauczyła 
się też pływać, aby wziąć udział w triathonie. Bierze udział 
w licznych zawodach biegowych i rowerowych.                                 
Jej marzeniem jest bieganie w Maratonie w Nowym Jorku                 
i  udział w półmaratonie po Disneylandzie. 

fot.  Urszula Jagodzińska 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

► Biorę udział, na przykład, w biegach z przeszko-
dami, w których trzeba m.in. wspiąć się na wysoką, 
pionową ścianę, fragment trasy przepłynąć, prze-
nieść ciężki worek, przejść po błocie, przetoczyć 
wielką oponę lub czołgać się pod zasiekami. Na co 
dzień biegam 3-4 razy w tygodniu, różne dystanse. 
Marzę o tym, aby wziąć udział w triathonie, czyli 
zawodach polegających kolejno na pływaniu, jeździe 
na rowerze i bieganiu. W tym roku nauczyłam się 
pływać, ale muszę dużo ćwiczyć,  aby doskonalić 
technikę.  
 

- Jak Pani znajduje czas na bieganie, jazdę na 
rowerze, pływanie i na szkołę? 

 

- Nie oglądam telewizji, wolę pobiegać                                 
lub pojeździć na rowerze.  Czasami oglądam film, 
jeżdżąc jednocześnie na rowerze stacjonarnym. 

 

- Czy Pani się stresuje przed zawodami? 
 

- Na początku się stresowałam. Drżały mi ręce                     
i miałam dolegliwości żołądkowe. Doszłam jednak 
do wniosku, że przecież robię to dla własnej                         
przyjemności i relaksu, więc nie ma najmniejszego 
sensu się stresować.  

 

- Lubi Pani czytać książki? 
 

- Jestem „molem książkowym”. Mam teraz dużo 
czasu na czytanie, ponieważ do pracy dojeżdżam 
pociągiem. Mieszkam w Łowiczu, więc jazda                    
zajmuje mi godzinę w jedną stronę i godzinę                         
w drugą. Dojazdy dają mi też możliwość dodatko-
wych treningów rowerowych, bo z domu do stacji 
dojeżdżam rowerem i później tak samo wracam.  

 

- Kiedy Pani sprawdza sprawdziany lub inne 
prace uczniów? 

 

- Sprawdzam w szkole na „okienku” lub                             
po zajęciach. Nie zabieram pracy ze sobą do domu, 
tam mam inne zajęcia. 

 

- Czy Pani ma jeszcze jakieś inne pasje? 
 

- Poza czytaniem książek lubię chodzić                                  
na spacery ze swoim psem, wędrować po górach                        
i podróżować.  

 

- Jaką chciałaby Pani mieć super moc? 
 

- Jeszcze szybsze bieganie. Nie musiałabym                     
jeździć do pracy pociągiem. Tylko w związku z tym 
kiedy czytałabym książki? ▪ 

 
Pani Ula prowadzi na Facebooku stronę                                   

Runwithadventures, na której prezentuje swoje przygody 
z bieganiem. 
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Niektóre z licznych dyplomów i odznaczeń pani Uli. ► fot.  Urszula Jagodzińska 

https://www.facebook.com/runwithadventures/?hc_ref=ARThzJ97fi8lR5-GvLTeqA1YS7BDGsvp-3CYXnwblnaz9jt-sCYitKyuW6SB-UtioBg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCb-eD9dOD69JaoC-N1SUMY6scX211fj-w6BFH94P26GWUZGBo5Jf25bUgH73_JZUmarUNccESsuEAfHSmKxvUY5G0GTL0rVscmamBzyqs5W30hdV
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TEMAT MIESIĄCA 

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż—a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem”. Konfucjusz 

POWIETRZE BEZ ŚMIECIPOWIETRZE BEZ ŚMIECIPOWIETRZE BEZ ŚMIECI   

W bieżącym roku szkolnym uczestniczyliśmy 
w programie edukacyjnym Fundacji PGNiG 
„Powietrze bez  śmieci”.  

Uczniowie klasy 3c i 3e pod kierunkiem                        
wychowawczyń - pani Małgosi Boguckiej i pani 
Agnieszki Wodzyńskiej brali udział w zajęciach 
opartych na materiałach edukacyjnych przygoto-
wanych przez Fundację (wśród nich były też filmy 
z udziałem ambasadora akcji Radka Brzózki).  
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W trakcie zajęć kręcony był film przez panią 
Edytę Kurlej i uczniów z KorczakTV. Został on 
wysłany do fundacji jako raport z realizowanych 
działań. Wśród 1000 szkół biorących udział                        
w Programie wybrano 3 laureatów. 25 maja                        
dowiedzieliśmy się, że wśród nich znalazła się 
nasza szkoła!!! Wygraliśmy wyposażenie                               
nowoczesnej pracowni przyrodniczej o wartości 
30 tysięcy złotych. 

Lekcja 1 Lekcja 1 Lekcja 1    
Temat: Powietrze jest ważne!Temat: Powietrze jest ważne!Temat: Powietrze jest ważne!   

Przeprowadziliśmy kilka eksperymentów, dzięki którym poznaliśmy właściwości powietrza. Oto niektóre z nich. 

Powietrze  jest suche i wilgotne, ulega ociepleniu i ochłodzeniu. Powietrze nie ma smaku i zapachu. 

Powietrze jest bezbarwne. Powietrze jest sprężyste. 
► 
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TEMAT MIESIĄCA 
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Lekcja 2Lekcja 2Lekcja 2   
Temat: Wiemy, co to jest smog!Temat: Wiemy, co to jest smog!Temat: Wiemy, co to jest smog!   

► 

Lepiej zatykać nos czy chodzić w maseczce? 

Smog to zanieczyszczona mgła. 

Dużo zanieczyszczeń pochodzi od samochodów. 

Lekcja 3Lekcja 3Lekcja 3   
Temat: Co to jest recykling?Temat: Co to jest recykling?Temat: Co to jest recykling?   

Recykling to powtórne                          
wykorzystanie odpadów—mówi 
pani Ewa Podyma, nauczycielka 
biologii.—Jest to jedna z najważ-
niejszych form ochrony przyro-
dy. Dzięki możliwości przetwa-
rzania odpadów mamy mniej 
wysypisk, a wiadomo, że nikt 
nie chciałaby mieć takiego                         
wysypiska w swoim mieście. 
Podstawą jest segregacja                              
odpadów, czyli ich podział.  



8 

TEMAT MIESIĄCA 
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Lekcja 4Lekcja 4Lekcja 4   
Temat: Jak walczymy ze smogiem?Temat: Jak walczymy ze smogiem?Temat: Jak walczymy ze smogiem?   

Jeszcze raz: NIE dla smogu! Chcemy powietrza bez śmieci! 

Lekcja 5Lekcja 5Lekcja 5   
Temat: Jaki wpływ ma na nas smog?Temat: Jaki wpływ ma na nas smog?Temat: Jaki wpływ ma na nas smog?   

Recykling to powtórne wykorzystanie odpadów. 

W Urzędzie Miejskim w Błoniu             
czekał na nas Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska w Błoniu                          
—pan  Alfred Sobczak.  

- Jak nasze miasto walczy                                    
ze smogiem? - pytamy.  

- Aby ograniczyć smog, nasz Urząd 
dofinansowuje wymianę pieców                          
węglowych na piece gazowe, które                    
emitują najmniej szkodliwych substancji 
do powietrza. To jest w tym roku                           
najważniejsze nasze działanie walki                         
ze smogiem.  

- Jaki wpływ ma na nas smog? - pytamy. 
- Smog ma na nas fatalny wpływ,                                       

przede wszystkim przez substancje niezdrowe 
dla naszych płuc —mówi pan Jacek Wolszczak, 
wychowawca klasy trzeciej.—Nie możemy przez 
niego oddychać, krztusimy się. Ma negatywny 
wpływ na nasze płuca.   

- Jak możemy się przed nim chronić? 
- Przede wszystkim jeżeli widzimy ostrzeże-

nia, że poziom smogu jest wysoki, nie wychodź-
my wtedy na ulicę, możemy zamknąć okna.                    
Nie palmy też śmieciami w swoich piecach. ▪ 

Badamy poziom smogu. Wykorzystano fragmenty filmów KorczakTV. 
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TEMAT MIESIĄCA 

Chroń środowisko, bo to nie śmietnisko! 

SPRZĄTAMY BŁONIESPRZĄTAMY BŁONIESPRZĄTAMY BŁONIE   

20 IV 2018 - pełni zapału uczniowie klasy 2b 
pod opieką p. Urszuli Przygody, p. Katarzyny   
Rogowskiej i p. Adama Biskupskiego uczestni-
czyli w akcji sprzątania terenu przy naszej szkole.  

Drugoklasiści chcieli w ten sposób uczcić Dzień 
Ziemi, który obchodzimy 22 kwietnia. Udało im się 
zebrać aż sześć  worków odpadów. Po ciężkiej                     
pracy cała klasa otrzymała słodką nagrodę - lody. 
Każdy z uczestników tego dnia również otrzymał 
medal Zielonego Ziemianina. ▪ 
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Śmieci wyrzucajcie do przeznaczonych do tego pojemników, 
a nie na chodnik lub trawnik! ► 

2 V 2018 - czynnie wzięliśmy udział w Wiosen-
nym Pikniku EKO - BŁONIE pod hasłem "Dbaj                   
o powietrze - zmień życie na lepsze". 

W programie były m.in. występy artystyczne, 
warsztaty plastyczne oraz wręczenie nagród                         
w konkursie gminnym i organizowanym przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji w Błoniu. Brali w nich licznie udział uczniowie 
naszej szkoły.  

Wśród laureatów konkursu wiedzy o wodzie 
znaleźli się: Laura Zalech z klasy 4c (I miejsce)                           
i Michał Kempka z klasy 7d (II miejsce).  
Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy! ▪ 

WIOSENNY PIKNIKWIOSENNY PIKNIKWIOSENNY PIKNIK   

▲ Stoisko naszej szkoły podczas Wiosennego Pikniku 
EKO—BŁONIE. 

WŚRÓD PSZCZÓŁWŚRÓD PSZCZÓŁWŚRÓD PSZCZÓŁ   
21 V 2018 – uczniowie klasy 2b pod opieką                        

p. Urszuli Przygody, p. Katarzyny Rogowskiej             
i p. Adama Biskupskiego obchodzili Światowy 
Dzień Pszczoły.  

Drugoklasiści zapoznali się z cyklem rozwoju 
pszczoły, poznali ich rodzaje, funkcje, poznali bu-
dowę ula, mieli okazję obejrzeć plastry miodu, 
wosk i strój pszczelarza. Uczniowie dowiedzieli się 
też: dlaczego pszczoły są pożyteczne , co dzięki ich 
pracy zyskuje człowiek.  

Cała klasa brała również w udział w ćwicze-
niach praktycznych mających przybliżyć jeszcze 
bardziej życie pszczół. Na koniec zajęć odbyła się 
degustacja miodów oraz wręczenie pamiątkowych 
medali - Przyjaciół pszczół. ▪ 

fot. Urszula Przygoda 

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

Jak nasza Szkoła obchodziła swoje święto? 

DWÓJKOWY DZIEŃ INTEGRACJIDWÓJKOWY DZIEŃ INTEGRACJIDWÓJKOWY DZIEŃ INTEGRACJI   
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Dnia 4 czerwca odbył się Dwójkowy Dzień 
Integracji. Wzięli w nim udział uczniowie                                
i nauczyciele z naszej szkoły, a także rodzice. 

Atrakcje, które dla nas przygotowano, to:                  
Escape Room, wielkie bańki mydlane, malowanie 
buziek, prezentacje klas, gry i zabawy sportowe, 
fotobudka, spotkanie z aktorem, spektakl „Magia 
cyrku” oraz pyszności przygotowane przez                          
rodziców. 

W czasie trwania imprezy rozdano  nagrody 
osobom, które wzięły udział w konkursie 
„Bezpiecznie na wsi mamy—wypadkom zapobie-
gamy” i „Zobacz we mnie człowieka”. 

To był bardzo miły dzień i czas spędzony                     
z kolegami. Pogoda dopisała i nie było lekcji. 

 

Kacper Ćwiek  (6c) 

fot. Mariola Siedlecka 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

„Większość emocji wyrazisz słowami. Pozostałe to sztuka, obraz, muzyka, teatr…”.  

KULFON, CO Z CIEBIE WYROŚNIE?!KULFON, CO Z CIEBIE WYROŚNIE?!KULFON, CO Z CIEBIE WYROŚNIE?!   

W czasie Dwójkowego Dnia Integracji                               
spotykamy się z p. Mirosławem Wieprzewskim—
polskim aktorem teatralnym i dubbingowym. 
Wywiad przeprowadza p. Jacek Wolszczak, który 
poznał pana Mirka podczas ich wspólnej pracy    
w serialu „Było sobie życie”.  

 

-- Jak się zaczęła Pana przygoda z aktorstwem? 
 

- W szkole podstawowej często brałem udział                  
w przedstawieniach. Potem ukończyłem studia                     
w Państwowej Szkole Teatralnej i zostałem                             
dyplomowanym aktorem. Zacząłem występować 
w teatrze i telewizji. Swego czasu prowadziłem 
między innymi program dla dzieci Teleranek.  

 

- Dla dzieci urodzonych w latach osiemdziesią-
tych i później kojarzy się Pan przede wszystkim       
z „Ciuchcią” i postacią Kulfona. Jak to się stało,                      
że został Pan Kulfonem? 

 

- To jest ciekawa historia. Pan Bohdan                           
Radkowski, który był reżyserem wielu programów  
w telewizji, zaprosił mojego kolegę z teatru                           
do pracy w swoim nowym programie. Kolega                      
jednak nie mógł wystąpić i wtedy mnie poproszo-
no. Kiedy Kulfon zaczął być gwiazdą telewizyjną, 
ściągnął do telewizji również żabę Monikę.                            
Występowali nie tylko w Polsce, ale i za granicą. 
Zjechali razem dwanaście tysięcy mil. Byli                                
w Ameryce Północnej—zwiedzili ją od Kanady                   
po Meksyk, zjechali całą Europę, byli w wielu                   
zakątkach świata, nawet w Japonii.  

 

- Kiedyś Kulfon zginął Wam w czasie podróży? 
 

- Tak, to była historia znana na całą Polskę.                        
Byliśmy w Szczecinie. Ktoś się włamał do samo-
chodu i skradł nam lalki i stroje. Zaginięcie Kulfona 
ogłoszono w telewizji i następnego dnia się                     
znalazł. 

 

- Czy ma Pan takie historie z życia, że ktoś                            
rozpoznał Pana glos? 

 

- Tak, jednak nie jestem tak bardzo rozpozna-
walny jak, na przykład, aktor grający w serialach.  

 

- Czy była postać, która sprawiła Panu trudno-
ści? 

 

- Była taka postać, która mówiła z akcentem                       
niemieckim. Kiedyś grałem nawet po chińsku. 
Ważna była intonacja. W języku chińskim takie 
same zwroty, ale mówione z inną intonacją, znaczą 
coś innego. 
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- Jak wyglądała praca w telewizji kiedyś,                          
a jak obecnie? 

 

- Kiedyś było tak, że spotykaliśmy się i graliśmy 
sceny razem. Jednak jeżeli ktoś się pomylił, trzeba 
było zaczynać nagrywanie od nowa. Obecnie                       
nagrania odbywają się pojedynczo—można wcale 
się nie spotkać z kolegami z pracy. Dopiero potem 
fragmenty są sklejane w całość.  

 

 - Na przykład jakim jeszcze innym postaciom 
udzielał Pan głosu? 

 

- Udzieliłem głosu Gargamelowi, Prosiaczko-
wi… 

 

- Co trzeba mieć na starcie, aby myśleć                                   
o karierze aktora? 

 

- Trzeba dbać o czystość języka polskiego;                             
o to,  aby ładnie mówić. Dużo czytać. Czytanie jest 
wspaniałą rzeczą, zupełnie jakby się wkraczało                       
w inny świat. Rozwija wyobraźnię. Tak jak Teatr 
Polskiego Radia.  

 

Zamieszczono fragmenty wywiadu.                                              
Opracowanie: Mateusz Kobierecki (6c) 

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

Zaśpiewajmy razem! 

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA…JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA…JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA…   

fo
t.

 M
a

ri
o

la
 S

ie
d

le
ck

a
 

▲  

Dnia 6 czerwca o godz. 11.30 wszyscy                      
uczniowie i nauczyciele oraz chętni rodzice                          
przemaszerowali na błoński Rynek, gdzie                              
odbywał się happening patriotyczny. Trwał on 
około godziny. Byliśmy ubrani na galowo albo 
mieliśmy strój z elementami biało—czerwonymi.  

- Dzisiaj na rynku w Błoniu śpiewaliśmy                         
wszystkie cztery zwrotki naszego hymnu narodo-
wego, „Mazurka Dąbrowskiego”, bijąc jednocześnie                      
rekord Polski—mówi Pani dyrektor Aldona                           
Cyranowicz podczas nagrania relacji z tego                                  
wydarzenia przez telewizję „MazowszeTV”.                              
—Pomysł należy do Szkoły Podstawowej Nr 2                         
z Oddziałami  Integracyjnymi w Błoniu i do działa-
jącego przy niej Stowarzyszenia „O Uśmiech 
Ucznia”. Postanowiliśmy, że w ten sposób uczcimy 
stulecie niepodległości, a także przypadającą                      
dokładnie 6 czerwca dwusetną rocznicę śmierci   
generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Mnie                          
osobiście ta postać jest bardzo bliska, ponieważ                        
pisałam pracę magisterską na temat córki Jana  
Henryka Dąbrowskiego—Bogusławy Mańkow-
skiej—i pisząc tę pracę, zetknęłam się z praprawnu-
kiem generała—hrabią Krzysztofem Mańkowskim.  

Pan burmistrz Zenon Reszka ogłosił                           
wszystkim zebranym na rynku w Błoniu: 

- Dotychczasowy rekord należał do miasta 
Puck. Wynosił on ponad dwa tysiące  pięćset osób.                      
Dzisiaj w Błoniu hymn zaśpiewało 3371 osób!       
Rekord został pobity! 

Podczas nagrania telewizji „MazowszeTV”     
Pan burmistrz dodaje: 

- Oczywiście, że rekord nie był tutaj                                   
najważniejszy. Najważniejsze było to, że zebrali-
śmy się na rynku w Błoniu z naszą młodzieżą.                             
To był piękny widok i piękne przeżycie—                                
to, że mogliśmy razem zaśpiewać hymn Polski. ▪ 

▲ Pobijamy rekord Polski.  

fot.  Mazowsze TV 

fot. sp2.blonie 
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WYDARZENIA 

„Książka jest żywym stworzeniem, każda ma duszę, każda ma serce”.  Kornel Makuszyński.  

10 KROKÓW DO NAPISANIA WŁASNEJ KSIĄŻKI10 KROKÓW DO NAPISANIA WŁASNEJ KSIĄŻKI10 KROKÓW DO NAPISANIA WŁASNEJ KSIĄŻKI   

Podobno jednym z najczęstszych marzeń                     
człowieka jest napisanie własnej książki. Czy to 
marzenie da się spełnić? Co będzie Ci potrzebne? 

Przyda się komputer z dobrą klawiaturą,                          
odpowiedni edytor tekstu i notatnik. Masz już                       
pomysł na opowieść? Wiesz, co chcesz przekazać? 
Zostało już tylko jedno – pisz. A gdy zaczniesz,                   
nie przestawaj. 

 

Krok 1: Wybierz tematykę książki.  
Zastanów się, o czym chcesz pisać.  
 
Krok 2: Czytaj książki o wybranej                     
tematyce.  

Możesz poszukać natchnienia w innych                          
książkach o tej samej lub podobnej tematyce.                        
Nie wolno Ci jednak kopiować ich treści.   
 

Krok 3: Wymyśl wydarzenia do swojej                       
książki.  

Gdy wymyślasz wydarzenia, możesz się                             
inspirować nie tylko treścią innych książek, ale też 
artykułami w gazetach, faktami z życia codzienne-
go.  

Czy wiesz, że słynna kanadyjska pisarka Lucy 
Maud Montgomery w pewnej gazecie znalazła        
notkę: „Para w podeszłym wieku stara się                                     
o adopcję chłopca z sierocińca. Przez pomyłkę                           
wysłana zostaje dziewczynka” i stało się ono                       
początkiem pomysłu na całą powieść „Ania                             
z Zielonego Wzgórza”? 

 

Krok 4: Sporządź listę bohaterów.  

Napisz listę bohaterów i jaką rolę odgrywa każ-
dy z nich. 

 

Krok 5: Napisz plan zdarzeń.  
Ważne teraz, abyś nie pogubił się w tym, co wy-

myśliłeś. Po napisaniu planu zdarzeń wystarczy 
tylko rozwinąć każdy jego punkt. 

 

Krok 6: Pisz książkę.  
Teraz rozwiń plan zdarzeń, tak aby uzyskać 

wspaniałą powieść.  
 

ONI SPEŁNILI SWOJE MARZENIE! 
Szóstego czerwca  w sali widowiskowej                      

Centrum Kultury w Błoniu odbyło się uroczyste 
rozdanie nagród uczestnikom Powiatowego                      
Konkursu Czytelniczego „Wydajemy własną              
książkę”. W tegorocznej XVII edycji konkursu 
wzięło udział 143  uczniów, którzy wykona-
li  154  prace.  
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▲ Laureaci Powiatowego Konkursu Czytelniczego 
„Wydajemy własną książkę”, którzy zdobyli tytuły ZŁOTEJ 
KSIĄŻKI, wraz z dyrektorami szkół i organizatorami.  

Wśród nagrodzonych znaleźli się również 
uczniowie naszej szkoły: 

 Tytuł ZŁOTEJ  KSIĄŻKI zdobyli: Karol 

Gruszczyński i Alicja Kacprzak z kl. 4c. 

 Tytuł SREBRNEJ KSIĄŻKI  zdobyła Maja 

Filipiak z kl. 4c. 

 Wyróżnienie w kategorii literackiej                                   
i edytorskiej otrzymały: Emilia Cieślak z kl. 2c 
oraz Róża Kalińska-Piekun z kl. 4c. 

 Wyróżnienie w kategorii literackiej                                     
i plastycznej otrzymała Oliwia Poterek z kl. 6d. 

 Wyróżnienie w kategorii literackiej otrzyma-
ły: Sara Łukiewicz z kl. 5d oraz Wiktoria                       

Paszewska z  kl. 6d.  
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!! ▪ 

▲ Po uroczystości wręczenia nagród można było każdą 
książkę obejrzeć i przeczytać. 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Aneta Domuracka 
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WYDARZENIA 

„Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn”.  Romain Rolland  

TWORZYMY BIBLIOTEKI W SZPITALACHTWORZYMY BIBLIOTEKI W SZPITALACHTWORZYMY BIBLIOTEKI W SZPITALACH   

Do zainteresowania się akcją „Zaczytani”                             
zachęciła nas pani Agata - dawna uczennica klasy 
integracyjnej naszej szkoły. W zasadzie chodziło 
jej tylko o podanie dzieciom informacji                                    
o możliwości przekazywania książek dla chorych 
w szpitalach. Zdecydowaliśmy jednak, że aby      
akcja była skuteczna, sami musimy aktywnie                      
w nią się włączyć.  

Ogłosiliśmy Wielką Zbiórkę Książek dla małych 
pacjentów szpitali. Pani Grażyna opiekowała się 
książkami przynoszonymi do biblioteki szkolnej 
przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Uczniowie 
klasy 4c napisali list do dzieci zachęcający je                         
do przeczytania książki Astrid Lindgren „Bracia 
Lwie Serce”, którą uznali za najciekawszą                            
tegoroczną lekturę. Do przewiezienia pełnych                     
kartonów do punktu zbiórki w Warszawie                             
zaoferowała się mama Pawła, a w przeniesieniu ich 
do samochodu pomogli uczniowie klasy 6c. 

Bardzo dziękujemy wszystkim Osobom,                        
które włączyły się w akcję. Jesteście WIELCY!  

Za książki dla dzieci przebywających                     
w szpitalach serdecznie dziękujemy: 
- Zosi i Szymonowi z klasy 1b, 
- Błażejowi z 2c, 
- Oli i Rafałowi z 3c, 
- Weronice z 3f, 
- Adasiowi z 3g, 
- Hani i Piotrkowi z 4b, 
- Marcie, Ali, Róży, Mai, Mikołajowi i Hubertowi               
z 4c, 
- Ani z 5a, 
- Martynie z 5c, 
- Sarze z 5d, 
- Piotrkowi z 6a, 
- Stefanowi z 6b, 
- Pawłowi z 6c, 
- Dorianowi z 6d 
- córkom Państwa Bujak, 
- Siostrze Michaeli oraz p. Grażynie Gutkowskiej.  

W ramach całej zbiórki dla dużych i małych                       
pacjentów szpitali przekazano 510 152 książek.      
Akcja została zapoczątkowana pięć lat temu 
(razem zebrano  1 170 152 książek). W tym roku 
został pobity rekord. ▪ 

 
Więcej zdjęć z akcji na stronie Fb gazety szkolnej                          

„Nasze Sprawy i Sprawki”. 
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KONKURSY 

„Nigdy nie pozwól, żeby osoba stojąca obok mówiła Ci,  że nie dasz rady, tylko dlatego,                                                                            
że sama nie ma odwagi podjąć wyzwania.”  Kamila Rowińska 

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNYPOWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNYPOWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY   

W  Powiatowym Konkursie Ortograficznym, 
który odbywał się w naszej szkole, startowali 
świetnie obeznani z ortografią języka polskiego 
uczniowie z różnych szkół z terenu powiatu 
warszawskiego zachodniego,  

Dyktanda  były bardzo trudne, więc nieła-
two było napisać je poprawnie. Komu się udało? 

Laureatami z naszej szkoły byli: 
Michał Kempka kl. 7d - I miejsce,  
Bartosz Kruszyński kl. 7d - II miejsce, 
Aleksandra Frejnik kl. 7a - II miejsce, 
Tymon Dobrowolski kl. 6a - III miejsce, 
Stefan Gregulski kl. 6b - III miejsce,  
Maja Paradowska kl. 5a - III miejsce, 
Aleksandra Michalik kl. 5a - III miejsce, 
Laura Zalech kl. 4c - wyróżnienie,  
Piotr Siedlecki kl. 6a  - wynik dobry. 
Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się 

14 czerwca o godz. 12.00 w sali gimnastycznej 
naszej szkoły. ▪ 
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   WOLONTARIAT                         WOLONTARIAT                         WOLONTARIAT                         
MA JUŻ SWOJE LOGOMA JUŻ SWOJE LOGOMA JUŻ SWOJE LOGO   

W konkursie na logo Szkolnego Klubu                     
Wolontariatu wzięło udział dwunastu uczniów:  

Oliwia Pytlak (4a),  
Karol Gruszczyński (4c),  
Laura Zalech (4c), 
Adam Zieliński (4c),  
Martyna Trzaskoma (5c),  
Oliwia Błażewicz i Julia Kąpińska (6a) - wspólna 

praca, 
Urszula Jagodzińska (6a),   
Bartosz Kroner (6a),  
Filip Oleszczuk (6a), 
Janina Paradowska (6a), 
Alicja Jajor (7b). 

Jury przyznało, że wszystkie prace zasługiwały 
na słowa uznania. Ostatecznie jednak pierwsze   
miejsce otrzymała praca Ali, a Filip otrzymał                       
wyróżnienie.  

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom 
chęci i zaangażowania! ▪ 

▲ Nagrody w konkursie wręczali: p. Jan Żychliński—starosta 
powiatu warszawskiego zachodniego i p. Zenon Reszka—
burmistrz Błonia. 

praca Filipa praca Ali  

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Sp2blonie.edupage.org 
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WYDARZENIA 

19 maja nowo otwarte Muzeum Ziemi Błońskiej miało swoją pierwszą Noc Muzeów.  

BŁOŃSKA NOC MUZEÓWBŁOŃSKA NOC MUZEÓWBŁOŃSKA NOC MUZEÓW   
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▲ Tak wyglądała dawniej nasza błońska Łysa Góra. 

▲ Na dużych ekranach można oglądać filmy o dawnym Błoniu. 

▲ Można wiele dowiedzieć się o historii Ziemi Błońskiej. 

▲ Korzystamy w interaktywnych ekranów. 

▲ Czy chcielibyście zagrać taką piłką? 

▲ W specjalnych okularach oglądamy filmy 3D. 
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WYDARZENIA 

Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety.  

NA SZLAKU PIERWSZYCH PIASTÓWNA SZLAKU PIERWSZYCH PIASTÓWNA SZLAKU PIERWSZYCH PIASTÓW   

Dwudziestego ósmego maja wyjechaliśmy 
wspólnie z klasą 4a na wycieczkę „szlakiem                        
piastowskim”.  

Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Mysią Wieżę,                       
z której roztaczał się piękny widok na miasto                            
i Gopło, oraz pływaliśmy statkiem „Rusałka” po 
tym jeziorze. Potem pojechaliśmy do Biskupina, 
gdzie zwiedzaliśmy wioskę piastowską, w której 
mogliśmy zobaczyć, jak żyli ludzie dawniej i jakich 
narzędzi używali. Tam też lepiliśmy garnki z gliny. 

Po południu  do Wrześni, w której mieliśmy 
zamówione noclegi i wyżywienie w hotelu 
„Czardasz”. 

Przez dwa pierwsze wieczory pani Mariola,  
pani Joasia i pan Rafał zrobili nam podchody      
wokół jeziora. Na pierwszych—zadania robiła                       
dla nas klasa 4a, a my je wykonywaliśmy,                                 
na drugich— było odwrotnie. 

Drugiego dnia pojechaliśmy do Gniezna.                    
Zwiedzaliśmy katedrę, relikwiarz świętego Wojcie-
cha oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego. 
Później promem przepłynęliśmy na Ostrów                       
Lednicki. 

W wolnym czasie graliśmy w piłkę i bawiliśmy 
się na placu zabaw. Przygotowywaliśmy też nasz 
występ taneczno – sportowy na Dwójkowy Dzień 
Integracji. 

Ostatniego dnia udaliśmy się do Poznania.      
Tam widzieliśmy ratusz z dwoma koziołkami                       
i mieliśmy grę terenową, podczas której w ciekawy 
sposób poznawaliśmy historię i zabytki miasta. 

Wycieczka była bardzo ciekawa, pouczająca                       
i pełna wrażeń.  Dobrze się ze sobą bawiliśmy                               
i widzieliśmy wiele intersujących rzeczy. 

 

Dawid Wiśniewski (4c) 
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▲ Rejs po jeziorze Gopło. 

▲ Przed katedrą w Gnieźnie. 

▲ Promem na Ostrów Lednicki. 

◄ Podczas gry miejskiej w niecodzienny sposób odkrywali-
śmy ukryte zagadki i poznawaliśmy Poznań. 

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

W dniach 5—8 czerwca uczniowie klasy 3d i 3e przebywali na wycieczce w Kotlinie Kłodzkiej. 

KOTLINA KŁODZKAKOTLINA KŁODZKAKOTLINA KŁODZKA   
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Skalne Miasto w Czechach: Głowa Cukru 

Twierdza w Kłodzku Kopalnia złota w Złotym Stoku 

Na Szczelińcu 

Wieczór Talentów 



19 

WYDARZENIA 

Klasy, które zdobyły najwyższe średnie ocen (powyżej 4,40) w tym roku szkolnym? Oto one. 

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCHNAJLEPSI Z NAJLEPSZYCHNAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH   
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4a 6b 

4d 5c 

4c 6a 

22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2017/18.  

Klasy 6–7 odchodziły na wakacje o godz.8.00,                            
klasy 4-5 o godz.9.30, klasy 1-2 o godz.11.00, a trzecie                             
o godz. 12.00.  

Z naszą szkołą pożegnały się klasy: 3a, 3f i 6d,                           
które zostały przeniesione do SP4, oraz klasa 3g, która 
przeszła do SP3. 

Na uroczystości, poza wyróżnieniem uczniów                           
z bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem                                 
i średnią ocen na świadectwie 4,75 i więcej, zostały 
wręczone nagrody Uczniom na Medal, najlepszym 
historykom i sportowcom oraz laureatom szkolnego 
konkursu baśniowego i mitologicznego. 

Nadszedł już czas na wakacje! ▪ 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI: OD REDAKCJI: OD REDAKCJI:    

 
Gazeta SP2 „Nasze Sprawy i Sprawki” w roku 

szkolnym 2017/2018 tworzona jest w ramach projektu  
pn. „NAUKA BEZ TAJEMNIC – wsparcie uczniów                     
z terenu gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich 
szans edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu”, realizowanego 
w ramach RPO WM 2014-2020. 

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. 

   

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

   

Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.  
Maya Angelou 

NA ZAKOŃCZENIE 

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

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 
p o p r z e z  s e r w i s  s p o ł e c z n o ś c i o w y : 
www.facebook.com/sprawyisprawki. 

STOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNA   

Redaktor naczelny: Michał Firsiuk   

Zespół redakcyjny: Kacper Ćwiek, Marysia Jagodzińska, Ula Jagodzińska, Oliwia Karaś, Milena 
Kuchta, Łukasz Mulawa, Janka Paradowska, Daria Przygoda, Kinga Rogoza, Maja Rosińska, 
Olga Rosińska, Wiktoria Scencelek, Piotr Siedlecki 

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

Adres redakcji: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka     
ul. Narutowicza 21, 05—870 Błonie; tel. (22) 725—32—60 

Kontakt: diamir72@o2.pl                               Spotkania redakcyjne: piątek, godz.13.35 (czytelnia) 

 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawionej 
obok. Nawiązuje ona do tematu kolejnego numeru 
gazety. 

 

Jakie wakacyjne miejsce przedstawione jest 
na zdjęciu? 

 

Podajemy rozwiązanie poprzedniej zagadki  
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia jedno                                   
z najważniejszych miejsc w historii naszego kraju 
—Ostrów Lednicki—prawdopodobne miejsce 
chrztu Polski. 

fot. wikipedia.org.pl (CC) 
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