


2 

SŁOWEM WSTĘPU 

SPIS TREŚCI: 

3 Relacja z Dnia Sportu 

4 Wywiad z Panem Zenonem Reszką, Burmi-

strzem gminy Błonie 

7 Przedstawienie teatralne pt. „Mały Książę” 

8 Wywiad z naszą nauczycielką Panią Katarzy-

ną Krzemińską 

11 Recenzja filmu pt. „Detektyw Pikachu” 

12 Wręczenie nagród w „Konkursie na najlep-

szą gazetkę szkolną’’ 

13 IV Błoński Festiwal Poloneza i Tańców Na-

rodowych 

14 Konkurs „Wiosna w obiektywie” 

15 Sonda szkolna 

17 XVIII finał Powiatowego Konkursu Czytel-

niczego 

18 Relacja z Biegu Papieskiego 

19 VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

20 Kolejny „Złoty Talent Bieniewic” 

21 Komiks Maksyma Karlickiego pt. „Rok w 

pigułce” 

22 Kącik poezji 

24 Zakończenie

Witajcie Drodzy Uczniowie! 

  Czerwiec zaskoczył nas piękną pogodą, a 

wakacje już czuć w powietrzu… Redakcja 

stworzyła ostatni egzemplarz naszej  gazet-

ki "Czas na przerwę ...". Jest to wydanie 

zamykające ten rok szkolny jak i pewien 

etap w redakcji. Pragnę nadmienić, iż jest 

to ostatnia praca zespołu w takim składzie. 

  W tym numerze zapoznać się będzie 

można z wieloma ciekawymi artykułami. 

Szczególnie polecamy wywiad z Burmi-

strzem gminy Błonie Panem Zenonem 

Reszką. Do najciekawszych należy też rela-

cja z IV Błońskiego Festiwalu Poloneza i 

Tańców Narodowych. Godnym polecenia 

punktem jest kolejny artykuł z serii "Złoty 

Talent Bieniewic". Nie mogło też zabraknąć 

wywiadu z nauczycielem pracującym w na-

szej szkole. Została przeprowadzona rów-

nież sonda, lecz nie wśród uczniów, a 

wśród nauczycieli, którzy odchodzą z tejże 

placówki. 

  Zanim będę życzył wszystkim czytelni-

kom dobrej lektury, najpierw chciałbym 

życzyć przyszłej redakcji, aby przynosiła 

dumę tej wspaniałej szkole, ponieważ Już 

od września pałeczkę przejmą następne 

klasy, którym jeszcze raz życzę samych suk-

cesów podczas pracy w redakcji. 

Życzę miłej lektury! 

Jakub Kochański, 3B gim. 

Fot.: Dominika Świtek 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

  30 maja w naszej szkole odbyła się olimpia-

da sportowa dla klas I-III szkoły podstawowej. 

Każda klasa reprezentowała inną drużynę na-

rodową. 

   Na rozgrywkach można było zobaczyć takie 

kraje jak: Hiszpania, Francja, Polska, Włochy, 

Portugalia, Belgia oraz Brazylia. Przed rozpo-

częciem rozgrywek, uczennice z klasy V popro-

wadziły Zumbę do najlepszych hitów muzycz-

nych 2019 roku. Była to idealna rozgrzewka 

dla młodych sportowców.  

  W dalszej rywalizacji dzieci świetnie radziły 

sobie we wszystkich konkurencjach. Padło na-

wet kilka rekordów, np. w konkurencjach rzutu 

woreczkiem czy skakaniu na skakance. Pogoda 

sprzyjała młodym sportowcom, dając możli-

wość do pełnej rywalizacji.  

  Oczywiście, zawodnicy przestrzegali reguły 

fair play i uczciwie dążyli do zwycięstwa.  

  Dzień Sportu minął szybko, a atmosfera wal-

ki i współzawodnictwa utrzymywała się do 

końca igrzysk. Zakończyliśmy rozgrywki zmę-

czeni, ale bardzo zadowoleni.   Dyrektor naszej 

szkoły Pan Marek Parafiniuk i Pani Barbara Sie-

dlecka – nauczycielka WF-u, którzy wspierają 

sport całym sercem, byli zachwyceni przebie-

giem igrzysk. Mamy nadzieję, że Dzień Sportu 

będzie od tej pory tradycją, która przetrwa 

wiele długich lat w Szkole Podstawowej im.  

Jana Pawła II w Bieniewicach.  

Ola Skonieczna, Julia Podgórska, 3A gim. 

Źródło: Facebook 

Źródło: Facebook 

Źródło: Facebook 
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W dniu 29 maja 2019 roku spotkałyśmy się z 

Burmistrzem miasta Błonie – Panem Zenonem 

Reszką w celu przeprowadzenia krótkiego wy-

wiadu do naszej szkolnej gazetki „Czas na 

przerwę…”. Chciałyśmy dowiedzieć się czegoś 

więcej na temat rozwoju miasta Błonie, no-

wych inwestycji dotyczących oświaty, kultury i 

sportu. Zapytałyśmy Pana Burmistrza również 

o jego pasje, zainteresowania i upodobania 

kulinarne. Podczas rozmowy panowała bardzo 

miła atmosfera.  

Co według Pana jest sukcesem miasta Błonie 

w ostatnim roku i dlaczego? 

- Myślę, że każdy rok miałby jakiś swój sukces. 

W ostatnim,  przede wszystkim Centrum Spor-

tu – basen oraz hala sportowa, która jest bu-

dowana i do końca roku powinna zostać za-

kończona. Większość prac przebiegała w po-

przednim i obecnym roku. To największe zada-

nie, jakie samorząd do tej pory realizował w 

Gminie Błonie. Od 30 lat jest to największa in-

westycja jeśli chodzi finansowanie, wielkość, 

powierzchnię, kubaturę itd. 

- Jakie plany ma pan wobec naszego miasta 

aby je unowocześnić? 

- Planów jest dużo, w związku z tym mamy du-

żo pracy, a jej w samorządzie nigdy nie zabrak-

nie.  Wyremontowaliśmy już przedszkola, szko-

ły, zrobiliśmy wodociągi, kanalizacje. Mamy też 

dobrze zabezpieczoną kwestię kultury – posia-

damy Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Błoń-

skiej. 

Co do sportu – boiska przy szkołach, tak jak 

przy waszej szkole jest kompleks dużych boisk 

sportowych.  Mamy stadion miejski, Halę Spor-

tową im. Zygmunta Karlickiego, Olymp przy ul. 

Lesznowskiej, a teraz budujemy  basen i nową 

halę sportową. Prace powinny zostać zakoń-

czone do końca tego roku, a otwarcie nastąpi 

na początku następnego. Mamy kino, więc bę-

dziemy mieli pełną infrastrukturę taką, jaka po-

winna być w każdym takim niewielkim mia-

steczku jak nasze Błonie. Cieszę się, że tak dużo 

udało się nam wykonać. Możemy pochwalić się 

również terenami rekreacyjnymi, zielonymi, 

Rynkiem, Parkiem Bajka, Parkiem Włoskim ob-

ok cmentarza, bulwarami nad rzeką Rokitnicą, 

które pojawiły się w ostatnim czasie.  

- Jakie są korzyści ze współpracy miasta Bło-

nie z włoskim miastem Coreno Ausonio? Czy 

Włochy są panu bliskie? 

- Włochy są mi bliskie tylko dzięki współpracy z 

Gminą Coreno Ausonio. Trwa ona już około 15 

lat,  ja sam realizuję ją ponad 10 lat, wcześniej 

robili to moi poprzednicy. Jest to niewielkie 

miasteczko, liczące tylko 1700 mieszkańców, 

czyli 10 razy mniejsze od naszej gminy. Jest po-

łożone w ważnym dla nas rejonie górskim w 

pobliżu miejscowości Cassino i góry Monte 

Cassino, miejscu w którym odbyła się słynna 

bitwa podczas II Wojny Światowej. Jest to dla 

nas ważne. Zawsze gdy tam jesteśmy, odwie-

dzamy polski cmentarz na Monte Cassino oraz 

klasztor. Nasza współpraca polega głównie na 

wymianie młodzieży.  
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Fot: Karolina Gąścińska 

Dzieci z różnych szkół jeżdżą na pobyt wakacyj-

ny do Włoch trwający około 10 dni, a w następ-

nym roku młodzież przyjeżdża do nas. W tym 

roku jest ich kolejka, ale nie mamy pewności 

czy ktoś przyjedzie, ponieważ 26 maja bieżące-

go roku odbyły się wybory parlamentarne, na-

stąpiła też zmiana burmistrza i nie mamy jesz-

cze pewności jak nasza współpraca będzie wy-

glądać. 

- Czy lubi pan włoską kuchnię? 

- Tak, bardzo lubię włoską kuchnię, ale najlepiej 

smakuje mi, gdy jestem we Włoszech. Wszyst-

kie makarony, dania włoskie, dużo warzyw, czy-

li dieta śródziemnomorska smakuje najlepiej 

jednak w tamtym klimacie. 

- Co zmieniło się w Gminie Błonie, gdy objął 

Pan urząd burmistrza? 

- Urząd burmistrza objąłem dawno, było to w 

grudniu 2006 roku. Dużo inwestujemy na tere-

nie gminy jako samorząd, zajęliśmy się remon-

tami przedszkoli, szkół, boiskami sportowymi, 

terenami zielonymi czy rekreacyjnymi, powstał 

Park Bajka, Centrum Kultury, Muzeum Ziemi 

Błońskiej, Dom Senior-Wigor dla naszych se-

niorów, Kluby Seniora. Inwestycji jest napraw-

dę bardzo dużo i jak wspominałem na koniec 

pojawi się basen, który zamknie cykl inwesty-

cyjny dla Gminy Błonie. 

- Czy w najbliższym czasie są planowane inwe-

stycje dotyczące oświaty (nie zapominając 

oczywiście o Bieniewicach )? 

- Bieniewice są już bardzo dobrze wyposażone. 

Szkoła została rozbudowana, cieszę się że to 

wreszcie nastąpiło. Wcześniej wykonaliśmy 

kompleks boisk sportowych. Aktualnie Bienie-

wice mają dobrą infrastrukturę.  

Wiem, że w budynku szkolnym jest przedszko-

le, myślimy nad tym, aby pojawiło się ono w 

innym miejscu - w miejscowości w pobliżu. 

Przedszkole powinno mieć swój oddzielny bu-

dynek. Jeżeli chodzi o pozostałe placówki, ak-

tualnie trwa rozbudowa Szkoły nr 1 w Błoniu. 

Remont tej placówki jest już na wykończeniu, 

sala sportowa została już oddana do użytku. 

Pozostała jeszcze część dydaktyczna, która po-

winna być zakończona już niedługo. Przybędzie 

sporo nowych sal. Planujemy też rozbudowę 

Szkoły nr 2. Została ona niedawno powiększo-

na o jeden segment , ale planujemy teraz wy-

burzyć jej fragment razem ze starą salą gimna-

styczną , całym łącznikiem i zbudować to od 

nowa, aby przybyło też więcej sal lekcyjnych. 

Jeżeli chodzi o Szkołę nr 4, sala gimnastyczna 

kilka lat temu została oddana do użytku, aktu-

alnie realizujemy tam też plac zabaw. Podsu-

mowując, wszystkie szkoły zostaną rozbudo-

wane. 

- W naszej gminie powstaje ścieżka rowero-

wa. Które z miejscowości połączy ona ze sobą 

i jakie przyniesie nam to korzyści ? 

- Ścieżki rowerowe budujemy w ramach duże-

go dofinansowanego projektu z Unii Europej-

skiej – ponad 5 milionów złotych, reszta to 

środki naszej gminy. Pojawi się 12 km ścieżek 
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Kilka kilometrów mieliśmy już wcześniej zreali-

zowanych, więc łącznie będzie to ponad 15 

km. Ścieżki rowerowe będą oplatały całą Gmi-

nę Błonie i będą musiały łączyć się z innymi 

gminami – z Brwinowem, Grodziskiem Mazo-

wieckim, Lesznem, Ożarowem Mazowieckim i  

Teresinem, ponieważ takie były warunki otrzy-

mania dofinansowania. W tej chwili prace są 

w trakcie realizacji i w tym roku powinny być 

zakończone. Wszystkie ścieżki, które buduje-

my obecnie są zbudowane z asfaltowej na-

wierzchni, aby wygodnie się po nich jeździło. Z 

części ścieżek można już korzystać, ale nie są 

one jeszcze zakończone, natomiast nowe po-

winny pojawić się do jesieni.  

- Czy planuje pan jakieś większe imprezy w 

naszej gminie oprócz Dni Błonia? 

- Niektóre imprezy są stałe i powtarzane, są to 

Dni Błonia, Dożynki czy Eko-Piknik na Rynku. 

Są to duże imprezy, otwarte dla wszystkich 

mieszkańców. Dni Błonia są największym świę-

tem naszego miasta. W najbliższym czasie po-

jawi się również wiele innych ciekawych im-

prez. 1 czerwca odbędzie się Dzień Dziecka w 

Parku Bajka. Niezależne imprezy organizowa-

ne są również przez przedszkola, szkoły czy 

Centrum Kultury. 

- Co uważa Pan za swój największy życiowy 

sukces i co jest dla pana powodem do dumy? 

- Trudno powiedzieć. Moja praca przenika się z 

moim życiem osobistym. Jestem burmistrzem 

już czwartą kadencję, za co serdecznie dzięku-

ję mieszkańcom. Jest to duży sukces, że miesz-

kańcy oceniają pracę moją oraz moich pra-

cowników i wybierają mnie na już czwartą ka-

dencję. 

- Jakie są pana zainteresowania lub pasje? 

- Przede wszystkim zbieranie grzybów oraz ak-

tywny wypoczynek na świeżym powietrzu. 

Bardzo lubię jeździć na Mazury, nad jeziora. To 

jest właśnie mój wypoczynek. 

- Co najbardziej lubi pan w swojej pracy? 

- Najbardziej lubię oglądać inwestycje, czyli 

być na tzw. „mieście”, przyglądać się jak budu-

jemy nowe drogi, ulice, chodniki czy doglądać 

naszych inwestycji, np. Centrum Sportu. Naj-

bardziej nie lubię siedzieć za biurkiem. Jeżeli 

siedzę, to jest to konieczność - sporządzanie 

dokumentów czy odpisywanie na korespon-

dencje. 

- W jakim zawodzie poza pracą na stanowisku 

burmistrza miasta czułby się Pan najlepiej? 

- Zanim zostałem burmistrzem, pracowałem w 

dużym zakładzie przemysłowym, w nieistnieją-

cych już zakładach Mera Błonie, które działały 

przez 50 lat. Przez 4 lata byłem radnym, a w 

samorządzie jestem już 17 lat, więc dosyć dłu-

go. Z wykształcenia jestem ekonomistą, ukoń-

czyłem Wydział Zarządzania na Uniwersytecie 

Warszawskim. Moją specjalizacją jest banko-

wość i ubezpieczenia, finanse publiczne. W za-

sadzie jestem ekonomistą, ale dobrze odnaj-

duję się też w samorządzie. Mam przed sobą 4 

lata perspektywy kadencji, a później będę się 

zastanawiał co robić dalej. 

- Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

- Dziękuję bardzo. 

Wywiad przeprowadziły 

Oliwia Piwko, Julia Gołębiewska, 8A 
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  5 czerwca 2019r. w naszej szkole odbyło się 

przedstawienie pt. „Mały Książę” przygotowa-

ne przez uczniów klasy 5A i 5B pod opieką Pa-

ni Ewy Stolarczyk - wicedyrektora szkoły i nau-

czycielki języka polskiego. 

  Jego treść i fabuła była oparta na wybitnej 

powieści Antoine de Sainta-Exupery’ego pod 

tym samym tytułem. Główny bohater - Mały 

Książę - zamieszkuje asteroidę B612. Pewnego 

dnia pojawia się na niej Róża, która przez 

swoje kaprysy i wymagania sprawia, że Mały 

Książę opuszcza swój dom i wyrusza w po-

dróż, w poszukiwaniu przyjaciela. Odwiedza 

mnóstwo planet, a na końcu dociera na Zie-

mię. Tam nasz bohater dorasta i na podstawie 

nabytych doświadczeń dochodzi do wniosku, 

co jest w życiu naprawdę ważne. 

  Myślę, że nasi młodsi uczniowie poradzili 

sobie doskonale w przydzielonych rolach. Ich 

wypowiedzi i dialogi były dość długie i obszer-

ne, zatem zapamiętanie ich to nie lada wy-

zwanie. Zostały nam przytoczone znane, po-

nadczasowe cytaty. Spektakl urozmaicały rów-

nież efekty dźwiękowe. 

 Całe przedstawienie uważam za bardzo uda-

ne. Przypomniało mi o istotnych w życiu war-

tościach oraz o najprawdziwszym pięknie nie-

widocznym dla oczu. 

Anna Ryszka, 7B 

 

  

Fot.: Dominika Świtek 

Fot.: Dominika Świtek 

Fot.: Dominika Świtek 
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Pewnego pięknego, czerwcowego poranka 

spotkałyśmy się w Sali lekcyjnej nr 35 z Panią 

Katarzyną Krzemińską, aby przeprowadzić z 

nią krótki wywiad do naszej szkolnej gazetki. 

Chciałyśmy dowiedzieć się, czy to prawda że 

opuszcza mury naszej placówki, a także po-

znać jej pasje i zainteresowania. 

- Pracuje Pani jako nauczycielka języka angiel-

skiego w naszej szkole od 15 lat. Podobno 

studiowała Pani psychologię w USA, więc co 

sprawiło, że została Pani nauczycielką? 

Szczerze mówiąc nie planowałam pracować w 

tym zawodzie. Jak wróciłam z USA z dyplo-

mem psychologa to okazało się, że nikt nie po-

szukuję psychologów. A był deficyt nauczycieli 

języka angielskiego.  

- Jak wspomina Pani życie w USA? Czy nie 

chciałaby Pani wrócić tam na stałe? 

- Myślę, że na stałe nie. Jednak cieszę się, że 

mogę wracać tam turystycznie. Są takie rzeczy, 

które mi się tam bardzo podobają, np. parki 

rozrywki dla dzieci, Parki Narodowe. Na stałe 

na pewno nie chciałabym tam mieszkać. Uwa-

żam, że wiele rzeczy można przenieść od nich 

na nasz polski grunt. Podoba mi się jeszcze to 

że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych potrafią 

świetne się bawić w każdym wieku. 

- Słyszałyśmy, że dużo Pani podróżuje. Ze 

wszystkich państw jakie Pani odwiedziła, któ-

re najbardziej zapadło Pani w pamięć? 

- Chyba najbardziej zapadła mi w pamięć wizy-

ta w Chinach.  

Fot.: Archiwum prywatne 

Ale cieszę się, że już tam byłam i nie muszę 

wracać, bo to kraj tylko na jeden raz, po pro-

stu aby zobaczyć, doświadczyć. Miejsca, do 

których lubię wracać to Stany Zjednoczone i 

Tajlandia (ze względu na dobre jedzenie i 

usposobienie żyjących tam ludzi). 

 - Czy umie Pani porozumieć się jeszcze w ja-

kimś innym języku? Jeśli tak, czy jest to za-

sługa podróży? 

- Ja generalnie unikam mówienia w lokalnych 

językach, wydaję mi się, że jest to dość 

śmieszne, jak ktoś kalecząc mówi błędnie kil-

kanaście słów. Natomiast zdawałam maturę z 

języka francuskiego, dlatego znam jego pod-

stawy. Kiedyś wydawało mi się, że znałam le-

piej francuski od angielskiego. Później ten an-

gielski stał się dominujący. Ale miałam jeden 

epizod nauki języka włoskiego i wydawało mi 

się, że znam go nawet nieźle, dopóki nie po-

szłam do sklepu i sprzedawczyni mnie nie zro-

zumiała (wystarczyło pokazać tylko palcem). 
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Fot.: Oliwka Piwko 

- Czy pracowała Pani w innym zawodzie niż 

nauczyciel? 

- Na studiach pracowałam w Ministerstwie 

Edukacji Narodowej, prowadziłam szkolenia 

dla nauczycieli. Miałam jeszcze epizod pracy w 

teatrze dla dzieci, studiując w Stanach i gene-

ralnie miło to wspominam. 

- Kiedy zaczęła Pani uprawiać sport? 

- Może po mnie nie widać, ale ja zawsze upra-

wiałam sporty. Zaczęłam biegać dopiero 7 lat 

temu i początkowo był to dla mnie bardziej 

marszobieg. Potem sukcesywnie zaczęłam się 

wdrażać. Moim pierwszym biegiem był Bieg 

Niepodległości w 2012 lub w 2013 roku. 

- Oprócz biegania, co lubi Pani robić w wol-

nym czasie? 

- Lubię odpoczywać, relaksować się, spotykać  

ze znajomymi. Ale generalnie dużo pracuję, 

mam mało wolnego czasu. Dlatego staram się 

go efektywnie wykorzystywać. W międzycza-

sie, włączam się też w prace domowe moich 

dzieci. Na pewno nie lubię robić zakupów. 

- Co sprawiło, że jest Pani zawsze radosna i 

uśmiechnięta? 

- Wydaję mi się, że mam w miarę szczęśliwe 

życie, może to z tego wynika lub z tego, że w 

ogóle nie męczy mnie moja praca. Jeżeli znaj-

dziecie taką rzecz w życiu, która sprawia wam 

przyjemność, to tak naprawdę nigdy nie bę-

dziecie pracować. Nie narzekam, że znów mu-

szę przyjechać tu do was i z wami się spotkać, 

tylko wydaje mi się to być miłym doświadcze-

niem.  

 

Fot.: Archiwum prywatne 

- Słyszałyśmy, że odchodzi Pani z naszej szkoły 

w tym roku… 

- No właśnie też mi się to obiło o uszy. :-) 

- Jak będzie Pani wspominać pracę tutaj ? 

- Myślę, że miło. To nie jest tak, że ja odchodzę 

tu w jakimś gniewie albo kończę pewien etap 

w życiu, związany z jakimiś frustracjami nauczy-

ciela. Myślę, że wiele czynników na to wpłynę-

ło. Wolę odejść dzisiaj w dobrej formie, a nie 

kiedy będę u schyłku kariery zawodowej.  
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CIEKAWI LUDZIE 

- Czy Pani dzieci były kiedyś w naszej szkole? 

- Tak, były. Moja najmłodsza córka, Zośka była 

ostatnio na pikniku rodzinnym. A moje starsze 

dzieci uczestniczyły w obozach narciarskich, 

także one jakby liznęły życia naszej szkoły. My-

ślę, że podobało im się tutaj. 

- Jakich wskazówek udzieliłaby Pani nowemu 

nauczycielowi? 

- Uważam, że trzeba być dobrym człowiekiem, 

żeby widzieć w uczniach, kiedy rozmawiają, że 

nie robią tego, aby przeszkadzać, lecz może 

mają coś do powiedzenia.  Nie powinno się ich 

szufladkować. Trzeba stawiać jasne wymagania 

i być sprawiedliwym I to jakby zamyka jakiekol-

wiek drogi do pretensji, rozczarowań. Wydaję 

mi się, że jeśli są klarowne wymagania, to na-

wet jak komuś nie pójdzie, to nie będzie miał 

podstawy, nawet jakiejś obiekcji, z czego to 

wynika. Nawet osoby, które dostają u mnie 

słabe oceny, nie zniechęcają się do mojego 

przedmiotu. Uważam, że to jest właśnie sukce-

sem. Nie wszyscy musimy mieć piątki i szóstki, 

ale wydaję mi się, że w miarę swoich możliwo-

ści i wkładu pracy możemy osiągnąć to, co 

chcemy. 

- Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

- Dziękuję bardzo. 

   

 

 

Fot.: Archiwum prywatne 

Fot.: Archiwum prywatne 
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WARTO OBEJRZEĆ 

  Akcja rozpoczyna się w mieście „Ryme City”, 

gdzie poznajemy głównego bohatera, Tim’a. W 

ty miejscu Pokemony i ludzie żyją ze sobą na 

równi.  

  Na początku wszystko wydaje się zwyczajne, 

Howard Clifford, kolejny bogaty mężczyzna, 

który chcę wprowadzić pokój pomiędzy te dwie 

rasy. 

  Tim znajduje się w pewnym momencie na 

komendzie policyjnej, ponieważ jeden z detek-

tywów chciał porozmawiać z nim o Harrym Go-

odmanie, jego ojcu, który zaginął. Dowiaduje-

my się tego już na samym początku. Więc jego 

syn po prostu idzie do starego mieszkania, żeby 

zabrać kilka rzeczy. Tam natrafia na Pikachu, 

który jest uzależniony od kawy i ma amnezję.   

  Wtedy rozpoczyna się cała zabawa, ponie-

waż Pokemon mówi, ale tylko Tim go rozumie. 

Stworzenie twierdzi, że zniknięcie jego ojca nie 

było takie proste jakie się wydaje i oboje wyru-

szają, aby dowiedzieć się prawdy. 

  W międzyczasie poznajemy dziennikarkę, Lu-

cy Stevens, która pracuje z synem Howarda, 

Rogerem. Ona wie, że również coś jest nie tak z 

brakiem zainteresowania tą sprawą. Każdy pró-

buje im wmówić, że Harry’ego już nie ma, ale 

dlaczego nadal pojawiają się nowe tropy? 

  Osobiście uważam ten film za niezwykły, po-

nieważ mamy zwykłych aktorów, ale i reali-

styczną animację Pokemonów. Myślę, że to 

coś, co każdy fan chciałby zobaczyć. Fabuła jest 

ciekawa i mimo wszystko trzyma w napięciu. W 

dodatku czym jest tajemnicza fiolka z symbo-

lem „R”, ale też gdzie podział się Harry? 

 

Gorąco polecam ten film fanom Pokemonów  

w każdym wieku Każdy by się uśmiał na widok 

Pikachu, który jest uzależniony od kawy, ale się 

do tego nie przyznaje. 

Alekasandra Michalak, 8A 

Źródło: Multikino.pl 

Źródło: Multikino.pl 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

  1 czerwca 2019 roku delegacja naszych 

uczniów pod opieką Pani Edyty Włodarskiej i 

Pani Hanny Wasilewskiej-Weiss udała się  do 

Szkoły Podstawowej nr 368 im. Olimpijczyków 

Polskich w  Warszawie.  

  Celem naszego wyjazdu było odebranie na-

grody w „Konkursie na najlepszą gazetkę szkol-

ną województwa mazowieckiego” pod patro-

natem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nasz 

miesięcznik, który w tej chwili czytacie, zdo-

był zaszczytne II miejsce w kategorii szkół 

podstawowych. Brawo! 

  Na miejsce dojechaliśmy około godziny 

10:30 . Tego dnia na zewnątrz wyżej wymienio-

nej odbywał się Festiwal Nauki, Kultury i Spor-

tu. Mieliśmy możliwość degustacji różnorod-

nych przekąsek z: Grecji, Hiszpanii, Włoch czy 

Portugali. 

  Ponadto mogliśmy zobaczyć walki prawdzi-

wych rycerzy w zbrojach. Walczyli dzielnie, ale 

zwycięzca mógł być tylko jeden. Dużą atrakcją 

była dla nas okazja do wspólnego zatańczenia  

„Belgijki” czy „Cotton Eye Joe”. 

  Wróciliśmy do Bieniewic z nagrodami książ-

kowymi oraz imiennymi dyplomami. Jesteśmy 

szczęśliwi z powodu naszego sukcesu i życzymy 

nowym, redaktorom gazetki I miejsca w przy-

szłym roku szkolnym. 

Julia Woźniak, 3B gim., Rafał Lisiecki, 3A gim. 

 

Fot.: Hanna Wasilewska-Weiss 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

Fot.: Marcin Kochański 

Fot.: Marcin Kochański 

Fot.: Marcin Kochański 

Fot.: Marcin Kochański 

  Dnia 7 czerwca 2019 roku uczniowie klas 3A, 

3B gimnazjum oraz ósmych udali się na Festi-

wal Poloneza i Tańców Narodowych w Błoniu.  

  Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10:30 

zaraz po przywitaniu uczestników oraz gości 

przez organizatorkę festiwalu, czyli dyrektora 

Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integra-

cyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu - Panią 

Aldonę Cyranowicz. Udział wzięły prawie 

wszystkie błońskie szkoły, a także kilka spoza 

naszej gminy, zaczynając od przedszkoli, przez 

szkoły podstawowe, aż po szkołę średnią. 

  Każda kolejna szkoła miała do przedstawie-

nia zupełnie inny układ, kostiumy, dzięki czemu 

nie można było się nudzić. Nasi uczniowie, za-

prezentowali przez Panią Barbarę Siedlecką, 

zaprezentowali układ do poloneza z „Czasu Ho-

noru” autorstwa Bartosza Hajdeckiego. Każda 

grupa pokazała się z jak najlepszej strony, a na 

koniec wszyscy otrzymali statuetkę oraz kilka 

drobnych nagród od organizatorki festiwalu Pa-

ni Aldony Cyranowicz i Burmistrza Gminy Bło-

nie - Pana Zenona Reszki. 

  Widownia była pod dużym wrażeniem umie-

jętności występujących uczniów. Mimo to całe 

wydarzenia można było opisać tylko dwoma 

słowami, którymi są: świetna zabawa, gdyż taki 

był główny zamysł owego przedsięwzięcia. 

  Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku również 

odbędzie się podobny festiwal i że nasza szkoła 

ponownie tak pięknie się na nim zaprezentuje. 

Julia Woźniak, 3B gim. 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

  W kwietniu bieżącego roku Samorząd Ucz-

niowski ogłosił konkurs na najlepszą fotografię 

o tematyce wiosennej pt. „Wiosna w obiekty-

wie”. Wymagane było, aby prace konkursowe 

oddać w formacie A4.  

  Wyniki konkursu ogłoszone zostały w czerw-

cu i wyglądają następująco: I miejsce zajęła 

Maja Okrajewska z klasy 5A, II miejsce zostało 

przyznane Dominice Świtek z klasy 3B gimna-

zjum. III miejsce ex aequo zajęły Alicja Kościel-

na i Zuzanna Ziubińska, obie laureatki z klasy 

5A. 

  Do konkursu przystąpił również jeden z nau-

czycieli pracujących w naszej szkole Pan Krzysz-

tof Piotrowski. Otrzymał on za zdjęcia swojego 

ogrodu nagrodę specjalną.  

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy, jak też 

życzymy dalszych sukcesów w przyszłym roku 

szkolnym. 

Jakub Kochański, 3B gim. 

Fot.: Dominika Świtek 

Fot.: Dominika Świtek 

Fot.: Krzysztof Piotrowski 

Fot.: Krzysztof Piotrowski Fot.: Maja Okrajewska 
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SONDA SZKOLNA 

Fot.: Dominika Świtek 

Fot.: Dominika Świtek 

Fot.: Jakub Kochański 
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SONDA SZKOLNA 

 

Fot.: Jakub Kochański 

Fot.: Jakub Kochański 

Fot.: Dominika Świtek 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

  Piątego czerwca 2018 roku w Centrum Kul-

tury w Błoniu odbył się XVIII finał Powiatowe-

go Konkursu Czytelniczego pod tytułem  

„Wydajemy własną książkę”.  

  Zorganizowany został on przez Pedagogicz-

ną Biblioteką Wojewódzką w Warszawie, z filią 

w Błoniu.  

  Do etapu finałowego zakwalifikowało się 

sześcioro uczniów z naszej szkoły. W kategorii 

edytorskiej wyróżnienie otrzymali: Piotr Łuka-

sik z klasy 1C, Angelika Bik i Emma Shumeiko z 

klasy 3B oraz Karolina Książek z klasy 2A - wy-

różnienia w kategorii literackiej i plastycznej. 

Zuzanna Koceniak z klasy 5B otrzymała tytuł 

„Srebrnej Książki” za pracę „O flamingu, który 

zwiedził świat”. Natomiast Rafał Lisiecki z klasy 

3A gimnazjum zdobył tytuł „Młodego Literata” 

za książkę pt. „Nielubiący światła”. 

  Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy, nagro-

dy książkowe, gry i maskotki.  

  Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do 

wzięcia udziału w kolejnym konkursie w przy-

szłym roku szkolnym.  

Jakub Kochański, 3B gim. 

Źródło: Facebook 

Źródło: Facebook 

Źródło: Facebook 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

  3 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbył 

się, będący już tradycją w naszej szkole Bieg 

Papieski. Uczestników podzielono na dwie ka-

tegorie: klasy I-III i IV-VI.  

  Upał znacznie utrudniał zmagania naszym 

uczestnikom, jednak w końcu udało się wyło-

nić zwycięzców. 

  W kategorii klas I-III wśród dziewcząt I miej-

sce zdobyła Julia Wolska (1E), II miejsce Liliana 

Marzec, a III Joanna Krzycka (klasa 1B). Spo-

śród chłopców najlepiej poszło Borysowi Gaj-

kowi (3A), który zdobył I miejsce, II miejsce za-

jął Dawid Banasiuk (3A), a III miejsce Adam 

Jarka (1C).  

  W kategorii klas IV-VI wśród dziewcząt, któ-

re biegły na dystansie 600m I miejsce zajęła 

Karolina Olesiejuk, II miejsce Oliwia Olczak 

(4A), a III miejsce Marysia Krzycka (4B). Z 

chłopców, którzy biegli 1000m pierwszy był Łu-

kasz Bartko (5A), II miejsce zajął Antek Radzi-

szewski (5A), a trzeci dobiegł Wojciech Godzi-

na (5B).  

  Oprócz laureatów, każda kategoria wiekowa 

otrzymała pamiątkowe dyplomy. W biegu bra-

ły udział również klasy VII-VIII i III gimnazjum.  

  Gratulujemy wszystkim i mamy nadzieję, że 

w przyszłym roku pójdzie uczestnikom jeszcze 

lepiej niż tym razem. 

Kinga Olszak, Amelia Wojciechowska, 6A 

Fot.: Barbara Siedlecka 

Fot.: Barbara Siedlecka 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 

  12 czerwca 2019 roku uczestniczyliśmy w 

uroczystym wręczeniu nagród dla laureatów 

VIII edycji Powiatowego Konkursu Ortograficz-

nego, zorganizowanego przez Szkołę Podsta-

wową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ja-

nusza Korczaka w Błoniu.  

  Konkurs był współfinansowany ze środków 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminy 

Błonie i Gminy Ożarów Mazowiecki. Oprócz 

laureatów, ich rodziców, nauczycieli, na uroczy-

stość przybyli: Naczelnik Oświaty Gminy Błonie 

Pani Beata Waluk oraz reprezentująca Starostę 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pani Le-

na Włoczewska. Obie Panie pogratulowały 

nam sukcesu, doceniając wkład pracy włożony 

w przygotowania do konkursu. 

  Zwycięzcy zostali wyłonieni spośród około 

260 uczniów. Do konkursu przystąpiło łącznie 

14 szkół z powiatu Warszawskiego Zachodnie-

go.  

 Wśród uczniów naszej szkoły, którzy wzięli 

udział w wyżej wymienionym konkursie najle-

piej poradzili sobie: Aniela Annuciato (klasa 

5B) - III miejsce, Kinga Olszak (6A) - II miejsce, 

Jakub Banasiuk (4C) - wyróżnienie z wynikiem 

dobrym oraz Dominika Świtek (3B gim.) - wy-

różnienie. 

  Do Szkoły nr 2 w Błoniu pojechaliśmy pod 

opieką Pani Edyty Włodarskiej i Pani Ewy Sam-

sel. Naszym laureatom nagrody wręczyła Dy-

rektor Szkoły Podstawowej nr 2 -  Pani Aldona 

Cyranowicz oraz zaproszeni goście: Pani Beata 

Waluk i Pani Lena Włoczewska.  

  W następnej kolejności na scenę zostali za-

proszeni nauczyciele, którzy przygotowywali 

swoich uczniów do konkursu. Przyjęli oni z rąk 

Pani Dyrektor Aldony Cyranowicz imienne dy-

plomy. 

  Wróciliśmy do szkoły zadowoleni, uśmiech-

nięci, dźwigając nagrody książkowe, gry i dy-

plomy. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy 

do spróbowania swoich sił w kolejnej edycji 

konkursu ortograficznego w nowym roku szkol-

nym. 

Dominika Świtek, 3B gim. 

Fot: Marek Olszak 

Fot. Dominika Świtek 
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KĄCIK SPORTOWY 

 

  Jagoda Szulawska grała niegdyś w klubie KS 

Błonianka. Obecnie gra w klubie UKS Mazovia.  

  Nasza koleżanka trenuje minimum trzy razy 

w tygodniu, pod czujnym okiem trenerów: 

Marcina Malinowskiego, Grzegorza Kwasiżura, 

Marcina Wojdy i Agaty Koprowicz.  

  Od ubiegłego roku Jagoda jest powoływana 

na kadrę Mazowsza U14, z którą zajęła w maju 

bieżącego roku III miejsce w Polsce. Grała tak-

że na mistrzostwach Polski w piłkę halową, 

czyli futsal, na której piłkarki zajęły 12 miejsce. 

Rok wcześniej (marzec 2018r.) jej drużyna zaję-

ła zaszczytne pierwsze miejsce. W lutym 2019 

roku została ogłoszona najlepszą zawodniczką 

podczas Mistrzostw Mazowsza w Brwinowie w 

kategorii do lat 13. 

  Uczennica naszej szkoły zrobiła milowy krok 

w swojej karierze. Wszyscy jesteśmy dumni z 

osiągnięć naszej koleżanki. Jest ona żywym 

przykładem pokazującym, że można połączyć 

szkołę z karierą sportową.  

Łukasz Szulawski, 3B gim. 

Fot. Dominika Świtek 

Źródło: Facebook 

Źródło: Facebook Źródło: Facebook 
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KOMIKS 
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„Powtórzenia” 

Nigdy nie sugeruj się innymi. 

Unikaj powtórzeń lub miej coś swojego między 

nimi. 

Nie zmieniaj się dla nikogo. 

Choćby to była osoba, którą bardzo kochasz, 

albo ta, przez którą nocami szlochasz. 

Miej swój własny styl, nie noś tego co wszyscy. 

Wykaż się czymś więcej, miej strój przede 

wszystkim zawsze czysty. 

Nie chciej być taki jak ktoś inny. 

Masz być sobą na sposób inny. 

Te same bluzy. 

Te same buty. 

Te same słuchane piosenki. 

Te same dla innych niby modne spodenki. 

Unikaj powtórzeń jak w wypracowaniach. 

Choćby miało to się na tobie odbić najnow-

szych rokowaniach 

Maja Bajron, 8A 

*** 

Życie ma dla nas pewną zagadkę. 

Co to jest? Jest z nami do końca i życie zabie-

ra ukradkiem. 

Człowiek szuka odpowiedzi na to pytanie, pa-

mietając te o to przesłanie: „Wiele rzeczy za-

biera nam życie”. 

Ludzie szukają otwarcie, nic a nic ukrycie. 

W końcu znajdują odpowiedź na życia pyta-

nie, odpowiadają, 

Że to dzięki czemu wiemy kiedy zjeść kola-

cję, a kiedy śniadanie. 

Oczywiście chodzi tu o czas, to chyba wie już 

każdy z nas. 

Maja Bajron, 8A 

„Miejsce” 

Znalazłam na mapie miejsce, 

Takie małe, 

Takie duże, 

Nikt nie wie jakie. 

Jakie to miejsce, 

W którym byłam 

Jestem i będę 

Amelia Wojciechowska, 6A 
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„Możliwości” 

Wolę teatr. 

Wolę taniec. 

Wolę topole nad Wisłą. 

Wolę Montgomery od Fredro. 

Wolę, kiedy ludzie są dla siebie mili. 

Wolę mieć przygotowane chusteczki. 

Wolę kolor morski. 

Wolę naukę od lenistwa. 

Wolę stare powieści. 

Wolę bajki Brzechwy od nudnych seriali. 

Wolę lato od jesieni. 

Wolę oczy zielone, ponieważ mam niebieskie. 

Wolę filmy katastroficzne od komedii. 

Wolę powieści przygodowe od kryminalnych. 

Wolę wieś od miasta. 

Wolę zgodę od kłótni. 

Wolę możliwość wyboru. 

Anna Ryszka, 7B 

 

„Marzenia” 

Nigdy nie pozwól ukochanej osobie przestać 

marzyć, choćby te marzenia krzyżowały twoje 

drogi. 

Te sieci błędów splączą jak sznur twoje nogi. 

Nigdy nie pozwól jej odejść, bez wytłumacze-

nia... 

Maja Bajron, 8A 

„Koniec” 

Nie ma nic 

Co wiecznie trwa 

Nie ma rzeczy 

Której kres nie sięga 

 

Koniec wszystko 

I początek swój ma 

Z pewnych powodów 

Jakie nam życie przysięga 

 

Więc nie zamartwiaj się końcem 

Jego rodzajem jednym czy innym 

Początek nowy zwiastuje Ci to 

O czym nie śniłeś nigdy! 

Dominika Świtek, 3B gim. 
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„Wiedzę możemy zdobyć od innych, ale 

mądrości musimy nauczyć się sami.” 

- Adam Mickiewicz 

 

„W większości książek widać człowieka, 
który usiłuje wydłużyć to, co czytelnik usi-

łuje skrócić.” 

- Monteskiusz 


