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Reporterskim okiem:
ŻŻycie sportowego widza

Wymiana:
Czy było warto?



  Wraz z kolejnymi sekundami po północy, nad-
szedł  Nowy  Rok.

      Z  tej   okazji  cała  redakcja  życzy  Wam:   Szczęśli-
wego  Nowego  Roku!   Nowe  postanowienia,   nowe
pomysły. Może w tym roku więcej osób pomyśli o
strojach na WF. A ten kto zapomni niech przygotuje
jakieś dobre wymówki, zresztą więcej na temat
strojów i wymówek dowiecie się na  str.   1 9.
    Do  zobaczenia  w  kolejnym  semestrze!

Redakcja

ŚWIĘTA W STYCZNIU:
1 Stycznia
• Nowy Rok
• Święto Najświętszej Marii Panny
Rodzicielki
6 Styczenia
• Trzech Króli
• Początek Karnawału
• Dzień Filatelisty
7-8 Stycznia
• Prawosławne Boże Narodzenie
8 Stycznia
• Dzień Sprzątania Biurka
14 Stycznia
• Prawosławny Nowy Rok
15 Stycznia
• Dzień Wikipedii
17 Stycznia
• Dzień Dialogu z Judaizmem
21 Stycznia
• Dzień Babci - święto obchodzone
dla uhonorowania babć; w dzień
ten wnuki składają życzenia swoim
babciom.
22 Stycznia
•   Dzień  Dziadka  -   rodzinne,
świeckie święto. Przyjęło się, że w
ten dzień wnuki składają życzenia
swoim  dziadkom,  a  w
przedszkolach,   świetlicach  i

innych instytucjach opiekuńczo-
wychowawczych organizowane są
spotkania,   pokazy  artystyczne
dzieci  i  poczęstunek.   Zwykle
towarzyszy  temu  wręczenie
laurek.
26 Stycznia
• Światowy Dzień Celnictwa
•  Światowy  Dzień Pomocy Chorym
na Trąd
27 Stycznia
•   Dzień Dialogu z Islamem
•  Międzynarodowy Dzień Pamięci
o Ofiarach Holokaustu (ONZ)
28 Stycznia
•   Międzynarodowy  Dzień
Mobilizacji  przeciwko  Wojnie
Nuklearnej
31 Stycznia
•   Chiński Nowy Rok (Konia)
•   Dzień Jana Bosko
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Od redakcji

Wymiana:
Czy było warto?



ŚWIĘTA W LUTYM:
2 Lutego
•   Światowy  Dzień  Obszarów
Wodno-Błotnych
• Dzień Handlowca
•Dzień Świstaka
•Ofiarowanie Pańskie
4 Lutego
• Światowy Dzień Walki z Rakiem
8 Lutego
• Dzień Bezpiecznego Internetu
9 Lutego
• Międzynarodowy Dzień Pizzy
10-11 Lutego
• Światowy Dzień Chorego
14 Lutego
• Walentynki - Święto obchodzone
14  lutego,   w  dniu  Świętego
Walentego. W tym dniu zakochani
obdarowują   się "walentynkami",
są  to  zazwyczaj   wierszyki, wiersze
lub wyznania miłosne, niekiedy
laurki i prezenty.
• Dzień Chorego na Padaczkę
15 Lutego
•   Światowy  Dzień  Młodzieży

Prawosławnej
17 Lutego
•   Światowy Dzień Kota - święto
mające podkreślić znaczenie kotów
w  życiu  człowieka,   niesienie
pomocy  wolno  żyjącym  i
bezdomnym  zwierzętom,  które
miały kiedyś dom, ale go straciły, a
także uwrażliwienie ludzi na często
trudny koci los.
21 Lutego
• Dzień Języka Ojczystego (ONZ)
22 Lutego
•   Europejski  Dzień  Ofiar
Przestępstw
• Dzień Myśli Braterskiej
23 Lutego
•   Ogólnopolski  Dzień  Walki  z
Depresją
27 Lutego
• Tłusty Czwartek
28 Lutego
• Start Karnawału w Rio

Alicja Kozłowska

  W połowie października 2013
roku uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w trójstronnej wy-
mianie uczniów. 60 uczniów z
francuskiego Pornic oraz Pruszko-
wa i Podkowy Leśnej było gośćmi
niemieckich rodzin w Beelitz, ma-
łym miasteczku pod Berlinem. Tra-
dycja wymiany sięga 1995 roku,
gdy francuska i niemiecka szkoła
nawiązały kontakt. Polska dołączy-
ław 2005 roku.
  Nasza podróż rozpoczęła się 14
października 2013 roku. Polska by-
ła godnie reprezentowana przez
sześcioro uczniów z Podkowy oraz
ok. piętnaścioro z Pruszkowa, pod
opieką trójki nauczycieli: pani A.
Rabeckiej , pana R. Jarząbka oraz
pani W. Kamińskiej . Podróż minęła

nam znakomicie. Po opuszczeniu
pociągu naszym oczom ukazał się
wspaniały Dworzec Główny w
Berlinie. Następnie wsiedliśmy w
pociąg podmiejski i dojechaliśmy
do celu naszej podróży – Beelitz.
Ze stacj i odebrały nas rodziny nie-
mieckie, z którymi zapoznawali-
śmy się przez cały wieczór. Wielu
z nas zaskoczyła pora chodzenia
spać Niemców. Jest to jednak zro-
zumiałe, gdy ktoś musi wstać o
szóstej . Dlatego przez większość
tygodnia chodziliśmy niewyspani.
  Następnego dnia, po bardzo
wczesnej pobudce, udaliśmy się do
szkoły (na rowerze, samochodem,
autobusem albo piechotą), skąd
pociągiem pojechaliśmy do Berli-
na.

Podróż przez
Europę Środkową:

Paryż – Berlin – Warszawa



  Po opuszczeniu Dworca Głów-
nego zrobiliśmy dość długi spacer
po tym pięknym mieście. Pogoda
nie była dla nas łaskawa. Zaczął
siąpić deszcz. Po drodze minęliśmy
Urząd Kanclerski, Reichstag, Bra-
mę Brandenburską, aż w końcu w
chłodzie i deszczu dotarliśmy przed
Stare Muzeum. Tam w oczekiwa-
niu na grupę francuską obejrzeli-
śmy Katedrę Berlińską, która robi
kolosalne wrażenie. W muzeum
obejrzeliśmy liczne zbiory kultury
antycznej . Dalej , gdy deszcz rozpa-
dał się na dobre, przeszliśmy na
Alexanderplatz, gdzie mieliśmy
czas wolny. Po powrocie do Beelitz
większość uczestników pozostała
w szkole, gdyż miała odbyć się
dyskoteka. Dzięki temu wydarze-
niu poznaliśmy nowych ludzi oraz
mieliśmy szansę potańczyć przy
największych przebojach. Następ-
nego dnia znów udaliśmy się do
Berlina, tym razem autokarem. Na
szczęście nie padało, a nawet wy-

szło słońce. Obejrzeliśmy imponu-
jący Pomnik Pomordowanych
Żydów Europy, a następnie zwie-
dziliśmy Muzeum Żydowskie. Wi-
zyta w nim poruszyła mnie
dogłębnie i mam szczerą nadzieję,
że nie tylko mnie skłoniła do re-
fleksj i. Następnie ruszyliśmy w
stronę Placu Poczdamskiego. W
tym jednym z najruchliwszych
miejsc Berlina wjechaliśmy na
punkt widokowy, gdzie mogliśmy
podziwiać panoramę miasta. Póź-
niej mieliśmy czas wolny, który
zaowocował wizytami w Starbuck-
sie, Subwayu i Kebabie. Po powro-
cie do Beelitz spędzaliśmy czas z
naszymi rodzinami. W czwartek
wybraliśmy się na wycieczkę do
Poczdamu. Pierwszą atrakcją był
przepiękny Pałac Sanssouci wybu-
dowany w XVIII wieku na zlecenie
króla Prus Fryderyka II Wielkiego.

Po wyjściu z rokokowego, pełnego
przepychu pałacu, naszym oczom
ukazał się ogromny, bajkowy
wręcz, ogród. Spacerowaliśmy po
nim podziwiając baśniowe aleje,
śliczne fontanny oraz greckie rzeź-
by. Później zwiedzaliśmy samo
miasto pełne małych sklepików
oraz malowniczą Dzielnicę Holen-
derską. W piątek odwiedziliśmy
najbardziej intrygujący punkt na-
szej wycieczki, mianowicie Klain-
stow – miasto szparagów. Odbywał

się tam festiwal dyń, który był dla
nas niezwykłym zjawiskiem. Nie-
stety tym razem pogoda nam rów-
nież nie sprzyjała i oglądaliśmy
wystawę w strugach deszczu.
Znajdowały się na niej rzeźby uło-
żone z dyń. Królowała tematyka
alpejska np. świstak, szarotka, ko-
zica. Zobaczyliśmy także najwięk-
szą dynię ważąca 624 kg.
Następnie, po ogrzaniu się herbatą,
odwiedziliśmy sklepiki.



Można było kupić tam nie tylko
produkty z dyni, ale też ze szpara-
gów, truskawek, jagód i innych ro-
ślin uprawianych na miejscu. Gdy
większość grupy miała czas wolny,
w Beelitz delegacja nauczycieli
wraz z sześciorgiem uczniów udała
się do ratusza na spotkanie z bur-
mistrzem. Ponieważ spotkał mnie
zaszczyt udania się tam, mogłam
wygłosić kilka, naprędce napisa-
nych, słów po niemiecku oraz wrę-
czyć mały podarek panu
Bernardowi Knuthowi. Sam bur-
mistrz był ogromnie zadowolony z
naszego przybycia oraz opowiadał
o więziach łączących go z Polską i
Francją. Dowiedzieliśmy się też jak
ważne są zbiory szparagów oraz
otrzymaliśmy drobne upominki.
Weekend minął w zawrotnym tem-
pie. Każda rodzina starała się za-
pewnić swoim gościom masę
atrakcji. W ostatni dzień naszego
cudownego wyjazdu pożegnaliśmy

się z rodzinami goszczącymi i uda-
liśmy się z bagażami do szkoły.
Mieliśmy dwie lekcje. Lekcje w
niemieckiej szkole różnią się trochę
od naszych. Później odbyły się
podchody mające na celu poznanie
uroczego miasteczka Beelitz. Nie-
stety, przez pewne niedociągnięcia
organizacyjne, na karcie zadań nie
było żadnych wskazówek w języku
angielskim, a już na pewno nie
polskim. Dlatego nasza grupa nie
poznała tak dogłębnie Beelitz jak
inni. Po podchodach zjedliśmy
obiad w postaci kebabu. Później
pożegnaliśmy się z niemieckimi
uczniami i pojechaliśmy na Dwo-
rzec Główny w Berlinie.

Tam, oczekując na pociąg, mogli-
śmy wykorzystać ostatnie minuty
na „zwiedzanie” kafejek i restaura-
cj i. 21 października o 17.1 5 opu-
ściliśmy Berlin. Podróż minęła
nam szybko, choć nie obyło się bez
łez i tęsknoty za tym, co wydarzyło
się w Niemczech. Nieubłagany ko-
niec nastąpił na dworcu Warszawa
Centralna.
  Bardzo się cieszę, że wzięłam
udział w tej wymianie. Nie tylko
mogłam zwiedzić niezwykły, no-
woczesny Berlin czy malownicze
zakątki Poczdamu, ale także po-
znałam nowych, wspaniałych lu-
dzi, z którymi mam zamiar
utrzymywać kontakt. Choć minęło

już trochę czasu, dalej , gdy pomy-
ślę o Beelitz pojawia się na mojej
twarzy uśmiech. Owszem, było pa-
rę niedociągnięć, ale nic nie jest
doskonałe. Według mnie każda ta-
ka wymiana wnosi coś wartościo-
wego do życia ucznia, daje choćby
motywację do poznania nowej kul-
tury oraz szlifowania języka. Dla-
tego – jeżeli masz możliwość
pojechania – nie wahaj się. Na
pewno wrócisz wzbogacony o no-
we doświadczenia.

Zuzanna Pękala



  Willa Krychów jest usytuowana
u zbiegu ulic Wrzosowej i Kwiato-
wej w Podkowie Leśnej Zachod-
niej , ma przypisany adres ul.
Kwiatowa20.
  Pierwszym właścicielem obiektu
był współzałożyciel Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna, a także przedsta-
wiciel koncernu Siła i Światło –
Tadeusz Baniewicz. Baniewicz bę-
dący elektrotechnikiem wdrażał
elektryfikację w tramwajach war-
szawskich i wileńskich.
  Budynek jest malowniczo poło-
żony, w głębi działki, na lekkim
wzniesieniu, wśród pięknych sta-
rych drzew. Teren jest zacieniony
dzięki bujnej wysokiej roślinności
stwarzając wrażenie dostojności,
elegancji i tajemniczości.
  Willa jest ciekawie wpisana w
układ urbanistyczny miasta, zamy-
ka wizualnie oś kompozycyjną uli-
cy Wrzosowej . Została wzniesiona

w latach 1930-1931 według pro-
jektu Lucjusza Jana Szperlinga, a
roślinność w ogrodzie nasadzona
według koncepcji projektowej
Franciszka Szaniora będącego
również współautorem m.in. Parku
Ujazdowskiego wWarszawie.
  Projekt zieleni ujmował wkom-
ponowanie niskiej roślinności –
kwiatów takich jak róże, irysy i
floksy w starodrzew sosen i dębów
rosnących na działce. W chwili
obecnej w części centralnej działki
znajduje się klomb z kwiatami, a w
pozostałej części dominuje zieleń
zadbanychtrawnikówidrzewa.
  Architektura budynku ma cha-
rakter, biorąc pod uwagę okres po-
wstania,   nowoczesny,
modernistyczny.

Bryła budynku jest prosta, zbliżona
do prostopadłościanu. Obiekt jest
skromny w wyrazie, zdobiony tyl-
ko w miejscach naroży poprzez
wprowadzenie boniowania na tyn-
ku ścian.
  Budynek wpisał się w historię
Powstania Warszawskiego, w jego
wnętrzu do wiosny 1945 r. funk-
cjonował oddział chirurgiczny spa-
lonego przez Niemców szpitala
wolskiego. W tym szpitalu leczo-
no rannych, a przede wszystkim
powstańców Armii Krajowej .
Wśród lekarzy byli dr Misiewicz,
dr Rutkowski, dr Rudowski, a pie-
lęgniarkami były m.in. siostry za-
konne„Szarytki”.
  Po drugiej wojnie światowej w
latach 1973-1981 w willi mieszkał

zięć Tadeusza Baniewicza – profe-
sor archeologii Kazimierz Micha-
łowski. Wsławił się odkryciami w
Palmyrze, Edfu i Farras. Obecnie
willa Krychów ma kolejnego no-
wego właściciela.
  W moim odczuciu willa Kry-
chów należy do najcenniejszych
obiektów Podkowy Leśnej z uwagi
nie tylko na ciekawą architekturę,
piękne położenia, ale przede
wszystkim ze względu na pamięć o
ich właścicielach, którzy na stałe
wpisali się swoimi dokonaniami i
patriotyzmem w historię Polski.

Karolina Michalak

Krychów



  Obóz jest najważniejszym wyda-
rzeniem w roku dla każdego harce-
rza. Trwa on zazwyczaj 3 tygodnie,
odbywa się w lipcu. Tak też było w
tym roku. Tym razem był organizo-
wany tylko przez dwie drużyny:
męską 91 WDH “Burza” im. płk.
Witolda Pileckiego oraz naszą żeń-
ską czyli 32 MDH – ek “Korona” –
było nas razem około trzydziestu,
zatem dosyć kameralnie – bo czę-
sto na obozie bywa wiele drużyn z
całego hufca.
  Obozowaliśmy w Bieszczadach,
przy miejscowości Jaśliska. Są to
dzikie I piękne okolice. Dotarliśmy
tam autokarem. Pierwsze kilka dni
to organizowanie obozowiska,
osobnych terenów dla każdej dru-
żyny, czyli podobozów - tak zwana
pionierka. Najważniejsze są pry-
cze, na których śpimy przez cały
obóz oraz półki. Ważna jest rów-

nież kadrówka, dwupiętrowy na-
miot, w którym mieszka kadra. Te
meble własnoręcznie wykonujemy
z żerdzi. Wcześniej rozkładamy
namioty – dla każdego zastępu.
Trzeba również zbudować bramę
oraz ogrodzenie, aby każda harcer-
ka wchodziła do podobozu tylko
jedną drogą. W podobozie ZHR
musi się znaleźć też skromna ka-
pliczka, oraz sprzęt przeciwpoża-
rowy. Rozkładany jest również
namiot – umywalnia, nie może za-
braknąć też oczywiście latryny.
Musimy ułożyć też zeribę, czyli
ogrodzenie z patyków, aby harce-
rzom z sąsiedniego podobozu trud-
niej było nas podejść – o tym dalej .
Warta- każdej nocy na zmianę har-
cerki  i  harcerze  czuwają  nad  podo-
bozami i stołówką (która jest
wspólna), aby wszyscy byli bez-
pieczni. Tradycją harcerską są

podchody – gdy wartę mają harce-
rze, harcerki mają szansę podejść
wartujących. Polega to na tym, że
zakrada się do masztu innej druży-
ny i usiłuje wbić podpisaną swoim
imieniem strzałkę niedaleko masz-
tu i nie zostać zauważoną. Wtedy
harcerze muszą spełnić jedną proś-
bę harcerki, która wbiła strzałkę.
Każda harcerka lub harcerz wartuje
około 40 minut.
Wahta - poszczególne harcerki
oraz harcerze wysyłani są do kuch-
ni, aby przygotować posiłek dla
drużyn.
Chatki - każdy zastęp zostaje wy-
słany w dzikie miejsce niedaleko
podobozu, gdzie ma spędzić nie-
zauważony 2-3 dni. Trzeba wtedy
zorganizować sobie szałas i paleni-
sko.
Wędrówka - całą drużyną lub dru-
żynami wędrujemy po lesie lub po
mieście.
Repionierka - ostatnie dni obozu,
gdy zwijamy i pakujemy namioty,

burzymy prycze.
Watra - ostatnia noc podczas obo-
zu poświęcona jest na całonocne
ognisko – nie ma już naszych na-
miotów. Śpiewamy, tańczymy, ba-
wimy się. Nie jest to
obowiązkowe, można zasnąć, kie-
dy się chce.
  Podczas naszego obozu odbył
sie również FLET- festiwal, na
którym każdy zastęp przedstawiał
swoje przedstawienie lub piosenkę.
  Każda drużyna na obozie ma
swoją obrzędowość. My byłyśmy
mieszkankami królestwa Geldern,
natomiast harcerze z Burzy byli
Indianami.
  Na obozie odbywają sie dwa du-
że apele ze wszystkimi drużynami
- początkowy i końcowy. W gronie
każdej drużyny codziennie są apele
rano i wieczorem, na których
sprawdzane są porządki w namio-
tach oraz umundurowanie.
  Podczas obozu harcerskiego du-
żo czasu spędza się na

Harcerskie wakacje



śpiewaniu, co wszyscy lubią. Cza-
sami sami wymyślamy słowa do
piosenki.
  Ważnym wydarzeniem obozu
był dzień odwiedzin rodziców –
harcerki i harcerze mogli spędzić
wtedy jeden dzień poza obozem z
rodziną, nie wszyscy jednak mieli
takie szczęście.
  Obóz dla każdego harcerza jest
okazją do zdobycia licznych spraw-
ności, a dla niektórych – nawet

chusty lub harcerskiego krzyża.
  Jestem pewna, że tegoroczny
obóz wszystkim bardzo się podobał
- i tym, którzy już byli na obozach,
i tym, którzy tak jak ja byli pierw-
szy raz.
  Następnym razem opiszę Wam,
co powinno się znaleźć w plecaku
harcerki.

Marysia Wolska

 
  W starym mieście możemy zo-
baczyć wiele fascynujących zabyt-
ków. Wśród nich jest Pałac
Sponza zbudowany w 1522 roku
w stylu gotyckim i renesansowym.
Budynek był wykorzystywany ja-
ko komora celna, mieściły się w
nim też: państwowa mennica,
bank, kasa państwowa, zbrojownia
i pierwsza instytucja literacka no-
sząca nazwę Akademia Dubrow-
nicka. Obecnie w pałacu znajduje
się Archiwum Dubrownickie, w
nim znajdują prawie wszystkie do-
kumenty obejmujące okres od XII
wieku do upadku Republiki Du-
brownickiej oraz z XIX i XX wie-
ku. Archiwum posiada jeden z
największych na świecie zbiór do-
kumentów historycznych obejmu-
jący między innymi 7000
rękopisów i około 100 000 poje-
dynczych dokumentów. Najstarszy

zachowany rękopis pochodzi z
1022 roku. W budynku znajduje
się też obecnie izba pamięci po-
święcona obrońcom miasta z
ostatniej wojny 1993–1995, której
skutkiem był rozpad Jugosławii.
  Kolejnym bardzo ważnym za-
bytkiem jest barokowy kościół
Świętego Błażeja. Kościół został
wzniesiony w 1715 roku, w miej-
scu  wcześniejszej   romańskiej
świątyni z XIV wieku, według
projektu weneckiego budownicze-
go Marino Gropelliego. Święty
Błażej był biskupem z miasta Se-
baste w Armenii, został umęczony
i zabity za czasów cesarza Diokle-
cjana. Świętego Błażeja uznano w
X wieku za patrona miasta z uwagi
na fakt ostrzeżenia przed atakiem
Wenecjan. Ukazał się we śnie
miejscowemu proboszczowi kate-
dry i powiedział, że Wenecjanie
ukrywają się na pobliskiej wyspie
Lokrum i zamierzają napaść na
Dubrownik. Z tych względów co-
rocznie Dubrowniczanie po-
wszechnie weselą się w dniu 3
lutego – odpustu świętego Błażeja.
W uroczystej procesj i są niesione
ulicami miasta relikwie świętego,
a Dubrowniczanie ubrani

 

  Miasto znajduje się w Chorwacji
w rejonie zwanym Dalmacja. Du-
brownik jest miastem portowym, a
od pełnego morza oddziela go jed-
na wyspa. Miasto otaczają mury
obronne wzniesione z jasnych ka-
mieni.

Budynki są murowane z kamieni i
pokryte dachami z dachówki klin-
kierowej .
  Dubrownik jest określany jako
perła  Adriatyku,   gdyż  żeglarze
zmierzający do portu postrzegali
kształt miasta jako zbliżony do bia-
łej perły wyłaniającej się zza hory-
zontu.
  Miasto ma wyjątkowy, zachowa-
ny w całości średniowieczny układ
urbanistyczny wraz z systemem
murów obronnych. Z uwagi na uni-
kalność miejsca zostało wpisane na
listę  światowego  dziedzictwa
UNESCO.

Dubrownik, perła Adriatyku



w odświętne stroje ludowe oddają
mu hołd.
  W środku rynku Luže jest usytu-
owany pomnik Rolanda. Stanowi
on symbol uniezależnienia się Du-
brownicka od Republiki Weneckiej .
Interesujące jest to, że długość pra-
wego przedramienia postaci traktu-
je się jako miarę długości, tzw.
dubrownicki łokieć mający 51 ,2
cm.
  Katedra Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny została
wzniesiona w 1713 roku w miejscu
romańskiej świątyni z XII – XIV
wieku zniszczonej podczas trzęsie-
nia ziemi w 1667 roku. Według le-
gendy stanowiła wotum króla
Ryszarda Lwie Serce za ocalenie w
czasie katastrofy morskiej niedale-
ko wyspy Lokrum, podczas powro-
tu z trzeciej wyprawy krzyżowej .
Świątynia posiada bogaty skarbiec
w którym są relikwie wielu świę-
tych.
  Bardzo cennym obiektem jest
kościół świętego Ignacego z 1725
roku wzorowany na rzymskim ko-
ściele pod tym samym wezwaniem.
We wnętrzu, na ścianach są nama-
lowane przez Gaetana Garcija fre-
ski przedstawiające sceny z życia

świętego Ignacego. Do placu, na
którym jest usytuowany kościół,
prowadzą piękne schody wzorowa-
ne na schodach hiszpańskich w
Rzymie.
  Mury obronne miasta są bardzo
dobrze zachowane. Mają długość
1940 m, grubość 4 – 6 metrów w
części od strony lądu oraz 1 , 5 – 3,0
od strony morza, wysokość wynosi
nawet do 25,0 m. Powstawały stop-
niowo w okresie od IX do XIV
wieku. Mury stanowią konstrukcję
okalającą miasto zawierającą w ra-
mach systemu umocnień i fortyfi-
kacji: ciąg fortów, bastionów,
kazamat, wież i samodzielnych
twierdz. Są obecnie udostępnione
dla turystów, można po nich cho-
dzić i podziwiać panoramę miasta,
a także piękne widoki na morze.
  Wśród najważniejszych zabyt-
ków miasta jest Wielka Fontanna
Onufrego z 1438 roku. Obiekt ma
kształt rotundy przykrytej kopułą i
opartej na planie szesnastokąta fo-
remnego. Ściany rotundy są zdo-
bione  płaskorzeźbami
maszkaronów, z których ust wypły-
wa woda. Obiekt ten służył jako

zbiornik wody ze źródła Sumet od-
dalonego 12 km doprowadzonej za
pośrednictwem wodociągów do
miasta. Na pamiątkę neapolitań-
skiego budowniczego, który zapro-
jektował system zaopatrzenia
miasta w wodę nadano mu nazwę
Onufrego.
  W Dubrowniku funkcjonuje od
1317 roku najstarsza w Europie, a
trzecia w świecie apteka. W kom-
pleksie budynków apteki znajduje
się muzeum aptekarstwa w którym
są zgromadzone cenne eksponaty,

w tym m.in. urządzenia do wytwa-
rzania leków z ziół, porcelanowe
buteleczki i pojemniki na leki, de-
stylarka wody, książki, a także ob-
razy.
  Zachęcam wszystkich do odwie-
dzenia Dubrownika. Uważam za
najprzyjemniejsze spacerowanie
po mieście, a w szczególności jego
wąskich, kamiennych uliczkach i
podziwianie wyjątkowej atmosfery
eleganckiego miasta portowego.

Karolina Michalak

  Obraz został namalowany przez
niemieckiego artystę Caspara Da-
vida Friedrich. Początkowo jego
prace spotykały się z falą krytyki,
lecz później zyskały akceptację od-
biorców. Wraz ze śmiercią artysty
jego dzieła odeszły w zapomnienie,
aż do początku XX wieku, kiedy
Caspara Davida Friedrich uznano
za jednego z największych malarzy

niemieckiego romantyzmu.
  Wybrany obraz zatytułowany
„Pejzaż zimowy” przedstawia mo-
dlącego się mężczyznę przed krzy-
żem z figurą Chrystusa. Krzyż jest
usytuowany wśród świerków
sprawiających wrażenie „oazy zie-
lonej roślinności” na tle białego
śniegu pokrywającego pagórkowa-
ty teren.

Caspar David Friedrich
Pejzaż zimowy



W oddali widać zarys gotyckiego
kościoła o symetrycznej sylwecie.
  Obraz przedstawia scenerię o po-
ranku, niebo zaczyna się rozjaśniać
po ciemności nocy. Wydaje się, że
modlący się człowiek wyruszył o
kulach do kościoła na poranną
mszę świętą. W trakcie drogi do-
znał uzdrowienia i porzucił kule,
które przestały mu być potrzebne.
W odruchu głębokiej wdzięczności
za doznany cud zatrzymał się przed
krzyżem i rozpoczął modlitwę.
  „Pejzaż zimowy” jest dziełem
wyjątkowym o bardzo stonowanej ,

wręcz monochromatycznej kolory-
styce. Pomimo powściągliwości w
stosowaniu środków wyrazu, arty-
sta świadomie skupia uwagę widza
na szczególnym wydarzeniu – cu-
dzie – poprzez usytuowanie na
pierwszym planie kontrastujących
z białym śniegiem ciemnych kul
stanowiących oznaki kalectwa.
  Obraz niesie przesłanie optymi-
styczne – możliwości przełamywa-
nia własnych ograniczeń dzięki sile
woli wynikającej z głębokiej wiary.

Karolina Michalak

Bywa, że aż połowa klasy nie
ćwiczy.  Kto  jest  temu winny?
W tej sprawie rozmawiałam z
dwojgiem nauczycieli WF-u, kil-
kunastoma uczniami i inny-
mi  pracownikami  szkoły.

To  nie  nasza  wina
Wyglądają normalnie. Schludnie
ubrani. Oceny (z tego, co wiem)
całkiem  dobre.   Jednak  przyzna-
ją, że często nie ćwiczą na WF-ie.
Zapytałam  więc  wprost.
– Dlaczego nie ćwiczycie na WF-
ie? Naprawdę tak często zapomi-
nacie strojów lub kluczyka do  szaf-
ki?
– Nie mamy strojów, bo nie chce-
my ich mieć. Nie podobają nam się
tematy zajęć, co powoduje, że nie
chcemy ćwiczyć. Po co mamy ro-
bić coś co, według nas, nie przyda
się w życiu ani nie sprawia rado-
ści? To prawda, że czasami czuje-
my się źle i nie chcemy ćwiczyć.
Przecież jesteśmy tylko zwykłymi
ludźmi.

My    o    wszystkim    dobrze    wiemy
Pytanym przez ze mnie uczniom
wydaje się, że ich dotychczasowe
wymówki są trafione i nauczyciele
nigdy nie dowiedzą się prawdy.
Tak jednak nie jest. Wuefiści opo-
wiadali mi z uśmiechem na ustach,
jak to jest, gdy słyszą piąty raz w
ciągu jednego dnia, że kluczyk do
szafki się zgubił; nie zdążyłem na
lekcje, bo miałem obiad; mój strój
się pierze; mam okres… od 6 mie-
sięcy. Dla nauczycieli nie ma, nie
było i nie będzie dobrej wymówki.
– Naszym zdaniem uczniowie naj-
większy problem mają z lenistwem
lub brakiem umiejętności, co po-
woduje niechęć do zajęć – mówią
nauczyciele.

Ty  rób  pompki,   a  ja  wejdę
na  Facebooka
Po chorobie nie ćwiczyłam rów-
nież ja. Zaznajomiłam się z kilko-
ma notorycznie niećwiczącymi
osobami.

Życie sportowego widza



Wszyscy wyglądali na znudzonych
oglądaniem meczów koszykówki i
po kilku minutach wyciągali tele-
fony spoglądając na nauczyciela. Z
czasem nawet z tym już się nie
kryli.
– Niektórzy czytają książki lub ro-
bią lekcje. Jaka jest, więc różnica,
czy rozmawiamy, czy robimy zdję-
cia? – mówią uczniowie – Zwłasz-
cza, że nauczyciele rzadko to
zauważają.
Uczniowie wydają się dość pewni
siebie. Nauczyciele jednak wszyst-
ko widzą i według nich bez sensu
jest zwracać uwagę dziesiątki razy.
Nie zdziwmy się, jeżeli będziemy
mieć słabe oceny na koniec roku.

Ukradli mi 1000 zł, bo nie ćwiczy-
łem na   WF-ie
Okazało się, że tylko kilka klas w
tygodniu zamyka szatnię. Reszta to
lekceważy i nie myśli o skutkach
swojego postępowania. Możliwe,
że niektórzy zaczną się tym przej-
mować dopiero, gdy ich najnowszy
iPhon zginie.

  Bywa, że aż połowa klasy nie
ćwiczy. Kto jest temu winny? Na-
uczyciele? My?

Natalia Fabisiak

Gdy zakochani wpadają na siebie
pierwszego dnia szkoły okazuje
się, że żyją w dwóch różnych świa-
tach. Dziewczyna nie chce stracić
ukochanego i wstępuje do dziew-
częcej grupy Pink Laides co w re-
zultacie powoduje dużo
śmiesznych sytuacji. Z czasem no-

wa para musi dokonać wyboru,
który wcale nie jest łatwy. Jak po-
toczy się ich życie musicie dowie-
dzieć się sami.
  Musical jest pełen świetnych
piosenek i ma genialną fabułę, a
także kostiumy. Moim zdaniem
powinniście go obejrzeć. Polecam!

Natalia Fabisiak

„Grease” to świetny musical opo-
wiadający o młodości, szkole i za-
bawie.
  Danny Zuko, lider grupy T-
Birds, a zarazem największy szkol-
ny twardziel po spędzeniu roman-

tycznych wakacji z Sandy Olsen
wraca do Rydell High. Sandy jest
bardzo grzeczną i uprzejmą osobą,
zawsze słucha swych rodziców i
dobrze się uczy.

„Grease”, czyli dwa różne
światy w szkolnej pułapce

„Dom Tajemnic”
Chris Columbus, Ned Vizzini
„[…] Jeden korytarz? Jest ich
dużo  więcej!   -  Penelopa
roześmiała się. - To naprawdę jest
dom  tajemnic.’’
  Dom Tajemnic jest to książka z
dreszczykiem  i  tylko  dla poszuki-
waczy  przygód.
  Eleanor, Kordelia i Brendan
razem z rodzicami przeprowadzają
się do wielkiego domu, który
należał kiedyś do tajemniczego
pisarza, Denvera Kristoffa. Po
niezapowiedzianej wizycie jego
córki, niepokojącej staruszki,
rodzeństwo trafia do groźnego
świata, gdzie praca zespołowa  i

prawdziwa  przyjaźń  mogą urato-
wać im życie.
  Polecam tę książkę miłośnikom
emocjonujących akcji. Na mnie ta
książka zrobiła ogromne wrażenie!

Ania Samoraj



Czy słysząc reggae robi nam się
weselej? Zazwyczaj taka luźna
muzyka wpływa pozytywnie na
nasze  samopoczucie.Zapocząt-
kowana na Jamajce rozprze-
strzeniła się po świecie  aż
dotarła do Boba Marleya.

  Wielokrotnie obija nam się o
uszy, że muzyka reggae jest dla hi-
pisów  i  narkomanów.Nieprawda,
choć niewątpliwe jest to, że jej słu-
chacze lub zwolennicy często na-
leżą do tych grup społecznych.
  Ten gatunek sztuki pochodzi z
Jamajki, a konkretnie jego cechy
charakterystyczne biorą się z ja-
majskiej   muzyki  ludowej .Pierw-
sze zespoły reggae powstawały już
w II połowie XIX wieku. Ta sztu-
ka była tworzona na terenach wiej-
skich, na których nie było dużego
wyboru materiałów do konstru-
owania  instrumentów.   Do instru-
mentów  własnoręcznie 
wykonanch przez  wiejskich rze-

mieślników należą m.in.: banjo,
marimbula, marakasy, bębny, flety,
flażolety. Ciekawe zastosowanie
miały także organy Hammonda,
które  swoim  wibrującym brzmie-
niem dawały dobry klimat utwo-
romtegogatunku.
  Znanym nam najbardziej twórcą
i wykonawcą reggae jest nie kto
inny jak ś.p. Robert „Bob” Marley
i jego żyjący jeszcze synowie
„Ziggy” Marley i Damian Marley.
Bob tworzył muzykę, która przy-
padła do gustu bardzo dużej licz-
bie osób. Pomimo tego, że Bob nie
żyje, jego twórczość ma dużo wię-
cej zwolenników niż dzieła zna-
nych artystów z całego świata.
Ponadto Marley swoim dorobkiem
muzycznym zrobił miejsce dance-
hall’owi, muzyce skocznej z uży-
ciem obróbki w programach
DJ’owskich.

Jan Filipp

A Lalalala Long! Słoń Indyjski – olbrzym
wśród zwierząt

Indie, gorący kraj w Azji Połu-
dniowej. Żyją tam niesamowite
zwierzęta od wysokogórskich
przez nizinne do tropikalnych.
To w Indiach leżą dwa najwięk-
sze pasma górskie, Karakorum i
Himalaje. Niespotykane gdzie in-
dziej gatunki fauny zadziwiają
naukowców. Jednak prawdziwy-
mi władcami Indyjskich lasów są
słonie.
  Indyjskie słonie osiągają długość
do 6,5 metra, przy czym sam ich
ogon ma ponad 1 ,5 metra. Są wy-
sokie na ponad 3 metry i ważą do
pięciu ton. W warunkach hodowla-
nych żyją od 40 do 60 lat. Słonie
indyjskie używają swych ogrom-
nych uszu do wachlowania się dla

ochłody. Mają dużą głowę i płaskie
czoło. Ich ciosy są mniejsze od
ciosów słoni afrykańskkich, ale i
tak ogromne. Największe mogą
mieć ponad trzy metry i ważyć
prawie 40 kg. Długa trąba służy
do podnoszenia różnych rzeczy z
ziemi. Ciało słoni pokrywa marsz-
cząca się skóra, mająca grubość ok
2-4 cm. Co ciekawe chodzą na
czubkach palców. Słonie są bardzo
inteligentne. Porozumiewają się za
pomocą bardzo niskich dźwięków
niesłyszalnych dla ucha ludzkiego,
które są odbierane przez inne
osobniki nawet z odległości 2 km.
Słonie indyjskie żyją w stadach,
składających się z 8 – 10 samic i
jednego samca – przewodnika.



Drodzy czytelnicy!

  Witam Was ponownie! W ciągu
ostatnich 3 miesięcy był dość duży
problem z tematyką. Ile razy można
robić zdjęcia jesieni?

W tym roku trwała wyjątkowo dłu-
go.
  Zapraszam do oglądania krótkiej
galerii: -)

Jakub Piotrowski

Na terenie górzystym słonie wyka-
zują się wielką sprawnością. Mogą
poruszać się z prędkością do
15km/h. Przy czym stąpają bardzo
delikatnie i prawie bezgłośnie. Sło-
nie potrafią doskonale pływać, a ta-
planie się w błocie sprawia im
wielką przyjemnosć. Zwierzęta te
odżywiają się głównie trawą, liść-
mi, korą, pędami bambusa i owoca-
mi, a zwłaszcza dzikimi figami.
Samica po bardzo długiej ciąży,
trwającej 21 miesięcy czyli ponad
półtora roku, rodzi młode ważące
ok. 100 kg! Potem karmi je przez
prawie rok. Słonie indyjskie i ich
podgatunki są zagrożone wyginię-
ciem. Na wolności jest ich nie wię-
cej niż 30 000 osobników, a w

dalszym ciągu są one zabijane. W
Indiach co roku z ręki człowieka
ginie około 150 dzikich słoni. Jed-
nak nie pozostają one dłużne. W
ciągu roku potrfią zabić nawet 200
osób. Lecz w gruncie rzeczy są to
zwierzęta dobre i łagodne, dające
się łatwo oswajać i tresować, a ich
agresja jest wynikiem samoobrony.
Słonie są niesamowite a ich obser-
wowanie sprawia przyjemność i
niezły ubaw. Serdecznie zachęcam
wszystkich, by bliżej zapoznali się
z tymi zwierzętami.

Olga Tałasiewicz



  Filc, nazywany również tkaniną
bez nici niedawno stał się jednym z
największych obiektów zaintereso-
wania świata mody. Nie bez przy-
czyny. Własnoręcznie można z
niego wykonać bransoletkę, ko-
smetyczkę, portfel, a nawet torbę,
czy czapkę. Wystarczy tylko umie-
jętność szycia, kilka przyborów
krawieckich itp., a także sam filc i
chęci.
Poniżej macie mały „przepis” na
etui na telefon
Potrzebne będą:
-  kilka arkuszy filcu (20cm na
20cm) w dowolnych kolorach o
grubości 2mm
- nożyczki
- nić
- bardzo dobry klej

1 . Na początku odrysuj swój tele-
fon na jednym z arkuszy filcu i wy-
tnij dwa takie kawałki. Następnie
zszyj je ze sobą zostawiając u góry
otwór na telefon.
2. Teraz zostało ci tylko zaprojek-
towanie okładki Twojego etui. Z
reszty arkuszy powycinaj różne
kształty np. kwiatki i poprzyklejaj
je na etui. Zawsze możesz dodać
koraliki, tasiemki itp.

Natalia Fabisiak

- Kto to jest prawdziwy narciarz?
- Człowiek, którego stać na luksus
połamania nóg w bardzo znanej
miejscowości  górskiej ,   przy
pomocy  bajecznie  drogiego
sprzętu.

Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy
Missisipi?
- Missisipi.
-  Dobrze,   Jasiu.   A    o  ile  jest
dłuższa?
- O sześć liter.

- O jaka fajna puszysta kuleczka!
To kotek czy kotka?
- Po uszach nie umie pani poznać?
- Po uszach? Nie umiem.
- To królik.

Eskimos ciągnie na sankach
lodówkę. Widzi go drugi i pyta się:
- Po co Ci ta lodówka, jest minus
20 stopni?
- A niech się dzieciaki trochę
ogrzeją.

Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy
używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

Jasio wpada spóźniony do szkoły.
Na schodach stoi dyrektor i woła:
- Dziesięć minut spóźnienia!
- O, ja też! - stwierdza Jasio ze
zrozumieniem.

Generałowi wojsk urodził się
wnuk.
Wysyła więc podwładnego aby
zobaczył dziecko.
Po powrocie generał się pyta:
- Jaki jest ten dzieciak?
- Podobny do pana.
- Czyli jaki?
- Mały, łysy i ciągle krzyczy.




