
Gdy dzia dek był w kuch ni, wnu czek 
roz ra biał w po ko ju.
Na gle zrzu cił te le wi zor. Prze ra żo ny dzia dek
py ta:
-Co się sta ło?!
-Nic ta kie go! Tyl ko spadł mi dłu go pis.
-A mó wią, że ja nie do sły szę… - po wie dział
dzia dek.

-Ja siu, od pro wadź mnie pro szę do tram wa ju.
-Nie mo gę cio ciu. Ma ma po wie dzia ła, że jak
tyl ko cio cia wyj dzie, to po da ko la cję.

Ma ma py ta sy na:
-Co dziś ro bi łeś na po dwór ku?
-Uda wa łem pta ka.
-A co ro bi łeś –śpie wa łeś czy ćwier ka łeś?
-Ja dłem ro ba ki.

Gość wzy wa kel ne ra i py ta:
-Czy mu zy cy w wa szym lo ka lu gra ją na ży -
cze nie go ści?
-Oczy wi ście, sza now ny pa nie!
-To pro szę im po wie dzieć, że by za gra li w
po ke ra!

Pa ni py ta ucznia, ja kie zę by wy ra sta ją czło -
wie ko wi naj póź niej.
-Sztucz ne, pro szę pa ni. – od po wia da uczeń.

Szpi tal - żo na do mę ża:
-Czy tyś zwa rio wał? Ucie kać z sa li ope ra cyj -
nej?! Cze go się wy stra szy łeś?
-Bo pie lę gniar ka mó wi ła: Nie ma się cze go
bać, to pro sta, ru ty no wa ope ra cja.
-No wła śnie, a ty i tak ucie kłeś?
-Bo ona mó wi ła to do chi rur ga…

HUMOR
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Nie�bie�ska�skrzyn�ka
Ma�cie�po�my�sły�na�na�szą�ga�zet�kę?�A�mo�że�chce�cie,�że�by�po�ja�-
wił�się�ar�ty�kuł�na�ja�kiś�kon�kret�ny�te�mat?�Pisz�cie�i�wrzu�caj�cie
kart�ki�z�po�my�sła�mi��do�nie�bie�skiej�skrzyn�ki,�któ�rą�znaj�dzie�cie

w�bi�blio�te�ce.
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O nas,
czy li ucznio wie
pod lu pą
Chce my bli żej po znać pre fe ren cje
mu zycz ne, fil mo we na szych ko le ża -
nek i ko le gów. Cie ka wi by li śmy ta -
kże, któ ry na uczy ciel jest tym, któ -
re go lu bi cie naj bar dziej.  W tym ce lu
prze pro wa dzi li śmy  wśród uczniów
gim na zjum an kie tę do ty czą cą ulu -
bio ne go ga tun ku mu zycz ne go, ro -
dza ju fil mu, a ta kże ulu bio ne go na -
uczy cie la.  A oto wy ni ki na szej an -
kie ty.
Mój ulu bio ny ga tu nek mu zy ki

1. Rock 45 osób
2. Pop 29 osób
3. Me tal/Rap po 18 osób
4. Reg ge 12 osób
5. Jazz/Dub step po 6 osób
in ne: 27

Mój ulu bio ny ro dzaj fil mu:

1. Ko me dia 38 osób
2. Hor ror 30 osób
3. Ko me dia ro man tycz na 24 osób
4. Dra mat 22 osób
5. Fil my ak cji 11 osób
in ne: 45

Ulu bio ny na uczy ciel. Naj wię cej gło -
sów ze bra li:

1. Be ata Onysz ko
2. Grze gorz Tu rek
3. Ro bert Ja rzą bek
4. Ma rze na No wak 
5. Ju sty na Gor bacz

Kwiecień i Maj
1 kwietnia – Prima Aprilis
Ten dzień polega na robieniu żartów, celowym wprowadzeniu
Kogoś w błąd, oszukiwaniu. 
Tego dnia również w wielu mediach pojawiają się żartobliwe
informacje.
2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla
Dzieci. 
Dzień obchodzony w dzień urodzin Hansa Christiana
Andersena–duńskiego baśniopisarza. 
Dzień ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci. 
12 kwietnia –Dzień Lotnictwa I Kosmonautyki.
Noc Jurija.
Święto obchodzone na pamiątkę pierwszego lotu człowieka w
kosmos. 
Pierwszym człowiekiem w kosmosie był Jurij Gagarin. 
22 kwietnia –Światowy Dzień Ziemi. 
Dzień ten ma na celu promowanie ekologii w naszym 
społeczeństwie oraz przypomnienie o dbaniu o naszą planetę.
1 maja –Dzień Pracy 
Tego dnia wszyscy mają wolne od pracy. 
2 maja –Dzień Flag
To święto upamiętnia dzień,w którym polscy żołnierze
wywiesili polską flagę na kolumnie Siegessäule w Berlinie. 
3 maja –Święto Konstytucji 3-ego Maja
Konstytucja 3-ego Maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Była
pierwszą uchwa lo ną kon sty tu cją w Eu ro pie i dru gą  na świe cie po
kon sty tu cji ame ry kań skiej z 1787 ro ku.  
Kon sty tu cja jest usta wą za sad ni czą, naj wa żniej szym pra wem w
pań stwie. Co na ród zy skał dzię ki niej?
Usta wa wpro wa dzi ła po li tycz ne zrów na nie mię dzy miesz cza na mi,
a szlach tą, wzię ła chło pów pod ochro nę pań stwa. Kon sty tu cja zli -
kwi do wa ła li be rum ve to (wol ność sło wa), któ re przed jej przy ję -
ciem po zo sta wia ło sejm na ła sce ka żde go po sła, któ ry mógł w ka -
żdej chwi li unie wa żnić wszyst kie de cy zje pod ję te przez sejm. Jed -
nak na sza Kon sty tu cja spo wo do wa ła wro gość są sia dów wo bec
Rzecz po spo li tej Oboj ga Na ro dów. Szcze gól nie prze ciw na te mu
by ła Ka ta rzy na II Wiel ka –ca ry ca Ro sji. Pod czas woj ny m.in. w
obro nie Kon sty tu cji Pol ska zo sta ła po ko na na przez im pe rium Ro -
syj skie. Po utra cie nie pod le gło ści w 1795 ro ku przy po mi na ła o
wal ce o na szą nie pod le głość.
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Drodzy Czytelnicy,
Naj now szy nu mer „Te raz Wi la nów”, któ ry od da je my wła śnie do Wa szych
rąk, po sta no wi li śmy po świę cić przede wszyst kim zdro wiu i uro dzie. Co
praw da we dług ba dań prze pro wa dzo nych na zle ce nie Urzę du Mia sta, o
czym pi sze my w Ak tu al no ściach, ży je cie naj dłu żej spo śród miesz kań ców sto -
li cy, nie po win ni ście jed nak spo czy wać na lau rach! „Szla chet ne zdro wie, nikt
się nie do wie, ja ko sma ku jesz, aż się ze psu jesz” pi sał po eta i ma jąc w pa mię -
ci je go sło wa pre zen tu je my Wam sze reg ar ty ku łów, z któ rych do wie cie się,
czy ist nie je elik sir mło do ści, po zna cie praw dy i mi ty na te mat zdro we go
odży wia nia oraz na uczy cie się ABC zdro wia. Dla wszyst kich, któ rym wy gląd
nie jest obo jęt ny, przy go to wa li śmy ta kże ar ty ku ły do ty czą ce naj now szych
me tod od chu dza nia i kształ to wa nia syl wet ki. Li czy my, że nie tyl ko na sze
czy tel nicz ki znaj dą w tym nu me rze cen ne po ra dy i wska zów ki. Pa no wie –
cza sy, kie dy dba nie o sie bie uwa ża no za ob jaw znie wie ście nia daw no mi nę -
ły! Współ cze sny mę żczy zna nie po wi nien wsty dzić się wi zyt u ko sme tycz ki i
w sa lo nach od no wy, o czym pi sze my w ar ty ku le „Zad ba ny mę żczy zna”.
W nu me rze znaj dzie cie po nad to wy wiad z Woj cie chem 
Ko wal skim, przed sta wi cie lem po wsta ją ce go wła śnie sto wa rzy sze nia „Na Za -
wa dach”. Za chę ca my do prze czy ta nia go wszyst kich miesz kań ców tej czę ści
Wi la no wa (i nie tyl ko!), gdyż cie szy nas ka żda spo łecz na ini cja ty wa ma ją ca na
ce lu po pra wę ja ko ści ży cia w na szej dziel ni cy. Wi la nów to naj pięk niej sza
część War sza wy, ale wciąż jest na jej te re nie wie le do zro bie nia, zwłasz cza
je śli cho dzi o in fra struk tu rę. War to uwie rzyć, że wspól nie mo że my mieć
wpływ na to, jak wy glą da oko li ca, w któ rej miesz ka my. 
W nu me rze znaj dzie cie ta kże plan wy da rzeń kul tu ral nych na 2011 rok oraz
ko lej ny od ci nek cy klu „Tra in Your Bra in”. Z oka zji zbli ża ją cej się Wiel ka no cy
przy go to wa li śmy dla Was słow ni czek  świą tecz ny. 
Za pra sza my do lek tu ry i życzymy wesołych świąt! 

2 SZKOLNY ROck SZKOLNY ROck 3

wywiad wywiad

Podkowa Leśna / Kwiecień 2012 Szkolny 

słOwNiczek
świąteczNy

NA�wAlizkAch
„Francję�i�włochy

łączy�wiele...”

„cO�z�NOwyM
skrzydłeM?”

rozmowa�z��panią
dyrektor�elżbietę

Mieszkowską

słOwNiczek
świąteczNy

NA�wAlizkAch
„Francję�i�włochy

łączy�wiele...”

„cO�z�NOwyM
skrzydłeM?”

rozmowa�z��panią
dyrektor�elżbietę

Mieszkowską

„O�blaskach�i�cieniach�zawodu”
-�rozmowa�z�Panią�Beatą�Onyszko
„O�blaskach�i�cieniach�zawodu”
-�rozmowa�z�Panią�Beatą�Onyszko

rockrock
Szkolny 

OkieM
uczNiA
cudzOzieMskiegO
„Przyjechałam�do�Polski,
razem�z�rodzicami�...”

OkieM
uczNiA
cudzOzieMskiegO
„Przyjechałam�do�Polski,
razem�z�rodzicami�...”

2 SZKOLNY ROck



La�ny�po�nie�dzia�łek
Jesz cze kil ka lat te mu ten skąd inąd
sym pa tycz ny oby czaj był wy ko rzy -
sty wa ny przez mło dych lu dzi do
ata ków chu li gań skich i wan da li -
zmu. Hor dy mło dzie ży ob le wa ły
wszyst kich i wszyst ko. Na szczę -
ście zwy czaj ten ob cho dzo ny jest
co raz czę ściej sym bo licz nie. Sta ra
tra dy cja na to miast na ka zu je, że
dziew czę ta mu sia ły się na wsiach
wy ku pić przed ob la niem wo dą. A
wy ku py wa ły się pięk ny mi pi san ka -
mi. Ist niał ta kże prze sąd, że
dziew czy ny naj bar dziej zmo czo ne
szyb ko mia ły wyjść za mąż. Na
Ka szu bach na to miast w La ny Po -
nie dzia łek nie ma zwy cza ju ob le -
wa nia pa nien wo dą. Za miast wo -
dy dziew czę ta sma ga się de li kat nie
wit ka mi z wierz by. 

Za�ją�czek
Od wie ków jest sym bo lem od ra -
dza ją cej się przy ro dy, wio sny i
płod no ści, a ta kże nie zwy kłej wi -
tal no ści. Z dru giej stro ny zaś jest
ta kże sym bo lem tchó rzo stwa. Na
prze ło mie XVII i XVIII wie ku za -
jącz ka za czę to ko ja rzyć z jaj kiem
wiel ka noc nym. Zwy czaj ten tra fił
do pol ski w XX wie ku praw do po -
dob nie z Nie miec. Z cza sem utarł
się w nie któ rych do mach zwy czaj
„szu ka nia za jącz ka” po nie dziel nym
śnia da niu świą tecz nym. Za ba wa ta
po le ga ła na po szu ki wa niu sym bo -
licz nych pre zen tów dla wszyst kich
do mow ni ków, ale przede wszyst -
kim dla dzie ci.

Wy�bit�ki
To dzi siaj już pra wie za po mnia na
za ba wa wiel ka noc na po le ga ją ca na
stu ka niu się trzy ma ny mi w rę ku
pi san ka mi. Wy gry wa ten, któ re go
jaj ko nie pę kło. In ny zwy czaj to
roz bi ja nie jaj mo ne ta mi lub roz bi -
ja nie ich o gło wę.  

Wiel�ka�noc
Jest naj star szym świę tem chrze ści -
jań skim. Wiel ka noc ob cho dzo na
jest od osiem na stu wie ków w
pierw szą nie dzie lę po pierw szej
wio sen nej peł ni księ ży ca, czy li w
prze dzia le cza so wym po mię dzy
22 mar ca a 25 kwiet nia. W ró -
żnych kul tu rach świa ta wy stę pu je
pod ró żny mi na zwa mi: Zmar twy -
chw sta nie, Wiel ki Dzień, Wiel ka
Noc, Pas cha czy Easter. Wiel ka
Noc to na zwa naj bar dziej ty po wa
dla lu dów sło wiań skich przy ję ta
wraz z chrze ści jań stwem, a na wią -
zu ją ca do cu du zmar twych wsta nia,
któ ry na stą pił no cą. Kie dy bo wiem
Ma ria Mag da le na przy by ła do gro -
bu Je zu sa pa no wał mrok, a ka -
mień pro wa dzą cy do gro bu był
już od su nię ty. Mo żna ta kże do -
mnie my wać, że jest to prze no śnia
po rów nu ją ca ży cie Chry stu sa do
świa tła, a śmierć do no cy. Stąd w
kra jach sło wiań skich Świę ta Wiel -
ka noc ne okre śla się ja ko Wiel ki
Dzień bądź Zmar twy chw sta nie.
War to w tym miej scu do dać, że
we wszyst kich cy wi li za cjach świa ta
świę ta wią za ły się z cy klem księ ży -
co wym. Na nim opie rał się ka len -
darz i po dział ro ku na mie sią ce za -
czy na ją ce się od no wiu. Szcze gól -
ne zna cze nie we wszyst kich bez
wy jąt ku kul tu rach, mia ło na dej ście
wio sny, uwa ża nej nie bez ra cji za
naj wa żniej szy okres w rol nic twie,
od któ re go za le ża ły ca ło rocz ne
zbio ry, a za tem i byt. Od ra dza nie
się przy ro dy przy pi sy wa no si łom
nad przy ro dzo nym ma ją cym wła -
dzę nad ży ciem i śmier cią. W ob -
cho dach świąt wio sen nych sta no -
wią cych zbiór ró żno rod nych wąt -
ków, sym bo li, kul tur i tra dy cji ró -
żnych epok, od cza sów an tycz -
nych po przez po gań skie do chrze -
ści jań stwa, szcze gól nie sil nie prze -
wi ja ły się ele men ty kul tu zmar łych.
A pa mię taj my, że czas Świąt Wiel -
ka noc nych upa mięt nia ją cych zmar -
twych wsta nie Chry stu sa przy pa da
wła śnie na okres świąt wio sen -
nych. Przyj mu jąc tak wie le z daw -

nych tra dy cji, wie rzeń i zwy cza jów Świę ta Wiel ka noc ne na zy wa ne są nie -
kie dy świę ta mi wio sen ny mi. Ale dia me tral nie zmie ni ło się ich zna cze nie.
Dzi siaj Wiel ka noc to świę ta przede wszyst kim du cho we, po prze dzo ne w
tra dy cji okre sem po stu, a więc wy rze czeń, za du my i re flek sji. Czas Świąt
Wiel ka noc nych to czas ra do ści i opty mi zmu.

Wiel�ki�Post
Po prze dza Wiel ka noc i trwa 40 dni, do Śro dy Po piel co wej zwa nej ta kże
Po piel cem. Te go dnia po sy pu je się gło wy wier nych po pio łem po wsta łym
ze spa lo nych palm wiel ka noc nych z po przed nie go ro ku. Tra dy cja ta zo sta ła
wpro wa dzo na do li tur gii Ko ścio ła w IV wie ku i jest sym bo lem po ku ty, ża lu
za grze chy, umar twie nia, umia ru i re flek sji. We dle tra dy cji pod czas Wiel kie -
go Po stu nie pi to al ko ho lu, nie pa lo no ty to niu, nie urzą dza no za baw, a na -
wet spo tkań to wa rzy skich. Umar twie nie znaj do wa ło swój wy raz ta kże w
po sił kach. Ja da no mniej i wy łącz nie po tra wy po st ne: ziem nia ki, ka pu stę ki -
szo ną, chleb, śle dzie czy po st ny żur. W skraj nych przy pad kach uni ka no na -
bia łu i se rów, a po sił ki ogra ni cza no do jed ne go dzien nie. Nic w tym dziw -
ne go, że w tra dy cji lu do wej utarł się zwy czaj „po że gna nia” po stu. Barw ny
ten zwy czaj opi sał Ję drzej Ki to wicz w swo im dzie le „Opis oby cza jów za pa -
no wa nia Au gu sta III”: „W Pią tek Wiel ki wie czo rem al bo w so bo tę ra no dru -
ży na dwor ska przy ma łych dwo rach, uwią zaw szy śle dzia na dłu gim i gru -
bym po wro zie, do któ re go był ni cią cien ką przy cze pio ny, wie sza ła nad dro -
gą na su chej wierz bie al bo in nym drze wie, ka rząc go ni by za to, że przez
sześć nie dziel pa no wał nad mię sem, mo rząc żo łąd ki ludz kie sła bym po sił -
kiem swo im.” Do daj my, że owe go „po że gna nia” do świad czał ta kże po st ny
żur, któ ry wy le wa no do ro wu.

Wiel�ki�Ty�dzień
Czy li ty dzień po prze dza ją cy Świę ta Wiel ka noc ne to okres przy go to wań do
Świąt. Czas co dzien nych na bo żeństw, po rząd ków oraz przy go to wa nia po -
traw wiel ka noc nych. Wiel ki Ty dzień za czy na się od Nie dzie li Pal mo wej kie -
dyś na zy wa nej kwiet ną al bo wierzb ną. Po po świę ce niu pa le mek – we dle
tra dy cji lu do wej – na le ża ło lek ko nią bić do mow ni ków, co mia ło za pew nić
szczę ście na ca ły rok. Pa lem ki zwy kle wkła da no do wa zo nów lub wsu wa no
za ob ra zy, gdzie prze by wa ły dłu ższy czas, co za po biec mia ło nie szczę ściu a
do mo stwu przy nieść do sta tek. W Wiel ką Śro dę ist niał zwy czaj, kul ty wo wa -
ny do dzi siaj w nie któ rych re gio nach pol ski, to pie nia Ju da sza. Wiel ką ku kłę
ze sło my wle czo no po dro dze, gdzie okła da no ją ki ja mi, a w koń cu to pio -
no w rze ce. W Pruch ni ku nada Sa nem w Wiel ki Czwar tek od by wa się na -
to miast pa le nie Ju da sza. Ku kła naj pierw jest bi ta ki ja mi, póź niej pa lo na, a jej
reszt ki wrzu ca ne są do rze ki. W Wiel ką So bo tę wier ni po świę ca ją ko szycz -
ki z je dze niem. Tra dy cja na ka zu je, aby w ko szycz ku znaj do wał się ba ra nek
sym bol Chry stu sa Zmar twy chw sta łe go, jaj ka, wę dli ny, chleb a nie kie dy ta -
kże sól. W nie któ rych re gio nach świę con kę wzbo ga ca się ma słem – sym -
bo lem do bro by tu, chrza nem – sym bo lem go ry czy, a na Pod ha lu na wet ba -
na na mi i po ma rań cza mi. Tra dy cja świę ce nia jaj ist nie je od śre dnio wie cza.
Akt świę ce nia jaj miał we dle wie rzeń za po biec cho ro bom po ry go ry stycz -
nym po ście. Wi do wi sko pa syj ne przed sta wia prze bieg Mę ki Pań skiej z
udzia łem za kon ni ków, księ ży i wier nych. Naj słyn niej sze od by wa się w Je ro -
zo li mie i ścią ga wier nych z ca łe go świa ta. Zna ne jest ta kże w kil ku kra jach
Eu ro py, np. we Wło szech. W Pol sce naj bar dziej zna ne in sce ni zo wa ne są w
Kal wa rii Ze brzy dow skiej, Kal wa rii Pa cław skiej oraz Gó rze Kal wa rii.

Wiel�ka�Nie�dzie�la
Jesz cze nie tak daw no, kil ka dzie siąt lat te mu, huk pe tard był sy gna łem roz -
po czę cia Świąt Wiel ka noc nych. Po re zu rek cji za sia da no do śnia da nia przy
od święt nie ude ko ro wa nym sto le, na któ rym obok prze ró żnych po traw i
ro dzin nych sma ko ły ków świą tecz nych, na ho no ro wym miej scu stał ko szy -
czek ze świę con ką. Na sto le obo wiąz ko wo mu sia ła się zna leźć bab ka zwa -
na ba bą oraz ma zu rek, czy li dziad.

Wiel�ka�noc�ne�ja�jo
Jest sym bo lem ży cia oraz od ro dze nia i na wią zu je do zmar twych wsta nia
Pań skie go. Tra dy cja dzie le nia się jaj kiem jest bar dzo sta ra i wy ra ża, po dob -
nie jak dzie le nie się opłat kiem w Wi gi lię, przy jaźń, mi łość, życz li wość i
prze ba cze nie.

Ma�lo�wa�nie�ja�jek
Na zwy bar wio nych jaj za le żą od tech nik w ja kiej zo sta ły ozdo bio ne. Jed no -
ko lo ro we zwa ne by ły kra szan ka mi lub ma lo wan ka mi, z wy skro by wa nym
de se niem zaś ry so wan ka mi lub skro ban ka mi. Pi san ka mi na to miast zwa no
ja ja z or na men tem wie lo ko lo ro wym uzy ski wa nym po przez kil ku krot ne po -
kry wa nie wo skiem frag men tów ry sun ku. Tra dy cja wy ko ny wa nia pi sa nek za -
cho wa ła się już tyl ko w kil ku re gio nach Pol ski, mię dzy in ny mi na Pod ha lu,
w oko li cach Kra ko wa, Ra do mia i Lu bli na i wszę dzie tam, gdzie ist nie ją sil ne
tra dy cje ro dzin ne kul ty wo wa nia sta rych zwy cza jów. Dzi siaj na zwa pi san ki
do ty czy prak tycz nie wszyst kich tech nik ma lo wa nia ja jek. Od da wien daw na
w kul tu rze chrze ści jań skiej do mi no wa ły jaj ka po ma lo wa ne na ko lor czer -
wo ny. W Au strii aż do po cząt ku XX wie ku ja ja wiel ka noc ne ma lo wa no wy -
łącz nie w tym ko lo rze, co wią że się z le gen dą do ty czą cą zmar twych wsta nia
Chry stu sa. Le gen da ta mó wi, że kie dy Ma ria Mag da le na uj rza ła Chry stu sa
zmar twych wsta łe go, po bie gła do do mu, gdzie za uwa ży ła, że jaj ka w jej go -
spo dar stwie za bar wi ły się na ko lor czer wo ny. W Ru mu nii do dzi siaj mó wi
się, że „kie dy za brak nie czer wo ne go jaj ka to na stą pi ko niec świa ta”.
Zwy czaj de ko ro wa nia ja jek zna ny jest od kil ku ty się cy lat. Naj star sze przy -
kła dy po cho dzą z Asy rii sprzed 5000 lat. Nie co póź niej sze z Egip tu, Per sji,
Rzy mu i Chin.
Chiń czy cy ma lo wa li jaj ka ró żno ko lo ro wy mi mi nia tu ra mi kwia tów, zwie rząt i
lu dzi, i z na dej ściem wio sny ob da ro wy wa li się ni mi wraz z ży cze nia mi do -
brych plo nów. Szcze gól ną war tość mia ły chiń skie jaj ka ozda bia ne ma lo wa -
ny mi mi nia tu ra mi kwia tów wi śni, pta ków i zwie rząt. W sta ro żyt nym Egip cie
głów nym mo ty wem zdob ni czym ja jek by ły ska ra be usze z dwo ma po sta cia -
mi ludz ki mi, a nie kie dy ta kże jaj ka ozda bia no wi ze run ka mi sław nych lu dzi.
W nie któ rych kra jach Afry ki, np. w Su da nie ja ja ozda bia no cy ta ta mi z Ko ra -
nu. Do Eu ro py zwy czaj ma lo wa nia jaj tra fił za spra wą Per sów. W pierw -
szych wie kach chrze ści jań stwa jaj ko ja ko sym bol ży cia, na dziei i wia ry w ży -
cie po za gro bo we wią za ło się z kul tem zmar łych.
Na te re nie dzi siej szej Pol ski naj star sze zna le zio ne pi san ki po cho dzą sprzed
X wie ku (opol ska wy spa Ostró wek). Wy ko pa li ska ar che olo gicz ne do star -
cza ją jed nak do wo dów, że tra dy cja ma lo wa nia jaj by ła zna na rów nież
wcze śniej.
Naj słyn niej szą ko lek cję jaj wiel ka noc nych wy ko na no dla ca ra Alek san dra III
Ro ma no wa. Ja ja te by ły zro bio ne ze zło ta i ka mie ni szla chet nych przez
zna ne go złot ni ka Pe te ra Kar la Fa be rze. Ich obec na war tość wy no si 100 mln
do la rów.
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B.�O. Nie jest to ła twy za wód, po nie waż ma się
ma ło cza su dla sie bie, je śli się po świę ca pra cy ty le
cza su, ile ona wy ma ga, po nie waż do cho dzi spraw -
dza nie w do mu. Bla ski to chy ba jest uśmiech
dziec ka na twa rzy na wi dok na uczy cie la, ta ka ra -
dość, któ rą oka zu ję się czło wie ko wi i sym pa tię. Jak
się ma z ni mi do bry kon takt, masz o czym po roz -
ma wiać. Cie nie, je śli ktoś ma wła sną ro dzi nę, wła -
sne dzie ci, to tym naj więk szym cie niem jest po -
świę ca nie ma ło cza su ro dzi nie i dzie ciom. Z cza -
sem czło wiek na bie ra ta kiej mą dro ści i umie jęt no -
ści po dzia łu te go cza su, że by ka żdy do stał ty le, ile
po wi nien, ale to nie jest ła twe.

O.R.�Czy�trud�ne�jest�na�ucza�nie�dzie�ci?

B.�O.�Tu wra ca my, Ola, do te go, że je śli ro bisz to
z pa sją i masz po mysł, lu bisz to ro bić, to chy ba
znaj du jesz, ta kie furt ki, by wy tłu ma czyć ma te riał.
Ale to nie jest ła twe, po nie waż cza sa mi tra fiasz na
opór ze stro ny  dziec ka i że byś nie wiem ile wkła -
dał w to cier pli wo ści, nie da się. Trze ba przede
wszyst kim po znać tę dru gą oso bę, je śli zna my te go
czło wiecz ka, to ła twiej nam jest też prze ka zać tę
wie dzę, bo wie my w ja ki spo sób to zro bić. Nie
ka żde mu wie dzę po da je my w tej sa mej pi guł ce, bo
nie w ka żdym wy da niu ma te ma ty ka dzia ła tak sa -
mo. 

O.R.�Kie�dy�pod�ję�ła�pa�ni�de�cy�zję,�że�chce

pa�ni�zo�stać�na�uczy�cie�lem?�

B.�O. To jest śmiesz ne, bo ja pod ję łam de cy zję w
czwar tej kla sie li ceum, a ra czej to mo ja na uczy ciel -
ka ją pod ję ła. W do mu wszy scy mó wią, że to ma -
ma  wbi ła mi to  do gło wy, kie dy by łam jesz cze w
siód mej kla sie szko ły pod sta wo wej. Nie bar dzo
wte dy prze pa da łam za ma te ma ty ką. Mo ja ma ma
po wie dzia ła: „Ty bę dziesz uczy ła ma te ma ty ki w
szko le”. Wte dy się nie ład nie ode zwa łam do ma my,
po wie dzia łam „Ty chy ba dur na je steś”, no ale jak
wi dać ma ma ma za wsze ra cję.

O.R.�Dla�nie�któ�rych�ma�te�ma�ty�ka�to

czar�na�ma�gia.�Czy�pa�ni�wszyst�ko�przy�-

cho�dzi�ła�two?�Czy�jest�ja�kiś�dział,�za�któ�-

rym�pa�ni�nie�prze�pa�da?

B.�O. Je śli cho dzi o ma te ma ty kę i czar ną ma -
gię…Dla ka żde go coś in ne go Ja lu bię ma te ma -
ty kę. Cza sa mi jak jest ja kieś za da nie, któ re
gdzieś tam spra wia mi pro blem, czę sto ła pię się
na tym, że bu dzę się w no cy i wiem jak to zro -
bić al bo po pro stu za po mi nam o tym za da niu i
po  kil ku dniach przy cho dzi ta kie oświe ce nie,
blask, jak to zro bić. Nie umia ła bym po dać ja kiejś
dzie dzi ny. Na stu diach naj więk szym pro ble mem
by ła geo me tria n -wy mia ro wa, bo jej już  nie
mo żna  so bie wy obra zić.

O.R.�Czy�li�ro�zu�miem,�że��lu�bi�pa�ni�swój

za�wód?

B.�O. Uwiel biam. Nie je stem w sta nie so bie
wy obra zić sie bie w in nym za wo dzie.

O.R.��Ma�Pa�ni�ja�kieś�ra�dy�dla�po�cząt�ku�ją�-

cych�na�uczy�cie�li?

B.�O.�Trak to wać dzie ci jak czło wie ka, sza no -
wać, lu bić, słu chać, ro zu mieć i roz ma wiać, nie
prze ga niać. Oczy wi ście ja so bie zda ję spra wę z
te go, że cza sa mi prze ga niam dzie cia ki, bo czło -
wiek po trze bu je swo je go azy lu, cza su a cza sa mi
jest zmę czo ny. Ale trze ba zna leźć czas, by z ni -
mi po żar to wać, by lek cje nie by ły sztyw ny mi
lek cja mi. Sztyw ne 45 mi nut, gdzie dzie ci mu szą
sie dzieć wy pro sto wa ne i tyl ko ro bić pod dyk -
tan do na uczy cie la, nie mo gą mieć wła sne go
zda nia – to kosz mar z mo ich lat szkol nych. 

O.R.��Gdy�by�mo�gła�pa�ni�cof�nąć�czas,

pod�ję�ła�by�pa�ni�in�ny�za�wód?

B.�O.�Nie, ni gdy.
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O.R.�Ile�lat�pra�cu�je�pa�ni�w�szko�le?�

B.�O. To jest mój ósmy rok pra cy.

O.R.�Dla�cze�go�wy�bra�ła�pa�ni�za�wód�na�uczy�-

cie�la�.�Lu�bi�pa�ni�pra�cę�z�dzieć�mi,�czy�to�ja�-

kiś�in�ny�czyn�nik�za�de�cy�do�wał�o�wy�bra�niu

ta�kie�go�za�wo�du?

B.�O.�Głów nym czyn ni kiem by ło to, iż uwiel biam
pra cę z dzie cia ka mi. Uwiel biam kon takt z dzieć mi,
z do ro sły mi też, ale jed nak tym naj więk szym wy -
znacz ni kiem są dzie cia ki, no i lu bię mat mę i chcia -
łam ją prze ka zy wać. Mam na dzie ję, że do brze to
ro bię.

O.R.�Jest�pa�ni�bar�dzo�do�brym�na�uczy�cie�-

lem.�Ja�ka�jest�dro�ga�by�stać�się�wła�śnie�tak

do�brym�na�uczy�cie�lem�jak�pa�ni?

B.�O.�Co to zna czy być do brym na uczy cie lem? Je -
śli za słu gu ję na ta ki ty tuł to mo że dla te go, że ro bię
to, co lu bię. Je śli się ro bi to, co się lu bi i da je się
ca łe go sie bie, i ro bi się to z ra do ścią, to chy ba już
to sa mo punk tu je. Pod cho dzę do dzie ci jak do
nor mal ne go czło wie ka, nie jak do ko goś, kto jest
gor szy, mniej szy, bez rad ny czy słab szy.  Sta ram się
go po trak to wać jak czło wie ka i go sza no wać. To
chy ba to jest tym suk ce sem i tym ele men tem, któ -
ry mógł by świad czyć o tym, że je stem do brym na -
uczy cie lem.

O.R.�By�być�na�uczy�cie�lem�ma�te�ma�ty�ki,�czy

ja�kimś�in�nym,�trze�ba�skoń�czyć�od�po�wied�-

nie�stu�dia,�w�tym�pe�da�go�gi�kę�.�Jak�by�ło�w

pa�ni�przy�pad�ku?�Ja�kie�stu�dia�pa�ni�skoń�-

czy�ła?

B.�O. Ja koń czy łam stu dia na Uni wer sy te cie w
Bia łym sto ku, kie ru nek ma te ma ty ka z przy go to -
wa niem  pe da go gicz nym, czy li w ra mach tych
pię cio let nich stu diów ma te ma tycz nych mia łam
już pe da go gi kę. Wiem, że nie któ rzy koń czą  od -
dziel nie pe da go gi kę i od dziel nie ma te ma ty kę. Ja
mia łam to szczę ście, że mia łam to wszyst ko ra -
zem.

O.R.�Czy�w�cza�sie�stu�diów�mo�żna�so�bie

ja�koś�do�ra�biać?�Czy�pa�ni�do�ra�bia�ła?�W

ja�ki�spo�sób?

B.�O.�Tak, ja mu sia łam so bie do ra biać.. Są ró -
żne spo so by na do ra bia nie. Cza sa mi chęt nie za -
trud nia ją stu den tów do ta kich naj zwy klej szych
prac, jak na przy kład usta wia nie ró żnych rze czy
na pół kach w skle pie (też się tym trud ni łam). W
wa ka cje wy je żdża łam za gra ni cę ja ko po moc do
opie ki przy dzie ciach, oso bie star szej czy po moc
w kuch ni. Nie bo ję się pra cy, a ró żno rod ność
za wo dów, któ re wy ko ny wa łam po zwo li ła mi
zdo być jesz cze więk szy sza cu nek do lu dzi wy -
ko nu ją cych ta ką pra cę jak rów nież do świad cze -
nie, któ re wzmac nia krę go słup mo ral ny mło de -
go czło wie ka (ja kim wte dy by łam).

O.R.�Wy�da�je�mi�się,�że�za�wód�na�uczy�cie�-

la�nie�jest�ła�twym�za�wo�dem.�Więc�we�-

dług�pa�ni�do�świad�cze�nia�ja�kie�są�bla�ski,�a

ja�kie�cie�nie�te�go�za�wo�du?
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Zawód nauczyciel
O�blaskach�i�cieniach�zawodu�nauczyciela�rozmawia�
z�nauczycielką�matematyki-�panią�Beatą�Onyszko�–�Ola�redecka
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Pod czas woj ny w Za to ce Per skiej w 1991 ro ku tem -
pe ra tu ra na po lach bi tew się ga ła 
50 stop ni Cel sju sza. Woj sko stwo rzy ło więc su per -
ba to nik (na ste ry dach). Mo żna go by ło jeść bez pro -
ble mu na wet w 60 stop niach Cel sju sza! 

Cze ko la da, mi mo że smacz na jest ta kże zdro -
wa. Ciem na cze ko la da za wie ra naj wię cej an ty utle -
nia czy ze wszyst kich zna nych nam ro dza jów żyw no -
ści. Cze ko la da za wie ra rów nież wie le or ga nicz nych
związ ków che micz nych. Fe ny lo ety lo ami na po -
bu dza pro duk cję en dor fin w mó zgu i tym sa -
mym da je uczu cie przy jem no ści. Po dob ny
po ziom en dor fin wy stę pu je ta kże u za ko cha nych.
Oczy wi ście wszyst ko ma swo je gra ni ce, zbyt du ża
ilość cze ko la dy mo że do pro wa dzić do oty ło ści lub
de pre sji. 
W 1850 ro ku an giel scy le ka rze bar dzo do ce ni li
zdro wot ne wa lo ry cze ko la dy. Prze pi sy wa li ją na bó le
gło wy,  ar tre tyzm, cho ro by ne rek, a na wet na  ły sie -
nie, choć co praw da ów cze sna me dy cy na nie by ła
tak roz wi nię ta jak dzi siaj. Do cze ko la dy do da wa li pył
ce gla ny czy zie mię. W koń cu w ro ku 1860 w An glii
uchwa lo no pierw szą usta wę do ty czą cą żyw no ści i
le ków. 

Cze ko la da ta kże do pro wa dzi ła do po wsta nia mi kro -
fa lów ki! 

W la tach 40, na po cząt ku II woj ny świa to wej, na zi ści
bez u stan nie bom bar do wa li An glię. Jed nak oni mie li
swo ją taj ną broń –ra da ry, któ re in for mo wa ły o nad -
la tu ją cych wro gach. 
W 1946 ro ku inż. Per cy Le ba ron Spen cer pra co wał
nad czę ścią ra da ru –ma gne tro nem. 
Na gle za uwa żył, że ta blicz ka cze ko la dy, któ rą trzy -
mał w spodniach cał ko wi cie się roz pu ści ła. 
2 la ta póź niej fir ma Ray the on, w któ rej pra co wał,
wy pro du ko wa ła pierw szą mi kro fa lów kę na świe cie.
Mia ła pra wie 2 m wy so ko ści i kosz to wa ła 5000 do -
la rów. By ła zu peł nie in na od dzi siej szych mi kro fa ló -
wek.

Zu�zia�Iwa�nej�ko

Cze ko la da jest źró dłem ma gne zu. Zro bio na jest z
ka kao. Sty mu lu je wy dzie la nie en dor fin, dzię ki cze mu
po zje dze niu cze ko la dy je ste śmy bar dziej szczę śli wi,
to wie my, ale na pew no nie wie lu z Was wie, że
dzię ki cze ko la dzie ma my week en dy i mi kro fa lów kę.
Wy ko rzy sty wa no ją w cza sie wo jen. 

W ro ku 1822 lu dzie pra co wa li 7 dni w ty go dniu za
ni ską pła cę i w okrop nych wa run kach. Do pie ro
pew na grup ka przed się bior ców wpa dła na po mysł,
by po móc pra cow ni kom jed no cze śnie zwięk sza jąc
ich wy daj ność. Ty mi przed się bior ca mi by li Kwa krzy,
jed nak re li gia za bra nia ła im przed się wzięć zwią za -
nych z ban ko wo ścią, nie wol nic twem, bro nią i al ko -
ho lem. 
Kwa krzy by li ludź mi, któ rzy nie chcie li tyl ko za ra biać
du żo pie nię dzy, ale chcie li zmie niać świat na lep sze.
Za czę li więc za kła dać cze ko la do we im pe ria. Tym
spo so bem za chę ca li do pi cia cze ko la dy za miast al ko -
ho lu. Po mysł się udał. Chwi lę póź niej ko lej ny Kwa -
kier Jo seph Fry przy czy nił się do te go, że cze ko la dę
mo żna by ło ta kże jeść. Zmie szał ma sło ka ka owe,
tłu sty od pad po opra wie zia ren i pro szek ka ka owy. 
W ro ku 1879 Ri chard Cad bu ry za miast zwy kłej fa -
bry ki cze ko la dy zbu do wał ca łe mia sto. Wy bu do wał
tam m.in. bi blio te ki i par ki oraz da wał pra cow ni kom

fun du sze eme ry tal ne, wol ne świę ta oraz week en -
dy. 
Mil ton Her shey jed nak po szedł da lej od Ri char da
Ca du bu ry’ego. W swo im mie ście zbu do wał ta kże
szpi tal, a na wet zoo. 

Cze�ko�la�da�peł�ni�ła�wa�żną�ro�lę�
w�cza�sie�wo�jen.

Za wie ra biał ka, wę glo wo da ny i tłusz cze, ale rów -
nież od kry to, że ma skład nik, któ ry zwięk sza czuj -
ność żoł nie rzy. 
W 1776 ro ku po znisz cze niu her ba ty w bo stoń -
skim por cie, lu dzie mu sie li pić coś in ne go –cze ko -
la dę. By ła ta kże ka wa, lecz cze ko la da by ła pro du -
ko wa na bli żej, więc by ła też tań sza. By ła ta kże
zdrow sza, więc Je rzy Wa szyng ton na le gał, by ka -
żdy ame ry kań ski żoł nierz do stał swo ją por cję. 
Przed II woj ną świa to wą Ame ry ka nie pro wa dzi li
ba da nie nad zwięk sze niem wy daj no ści żoł nie rzy
na po lach bi tew. Uży wa li cze ko la dy mniej smacz -
nej niż dzi siej sza, po to, aby żoł nie rze zbyt nio się
nią nie ob ja da li. Po dob no wy pro du ko wa ne z niej
ba to ny sma ko wa ły jak go to wa ne kar to fle, mi mo
że za wie ra ły cze ko la dę. Więc je dli je tyl ko wte dy,
kie dy nie by ło już in ne go wyj ścia. 

Różne oblicza
czekolady
czekolada�jest�nie�tylko�przysmakiem�dla��dzieci�i�dorosłych,�ale
również�pełniła�ważną�rolę�w�powstawaniu�wielu�wynalazków.
dzięki�niej�mamy�weekendy�i�mikrofalówkę,�wykorzystywano�ją
w�czasie�wojen.�
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atrak cyj nych za ję ciach: jo ga, mo że ja kieś ro dza je gim na -
sty ki, mo że  ścian ka wspi nacz ko wa, któ rą być mo że bę -
dzie my chcie li za in sta lo wać. 

Czy�po�za�koń�cze�niu�prac�do�ty�czą�cych�roz�bu�do�-

wy�wszyst�kie�kla�sy�szko�ły�pod�sta�wo�wej�i�gim�na�-

zjum�bę�dą�uczęsz�cza�ły�do�szko�ły�na�go�dzi�nę

ósmą?

E.M.�Mu si my to po li czyć. Wy da je mi się, że je że li ta kie
prze su nię cia bę dą się zda rza ły, to pew nie nie wię cej niż
o jed ną go dzi nę, gó ra dwie go dzi ny. Nie są dzę, że by
trze ba by ło przy cho dzić póź niej. Na pew no nie bę dzie
po po łu dnio wej zmia ny. Na to miast dru ga go dzi na lek cyj -
na, cza sem trze cia to mak si mum.  Ta kie wzglę dy or ga ni -
za cyj ne mo gą mieć zna cze nie. Je śli wszy scy przyj dą na
ósmą, to mo że nie bę dzie wy star cza ją cej licz by na uczy -
cie li  al bo mo że się oka zać w kla sach 1-3, że w świe tli cy
bę dzie tak du ża gru pa dzie ci, że bę dzie nie mo żli we, by
wszyst ki mi się za opie ko wać w jed nym cza sie. 
Od kil ku lat kla sy 6. i 2. gim na zjum w ra mach za jęć te -
atral nych wy sta wia ją przed sta wie nia w MOK -u, bo w
na szej szko le nie ma do te go od po wied nie go miej sca. 

Czy�w�no�wym�skrzy�dle�prze�wi�dzia�ne�jest�ta�kie

miej�sce?�Czy�bę�dzie�sce�na?�

E.M.�Żad na ta ka sa la, któ ra by mia ła sce nę nie jest prze -
wi dzia na.  Bę dzie my mie li sa lę kon fe ren cyj ną, du żą, na
par te rze tam, gdzie są wą skie okien ka, pod sa lą in for ma -
tycz ną. Ta sa la bę dzie wy po sa żo na na sta łe w rzut nik.
Są dzę, że bę dzie mo żna wy sta wiać ta kie przed sta wie nia
w nie co mniej szym gro nie niż ca ła szko ła. Bę dzie my
mie li rów nież ol brzy mią sa lę gim na stycz ną  z wi dow nią.
My ślę więc, że  za ara nżo wa nie sce ny nie bę dzie kło po -
tem.

Jak�bę�dą�wy�glą�da�ły�szat�nie�dla�uczniów?�Czy�np.

bę�dą�szaf�ki�jak�w�ame�ry�kań�skich�szko�łach?

E.M.�(Śmiech) Dla cze go w ame ry kań skich? Wie le szkół
w Eu ro pie i na wet w Pol sce  ma szaf ki. Tak, są pla no wa -
ne szaf ki, od dziel ne dla ka żde go. Bę dą zlo ka li zo wa ne w
łącz ni ku przy sta rej sa li gim na stycz nej, tam gdzie się
prze cho dzi do no we go skrzy dła. A dru ga część sza fek,
bę dzie już w no wym skrzy dle. Nie my śle li śmy jesz cze o
tym, czy szaf ki bę dą na klu czyk, czy na kod, ale mu si my

to nie dłu go prze my śleć. Je śli klu czyk, to mo że się
zda rzyć, że zo sta nie zgu bio ny. Trze ba  zde cy do wać,
któ re z tych wyjść bę dzie bar dziej prak tycz ne. Kod
też mu si być  strze żo ny, by nie tra fił w nie po wo ła ne
rę ce. 

Jak�ro�zu�miem�szaf�ki�bę�dą�dla�szko�ły�pod�sta�-

wo�wej�i�dla�gim�na�zjum?

E.M. To bę dzie tak, że szaf ka bę dzie dla ka żde go
ucznia. Kla sy 1-3 szko ły pod sta wo wej bę dą mia ły
szat nie,  któ re funk cjo nu ją obec nie i być mo że  tu taj
też we źmie my pod uwa gę ta kie szaf ki. Kla sy 4-6 i
gim na zjum bę dą mia ły szaf ki w no wym skrzy dle.

Czy�skle�pik�bę�dzie�za�opa�trzo�ny�tak�jak�po�-

przed�ni��czy�le�piej?

E.M. Roz mo wa o skle pi ku jest jesz cze przed na mi,
mo że w  kwiet niu, ewen tu al nie w ma ju. Po więk szy ło
się za opa trze nie sto łów ki i tam mo żna ku pić ró żne
pro duk ty do je dze nia.  Chcia ła bym bar dzo, by śmy
utrzy ma li się w ta kim nur cie zdro we go je dze nia, by
nie by ło w skle pi ku żad nych chip sów czy cze goś, co
ma w so bie bar dzo du żo che mii. Jest ta kie miej sce w
no wym skrzy dle, gdzie skle pik mógł by po wstać  i być
mo że by ło by za sad ne, by tam się „ulo ko wał”, ale
chcia ła bym roz ma wiać z przy szły mi kan dy da ta mi na
po pro wa dze nie ta kie go skle pi ku, by  wy brać naj lep -
szą ofer tę. 

Wszyst�ko�to�brzmi�bar�dzo�in�te�re�su�ją�co�i�za�-

chę�ca�ją�co.�W�ta�kim�ra�zie�nie�mo�że�my�się�do�-

cze�kać�pierw�szych�lek�cji�w�no�wym�skrzy�dle.

E.M. Ja też bar dzo cze kam i wie rzę, że Wy już też
cze ka cie. My ślę, że przed na mi jest jesz cze jed na wa -
żna rzecz, za pla no wa nie prze strze ni wo kół szko ły.
Tu taj chcie li by śmy Was po pro sić o zda nie, cze go Wy
by ście chcie li, co po win no się zna leźć na te re nie
szko ły, z cze go chcie li by ście ko rzy stać na przy kład w
cza sie przerw, by nie cią gnę ło Was już do skle pu po -
za te re nem szko ły. Chce my, że by te ren przy szko le
był tak atrak cyj ny,  że by ście mo gli i chcie li spę dzać tu
czas. 

Roz�ma�wia�ły:�Ju�lia�Ka�ca�ła�i�Ola�Re�dec�ka

Uczniowie�patrzą�z�dużym�zainteresowaniem�na

budowę�nowego�skrzydła.�Słyszeliśmy�już

wersje,�że�ma�ono�być�oddane�do�użytku�w�II

semestrze�tego�roku,�późnej�że�w�kwietniu.�Czy

może�pani�dyrektor�powiedzieć,�czy�już

wiadomo,�kiedy�rozpoczną�się�zajęcia�w�nowej

części?�

E.M. Mo ja wie dza jest ta ka, że na pew no to skrzy dło
zo sta nie od da ne w kwiet niu. Ale czy to ozna cza, że na -
uczy cie le i ucznio wie bę dą mo gli wejść do te go skrzy dła
i pro wa dzić za ję cia,  nie wiem.  Wią że się to jesz cze z
pro ce du rą uzy ska nia po zwo leń na użyt ko wa nie, by mo -
żna bez piecz nie pro wa dzić tam za ję cia. Na to miast skrzy -
dło ma być ukoń czo ne w kwiet niu. Mam na dzie ję, że
przed za koń cze niem ro ku szkol ne go, mo że w ma ju, bę -
dzie my mo gli mieć tam, cho ciaż część za jęć, któ re od by -
wa ją się  te raz na przy kład w sto łów ce czy w bi blio te ce.

Sa�la�che�micz�na�bę�dzie�na�mia�rę�XXI�wie�ku?

Czy�ucznio�wie�bę�dą�mie�li�od�po�wied�nie�sta�no�wi�-

ska�pra�cy,�aby�pod�okiem�na�uczy�cie�la,�prze�pro�-

wa�dzać�do�świad�cze�nia�che�micz�ne?

E.M.�Pro jekt, przy go to wa nie wy po sa że nia do sa li che -
micz nej, są już omó wio ne z wła dza mi mia sta i na uczy -
cie la mi che mii. Ten pro jekt bar dzo mi się po do ba. Ta kiej
pra cow ni w na szej szko le jesz cze nie by ło. Bę dzie to
pra cow nia z za mon to wa nym przez śro dek sa li pa ne lem
z umy wal ka mi i do stę pem do wo dy. Pro ste i bez piecz ne
do świad cze nia ucznio wie bę dą mo gli wy ko ny wać przy
swo ich sto li kach, któ re bę dą są sia do wać bez po śred nio z
umy wal ka mi. Bę dzie rów nież  ma łe prze szklo ne la bo ra -
to rium, w któ rym na uczy ciel che mii bę dzie mógł ro bić
ró żne do świad cze nia, któ rych nie mo żna wy ko ny wać,
je śli nie ma się od po wied nich wa run ków. 

Czy�w�no�wym�skrzy�dle�znaj�dzie�się�sa�la�pla�-

stycz�na?�Jak�bę�dzie�wy�glą�da�ła?

E.M. Sa la pla stycz na usy tu owa na jest na pię trze przy bi -
blio te ce. Jest bar dzo du ża i bę dzie w niej bar dzo du żo
świa tła. Jej usy tu owa nie by ło kon sul to wa ne z na szym na -
uczy cie lem pla sty ki pa nem Grze go rzem Bol kiem.  Jest
wy po sa żo na w bar dzo du że za ple cze i ma do stęp do
umy wal ki. Mam na dzie ję, że bę dą się tam od by wa ły cie -

ka we za ję cia. Tro chę szta lug ma my, być mo że tro chę
do ku pi my, tak że by ście mo gli mieć warsz ta ty z praw -
dzi we go zda rze nia, by pan Grze gorz mógł ta kie
warsz ta ty po pro wa dzić.

A�czy�w�no�wym�skrzy�dle�bę�dzie�sa�la�mu�zycz�-

na?

E.M. Sa la mu zycz na nie jest w tej chwi li usy tu owa na
od dziel nie. Tych sal nie ma aż ty lu, że by  ka żdy
przed miot do stał od dziel ne po miesz cze nie. Na pew -
no ta kie pra cow nie jak che micz na, fi zycz na, bio lo gicz -
na, być mo że bio lo gicz na po łą czo na z geo gra ficz ną,
hi sto rycz na bę dą od dziel nie. Bę dzie my chcie li wy zna -
czyć sa lę po lo ni stycz ną, by zgro ma dzić tam po mo ce
na uko we. 
Czy�w�no�wej�pra�cow�ni�in�for�ma�tycz�nej�bę�dą

no�we�kom�pu�te�ry,�czy�te�któ�re�znaj�du�ją�się

te�raz�w�pra�cow�ni�in�for�ma�tycz�nej�zo�sta�ną

prze�nie�sio�ne�do�no�we�go�skrzy�dła?

E.M.�Ma ją być no we kom pu te ry. Je ste śmy jesz cze
przed ta kim zło że niem za po trze bo wa nia. Je śli cho dzi
o wy po sa że nie te go no we go skrzy dła, to le ży to w
ge stii władz lo kal nych, ale na pew no to zgła sza li śmy i
być mo że tak bę dzie, że  bę dą no we kom pu te ry.
Wła dzom mia sta za le ży, że by ta szko ła speł nia ła
ocze ki wa nia na uczy cie li, uczniów i ro dzi ców. 

No�wa�sa�la�gim�na�stycz�na�rów�nież�ro�bi�wra�że�-

nie.�Czy�w�związ�ku�z�tym�mo�że�my�li�czyć�na

szer�szy�wa�chlarz�za�jęć�po�za�lek�cyj�nych?

E.M.�To jest wła ści wie zwią za ne z or ga ni za cją lek cji
wy cho wa nia fi zycz ne go. Bę dzie my chcie li za pro po -
no wać ta kie za ję cia. W sa li peł no wy mia ro wej, któ rą
mo żna po dzie lić na pół, rów no le gle mo gą od by wać
się za ję cia na obu po ło wach, na przy kład me cze siat -
ków ki. Bę dzie my chcie li Wam za pro po no wać rów -
nież za ję cia po po łu dnio we,  ta kże od płat nie, in ne niż
szko ła pro po nu je obec nie. Mam na dzie ję, że ta sa la
bę dzie pra co wa ła po po łu dnia mi na wet do  póź ne go
wie czo ru, że bę dzie cie tu taj chęt nie przy cho dzi li.
Mam na dzie ję, że bę dzie mo żna uczest ni czyć w

„Co z nowym skrzydłem?”



Szlakami
Podkowy Leśnej…
Idąc ulicą Kwiatową natknęłam się na bardzo intrygującą willę.
Gdybym nie poszukała informacji o niej, nigdy nie
poznałabym fascynującej historii tego domu! O dziwo żadnej
tablicy informacyjnej tam nie ma. Willa nazywa się
„Krychów”. Wybudowano ją jesienią 1931 roku.
„…Charakterystyczna sylwetka domu jest połączeniem
nowoczesności z tradycją, prostej formy i płaskiego dachu z
ozdobną fasadą. Dom jest obszerny i wygodny. Projektant
zadbał nie tylko o estetykę domu, lecz także o jego
funkcjonalność”
Jego właścicielem był Tadeusz Baniewicz ur.1879 - zm. 1974
został pochowany na cmentarzu w Brwinowie.
Przed wojną aż do 1949 roku był on dyrektorem linii

kolejowych EKD. Inżynier był społecznikiem z urodzenia.
Uczestniczył we wszystkich ważniejszych pracach swojego
miasta, a także okolic. Ważnym etapem działalności
społecznej Tadeusza Baniewicza była praca w Komitecie
Budowy Kościoła, a także nadzór budowy naszej szkoły. Pan
Tadeusz gościł w swoim domu artystę, który wykonał obrazy
w naszym kościele. Podczas okupacji duży, solidny dom
widocznie podobał się Niemcom, bo zajmowali go
dwukrotnie. Był to czas, gdy na krótko mieszkał tam
niemiecki generał. 
Po upadku Powstania Warszawskiego właściciel udostępnił
parter swojej willi, aby mógł funkcjonować tam szpital oraz
oddział chirurgiczny dla powstańców i najciężej
poszkodowanych warszawiaków. Nowy okres w historii
domu przy Kwiatowej rozpoczął się w 1962 roku, gdy parter
willi został oddany do dyspozycji Polskiej Akademii Nauk . Do
dziś mieści się tu Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej z
biblioteką.  

Martyna�Szczepanik

Źródło:�Małgorzata�Wittels�„Album�z�Podkową”

Co w Podkowie
piszczy…?- czyli
różne sposoby
spędzenia wolnego
czasu w naszym
mieście

21 kwietnia impreza Światło na
Młodych prezentująca młodych
twórców z Podkowy Leśnej. 

W kwietniu odbywają się warsztaty
z fotografii w integracyjnym polsko-
uchodźczym projekcie „Włącz
mnie!” *

20 kwietnia w naszej szkole
spotkanie autorskie z Wojciechem
Widłakiem

21 kwietnia w Bibliotece Miejskiej w
Podkowie Leśnej spotkanie z Ewą
Chotomską.**

W maju warsztaty z filmu.*

1 czerwca Grzegorz Kasdepke, w
ramach projektu Otwarte Ogrody,
zawita w Bibliotece Miejskiej. **

*Więcej informacji w CKIO przy
ulicy Świerkowej 1
**Więcej informacji w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Podkowie
Leśnej
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miejsce w którym Zyje

Szko ła  wie lu kul tur
– na sza du ma.
Te mat wie lo kul tu ro wo ści stał się w ostat nim cza sie bar dzo mod -
ny. Sły szy my i czy ta my w ró żnych me diach  o in nych na ro do wo -
ściach, kul tu rach w na szym kra ju. My ślę, że my ja ko ucznio wie
Ze spo łu Szkół w Pod ko wie Le śnej też ma my du żo na ten te mat
do po wie dze nia. W koń cu spe cy fi ką na szej szko ły jest wła śnie jej
wie lo kul tu ro wość. 
Na sza szko ła zna na jest z te go, że w jej mu rach mo że my spo -
tkać go ści z ta kich  kra jów jak np. Ukra ina, Gru zja czy Cze cze nia,
o któ rych za pew ne nie wie le by śmy wie dzie li, gdy by nie ucznio -
wie cu dzo ziem scy. Dzię ki te mu, że uczęsz cza my do jed nej pla -
ców ki, po zna je my się na wza jem i do wia du je my się wie lu cie ka -
wo stek o ich  hi sto rii i zwy cza jach.
Po nie waż na sza szko ła otwar ta jest na in ne kul tu ry, or ga ni zo wa -
ne są ka żde go ro ku im pre zy, dzię ki 
któ rym po zna je my tra dy cje re li gij ne, kul tu ral ne, a na wet ku li nar -
ne. Na przy klad pod czas jed nej z ta kich oka zji uchodź cy za pre -
zen to wa li nam swo je tań ce na ro do we.
Jed nak nie tyl ko to wy ró żnia na szą szko łę. Bar dzo wa żna jest
rów nież ró żno rod ność re li gij na, któ rą mo że my się po szczy cić.
Ma my tu taj przed sta wi cie li bar dzo wie lu re li gii. Są to odła my
chrze ści jań stwa ta kie jak: ka to li cy, pra wo sław ni  czy pro te stan ci .
Sie dzą z na mi w ław kach ta kże mu zuł ma nie oraz ate iści. Dzię ki
te mu po zna je my nie tyl ko re li gię in nych, ale ta kże wła sną w mo -
men cie, kie dy opo wia da my o niej ko le dze lub ko le żan ce o in -
nym wy zna niu. Da je to rów nież mo żli wość za in te re so wa nia ko -
goś swo ją re li gią.
Na ko niec chcia ła bym na pi sać o, we dług mnie, naj wa żniej szym
po zy ty wie cho dze nia do szko ły
wie lo kul tu ro wej. Jest nim na uka to le ran cji. Oswa ja jąc się z "in no -
ścią",prze sta je my się jej bać. Jest nam ła twiej za ak cep to wać to,
że ktoś mo że mieć zu peł nie in ne zda nie niż my, że ró żni się ja -
koś od nas. Wszy scy sły sze li śmy o prze śla do wa niach z po wo du
in ne go wy zna nia, ko lo ru skó ry, a na wet bra ku pie nię dzy. Dzię ki
te mu, że przy zwy cza ili śmy się do te go, że lu dzie nie mu szą być
do sie bie po dob ni,  ta kie rze czy w na szej szko le ra czej się nie
przy tra fia ją. We dług mnie jest to praw dzi wy po wód do du my.

Okiem ucznia
cu dzo ziem -
skie go
Przy je cha łam do Pol ski, ra zem z ro -
dzi ca mi i młod szą sio strą  We ro ni ką,
w stycz niem 2012r. Do pol skiej szko -
ły w Pod ko wie Le śniej cho dzę od 30
stycz nia. Je stem uczen ni cą kla sy 1B
gim na zjum. Mo ją wy cho waw czy nią
jest na uczy ciel ka ma te ma ty ki, pa ni Be -
ata Onysz ko. Bar dzo lu bię pa nią Be -
atę. Po ma ga mi na kart ków kach i kla -
sów kach, tłu ma czy po le ca nia do za -
dań. Rów nież na lek cjach du żo cza su
po świę ca mi na in dy wi du al ną po moc.
Bar dzo mi po ma ga, po nie waż nie
opa no wa łam jesz cze zna jo mo ści ję zy -
ka pol skie go w stop niu do brym. W
mo jej kla sie mam wspa nia łe ko le żan ki
i ko le gów. Zaw sze mo gę li czyć na ich
wspar cie. Na lek cjach wy ka zu ją wie le
wy ro zu mia ło ści. Bar dzo czę sto pro -
szę ko le żan ki o po moc i ni gdy mi jej
nie od ma wia ją. Bar dzo po do ba ją mi
się lek cje pla sty ki, tech ni ki i wy cho wa -
nia fi zycz ne go. Po lek cjach mo gę li -
czyć na po moc w na uce ma te ma ty ki.
Po ma ga mi pa ni Ma ria Gro tek. Ję zyk
pol ski do sko na lę z pa nią Jan ką Kmi tą,
któ ra roz ma wia ze mną po pol ski i
wy ja śnia za wi ło ści ję zy ka pol skie go.
Chcę zo stać w Pol sce, ukoń czyć  tu taj
gim na zjum, li ceum i wy ższe stu dia.
Chcę uczyć się w szko le, w któ rej jest
ro dzin na at mos fe ra i po moc pły ną ca
ze stro ny na uczy cie li,i ko le ża nek.
Chcę żyć w de mo kra tycz nym kra ju.

Kry�sthi�na

12 SZKOLNY ROck

wielokulturowosc



Mo ja
pa sja…
Czy ta nie ksią żek to mo je hob by. Więk -
szość osób my śli, że ten, kto czy ta ksią -
żki jest ku jo nem. Po zo ry my lą! To dla
mnie czy sta przy jem ność! Kie dy od da ję
się lek tu rze wy obra żam so bie bo ha te -
rów i ak cję jak chcę. To jest lep sze od
fil mu. Zau wa ży łam, że ro bię mniej błę -
dów or to gra ficz nych i z ła two ścią przy -
cho dzą mi po my sły na wy pra co wa nia.
Sztu ką jest też czy ta nie do brych ksią żek.
Ka żdy wo li in ną te ma ty kę. Jed ni wy bie -
ra ją scien ce -fic tion in ni ro man se, a jesz -
cze in ni in try gu ją ce kry mi na ły. Ja lu bię
ksią żki przy go do we i fan ta stycz ne. Nie
idą mi ksią żki, w któ rych ak cja to czy się
w re ali stycz nym świe cie. Zaw sze uwa -
ża łam, że świat fan ta stycz ny jest naj -
pięk niej szy. Czy mam ulu bio ną ksią żkę?
Ra czej nie. Na wet je śli mam, to jest ich
bar dzo du żo. Bo ha te ro wie po wie ści są
ró żnie opi sy wa ni przez au to rów, ale
naj czę ściej po rów nu ję ich do ko goś in -
ne go lub wy obra żam go so bie sa mo -
dziel nie. Mi mo, że lu bię ksią żki, to nie
zna czy, że za wsze chęt nie ka żdą czy -
tam. Tak jak więk szość uczniów nie
prze pa dam cza sem za lek tu ra mi, bo nie
wszyst kie mu szą być cie ka we. Czy ta nie
nie jest mo ją je dy ną pa sją. Mam ich kil -
ka i naj wa żniej sze to je roz wi jać. Je śli
się ich nie ma to war to je zna leźć. 

MUZYKA:
Od 27 marca na półkach sklepowych można zobaczyć
najnowszą płytę Madonny „MDNA”.  Jest to dwunasty
studyjny album Madonny. Piosenka           „ Give Me All
Your Luvin” z albumu „MDNA” cały czas utrzymuje się w
pierwszej dwudziestce. Płyta jest utrzymana w klimacie
nowoczesno-rockowym. Naprawdę warto posłuchać.

W
poniedziałek 28 marca

ukazała się płyta koncertowa Iron
Maiden „En Vivo”. Największe hity zespołu i koncert w
Chili , wszystko na jednej płycie w wielu wydaniach CD,
DVD czy Blu – Ray.  Więc wolicie słuchać czy oglądać? 

FILMY:
Nowy film Agnieszki Holland „W ciemności” uzyskał
bardzo dużą popularność dzięki nominacji do Oskarów.
Leopold Socha (Robert Więckiewicz) przez rok dawał
schronienie i pomagał ukrywającej się grupie uciekinierów
z getta. Oczywiście za pieniądze. Ryzykował tym bardzo
dużo, ponieważ w każdej chwili Niemcy mogli wejść do
kanałów i go zabić. Głównych bohaterów odgrywają
wspomniany wcześniej Robert Więckiewicz, Agnieszka
Grochowska, Kinga Preis, Benno Furmann i Milla
Bańkowicz. 
„W ciemności” dostał kilka ważnych nagród np. Złotą
Żabę oraz kilka nominacji do Orła i Oscara.  Polecam ten
film, szczególnie tym, którzy interesują się historią. 
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pasja nasze gusta
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Warto przeczytac

Chcia ła bym po le cić Wam se rię ksią żek Joh na Fla na ga -
na pt. „Zwia dow cy”, któ re po mi mo iż nie są wy bit -
nym dzie łem, bar dzo mi się spodo ba ły.
Dy na micz na ak cja, wcią ga ją ca fa bu ła oraz to, że bar -
dzo ła two się je czy ta, spra wia, że nie mo żna się od
nich ode rwać. Nie jest to tyl ko mo ja opi nia, po nie -
waż je den z uczniów na szej szko ły, któ ry nie prze pa -
da za ksią żka mi, prze czy tał wszyst kie czę ści, któ re są
w bi blio te ce szkol nej i cze ka na na stęp ne.

„Przy szłość pięt na sto let nie go Wil la, wy cho wan ka sie -
ro ciń ca, za le ży od de cy zji mo żne go ba ro na. Szko ła
Wo jow ni ków bądź pro za chłop skie go ży cia, miecz i
zbro ja  al bo opo rzą dza nie trzo dy... Will bar dzo chciał -
by zo stać ry ce rzem jak je go oj ciec - bo ha ter, któ ry
zgi nął w ostat niej po tycz ce ze złym ba ro nem Mor ga -
ra them. Pro blem w tym, że do wła da nia cię żką bro -

nią po trzeb na jest krze pa i si ła fi zycz na, a ich chło -
pa ko wi brak. Nie wy so ki i drob ny, re gu lar nie zbie ra
cię gi od więk szych ko le gów. 

Los Wil la wy da je się być prze są dzo ny (wi taj cie świn ki,
wi taj cie za go ny, żni wa i wy kop ki!), gdy nie ocze ki wa -
nie ktoś wy ra ża chęć za opie ko wa nia się sie ro tą. Ta -
jem ni czy Hart pro po nu je chłop cu przy sta nie do
zwia dow ców - okry tej złą sła wą gru py lu dzi, o któ -
rych krą żą roz ma ite le gen dy. Po noć zwia dow cy pa ra -
ją się mrocz ną ma gią, po tra fią sta wać się nie wi dzial ni.
Lu dzie pa trzą na nich ze stra chem i nie chę cią. 
Nie ta ki los wy ma rzył so bie Will, ale wszyst ko wy -
da je się lep sze od wej ścia w skó rę po kor ne go
pańsz czyź nia ne go chło pa. Po czą tek na uki u Hal ta to
jed no cze śnie po czą tek wiel kiej przy go dy, praw dzi -
wej mę skiej przy jaź ni oraz wal ki na śmierć i ży cie.”

Zwiadowcy -  John Flanagan

Druga książka, którą polecam jest pod pewnym
względem przeciwieństwem poprzedniej.
Wprowadza nas w zupełnie inny nastrój, zmusza do
przemyśleń. Przybliża nam realia  obozu w
Auschwitz. Chociaż lektura nie jest banalna (wręcz
przeciwnie), bardzo dobrze się ją czyta. Polecam ją
osobom, które oczekują od książki tego, że „zostanie
po niej wiele do przemyślenia”.

„Piętnastoletni Henryk uważa się za prawdziwego
Polaka. Z zaangażowaniem broni "czystości" polskiej
krwi. Jego autorytetem jest Adolf Hitler, a biblią Mein
Kampf. "Żadnej litości dla wroga. Litość jest oznaką

słabości", "Chorych trzeba oddzielić od zdrowych.
Kretyni, karły, Żydzi, degeneraci: wyeliminować ich,
to naprawić błąd natury" – zapamiętale głosi za
przywódcą neonazistowskiej organizacji.
Bezwzględnie i brutalnie wciela te idee w życie.

Jednak czy naprawdę pojmuje, o co walczy? Czy
byłby równie oddany sprawie, gdyby doświadczył
piekła Auschwitz?”

„Książki�to�także�świat,�i�to�świat,�który�człowiek�sobie
wybiera,�a�nie�na�który�przychodzi.”

Wiesław�Myśliwski

Szczury i wilki – Grzegorz Gotrat
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NA WALIZKACH sWIAT WOKÓL NASDyskusyjny Klub Ksazki 

Francję i Włochy łączy wiele wspaniałych
rzeczy takich jak smaczna kuchnia, piękne
miejsca i wspaniała kultura.
Po ło żo na w Eu ro pie Za chod niej Fran cja, któ ra sły -
nie z do bre go je dze nia, zna nych ma rek odzie żo -
wych i wie lu atrak cji tu ry stycz nych jest ta kże wspa -
nia łym miej scem na wa ka cje. 
Sto li cą Fran cji jest Pa ryż, uzna wa ny za sto li cę mo dy,
mia sto któ re od lat przy cią ga do sie bie tu ry stów i
zna nych ar ty stów. Nad ca łym mia stem do mi nu je
wie ża Eif fla, któ ra sta no wi do sko na ły punkt ob ser -
wa cyj ny. W Pa ry żu i oko li cach znaj dzie cie rów nież
Łuk Trium fal ny, Ka te drę No tre -Da me, Di sney land
oraz wspa nia łe mu zea. 
We Fran cji trze ba od wie dzić ta kże La zu ro we Wy -
brze że i Al py oraz mia sta ta kie jak Lyon, Mar sy lia,
Bor de aux i Lil le, cho ciaż in ne mia sta fran cu skie są
rów nie pięk ne. 

Fran cu ska kuch nia uwa ża na jest za jed ną z naj lep -
szych na świe cie. W re stau ra cjach mo żna za mó wić
na praw dę pysz ne po tra wy. Jed nak czę sto są do syć
dro gie. Kuch nia jest bar dzo ró żna w za le żno ści od
re gio nu. Naj czę ściej ko ja rzo na jest z ża bi mi ud ka -
mi, śli ma ka mi, fran cu skim pie czy wem, se ra mi, wi -
nem i szam pa nem. 
Sław ny mi fran cu za mi są m.in. Na po le on I Bo na par -
te, Lu dwik Pa steur, Co co Cha nel i De nis Di de rot. 

Gra ni czą ce z Fran cją Wło chy po ło żo ne są w Eu ro -
pie Po łu dnio wej. We Wło szech po ło żo ne są 2
pań stwa - Wa ty kan i San Ma ri no. Wło chy sły ną z
pysz nej kuch ni, pięk nych miast i wą skich uli czek.
Od wie ków sta no wią cen trum kul tu ry i sztu ki eu -
ro pej skiej. Stąd po cho dzą An to nio Vi val di, Le onar -
do da Vin ci, Giu sep pe Ver di, Clau dio Mon te ver di,
Mi chał Anioł, Clau de Mo net i Ra fa el San ti.
Wło ską sto li cą jest Rzym. Jest to miej sce od gry wa -
ją ce du że zna cze nie w hi sto rii. Znaj du ją się tam

Ko lo seum, Ba zy li ka św. Pio tra i Pan te on –je dy ny
cał ko wi cie nie zmie nio ny do dzi siaj sta ro żyt ny
obiekt. 

We Wło szech jest wie le pięk nych miast. We ne cja
jest mia stem ka na łów, dla te go też trans port od -
by wa się dro gą wod ną. Czę sto są to we nec kie
gon do le. 

Me dio lan zwa ny ta kże sto li cą mo dy ma wie le
pięk nych obiek tów. Tu taj znaj du ją się: Ga le ria
Wik to ra Ema nu ela, ka te dra Me dio lań ska, ope ra
La Sca la czy Ba zy li ka św. Waw rzyń ca. Oprócz te -
go słyn ny fresk Le onar da da Vin ci „Ostat nia Wie -
cze rza”. We Wło szech ta kże trze ba od wie dzić
To ska nię i Sy cy lię, a zi mą Do lo mi ty. 

Kuch nia wło ska jest ce nio na przez wszyst kich, a
wło skie re stau ra cje są na ca łym świe cie. Głów nie
po da je się w nich piz zę, ma ka ro ny, la sa gne, tor -
tel li ni, ri sot to, ra vio li. We wło skiej kuch ni uży wa
się du żo przy praw m.in. ore ga no, ba zy lię ty mia -
nek, a ta kże se rów ty pu mo za rel la, par me zan,
gor gon zo la, ma scar po ne. Do wło skich de se rów
za li cza ją się m.in. lo dy, ti ra mi su, pan na cot ta oraz
te mniej zna ne pa ne tot te, can no lo i gra ni ta.
Bar dzo zna ne są też wło skie mar ki ubrań i sa mo -
cho dów. Stąd po cho dzi Ar ma ni, Ver sa ce, Guc ci,
Pra da i Do lce&Gab ba na oraz Fer ra ri, Ma se ra ti,
Lam bor ghi ni, Al fa Ro meo i Fiat. 
Fran cja i Wło chy to na praw dę pięk ne kra je. Znaj -
dzie się tu ró żno rod ność kra jo bra zów, kuch ni i
sty lów. Są to kra je o bo ga tej hi sto rii i kul tu rze.
Znaj du ją się tu wa żne bu dow le. Są to miej sca,
któ re ka żdy po wi nien zwie dzić. 

Zu�zan�na�Iwa�nej�ko

Ra tuj my ko nie!
Czym�jest�Klub�Ga�ja?

Klub Ga ja to sto wa rzy sze nie eko lo gicz no – kul tu ro we
oraz fun da cja, któ rej za da niem jest wy ku py wa nie i opie ka
nad cho ry mi zwie rzę ta mi, a w szcze gól no ści koń mi. Or -
ga ni zu ją fe sty ny i ak cje, któ re po ma ga ją ra to wać zwie rzę ta
i ogól nie na szą pla ne tę.

Dla�cze�go�po�trzeb�na�jest�po�moc?

Ko nie są prze wo żo ne w cię żkich wa run kach do rzeź ni do
Włoch. Sto ją ści śnię te bez wo dy i po ży wie nia. Są bi te
przez co ma ją du żo ran.  Zda rza się, że koń z wy cień cze -
nia i stra chu umie ra pod czas tej pod ró ży…To okrut ne!
Ale mo że my te mu za po biec! 

Jak�te�mu�za�ra�dzić?

Jest wie le mo żli wo ści! Mo że cie prze ka zać 1% po dat ku al -
bo zbie rać ma ku la tu rę bądź pusz ki i pie nią dze ze sprze da -
ży su row ców prze słać na kon to fun da cji. Je śli chce my po -
móc kon kret ne mu ko nio wi, czę sto mo żna zna leźć ta kie
ogło sze nia w ga ze tach lub stro nie in ter ne to wej, gdzie
wszyst ko jest po da ne.

Suk�ce�sy�Klu�bu�Ga�ja:

- Pod czas pro wa dze nia kam pa nii  licz ba eks por tu ko ni
znacz nie się zmniej szy ła
- Co raz wię cej lu dzi wie o fun da cji, w me diach po ja wi ło
się po nad 300 in for ma cji

- Wa run ki ko ni pod czas pod ró ży znacz nie
się po lep szy ły

- Fun da cja ura to wa ła przed
złym lo sem już ok. 47 ko -
ni! 

„Wyspa
mojej siostry”
Katarzyna
Ryrych
Ma ry sia ma star szą sio strę cho ru ją cą na ze spół
Do wna. Miesz ka ją we dwie z ta tą i bar dzo są
do sie bie przy wią za ne. Na sio strę Ma ry si mó -
wią Pip pi, bo ma ru de war ko czy ki i jest bar -
dzo sil na, po dob nie jak bo ha ter ka ksią żki
Astrid Lind gren. Pi pi lu bi  ko lor nie bie ski. Ma -
ry sia nie ro zu mie, dla cze go jej sio stra nie mo -
że cho dzić do szko ły, prze cież  po sia da in ne
zdol no ści: świet nie go tu je i ma bar dzo do brą
pa mięć.

Jed nak Ma ry sia z cza sem do ra sta i te raz nie
jest w sta nie spę dzać z sio strą tak du żo cza su
jak wcze śniej. Ma szko łę, zna jo mych, a pew -
ne go dnia po ja wia się też i chło pak. Pip pi nie
jest w sta nie te go za ak cep to wać, gdyż ma
swo je przy zwy cza je nia, z któ ry mi czu je się
bez piecz niej. Tym cza sem Ma ry sia wciąż doj -
rze wa i zmie nia się. 

Ta ksią żka po ka zu je nam  świat dziew czyn ki
cho rej na  ze spół Do wna i jej naj bli ższej ro -
dzi ny. Uświa da mia nam, że ta kiej oso by nie
trze ba się bać. Wręcz prze ciw nie - to le ro wać,
zro zu mieć i za przy jaź nić się.

Jest to pięk na i wzru sza ją ca opo wieść. Oso bi -
ście bar dzo mi się po do ba ła. Jak po to czy się
hi sto ria dwóch sióstr? Prze czy taj cie sami!

Martyna�Szczepanik�VIa
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