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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
3 Budżet Obywatelski 2017 

4 Sztab Błoński 151 

5 Przystanek Cmentarze 

7 Ku jedności wszystkich chrześcijan—wywiad                       
z ks. Robertem Żaglewskim. 

8 Tajemnice Jordanii—opowieści Pana Przemka 

9 Religie świata 

11 Być  rabinem w Polsce to duże wyzwanie—
wywiad z rabinem Moshe Bloomem 

12 Zgadnij, czyj to kościół?  

13 KidSpeak 

16 My, Słowianie... 

18 Dwanaście prac Heraklesa 

18 Humor mitologiczny 

19 Moja wyprawa na Olimp 

20 Wśród mitów greckich 

22 Mam prawo do wyrażania własnego zdania 

22 Czy jesteś osobą asertywną? - psychozabawa 

23 Przygody Super Marchewki w Indonezji 

24 Przygody Super Marchewki w Gruzji 

25 Czy znasz mit o Odyseuszu? - łamigłówka 

26 Zagadka fotograficzna 
 

Na stronie tytułowej:   
Zdjęcie górne: Wśród mitów greckich (fotografia                       
ilustracji z książki „Najciekawsze mity greckie”). 
Zdjęcie dolne po lewej stronie: Jerozolima—święte                       
miasto trzech religii: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu                         
(fot. domena publiczna). 
Zdjęcie dolne po prawej stronie: Ad-Dajr, czyli 
„Klasztor” - budowla wykuta w skale, Petra, Jordania  
(fot. Berthold Werner—domena publiczna). 

▲ Przedstawiciele naszej redakcji na spotkaniu z ks. Robertem 
Żaglewskim – proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej        
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Błoniu. 

fot. Grażyna Firsiuk 

Przed Wami kolejny numer gazetki szkolnej.  
Zaczniemy rozmową z p. Przemkiem                      

Kubickim na temat Budżetu Obywatelskiego                
i tego, co z niego dobrego wyniknie dla naszej 
szkoły i miasta. Jest też wywiad z p. Heleną 
Szymańską na temat tegorocznej błońskiej akcji 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Może 
ktoś z Was będzie chciał zostać wolontariuszem  
WOŚP w przyszłym roku? My już nabraliśmy 
ochoty! 

Tworząc dla Was ten numer gazety,                            
wyruszyliśmy szlakiem różnych wierzeń                    
—i tych nam współczesnych, i bardzo, bardzo 
dawnych.  

Zapoznamy Was z niektórymi religiami 
świata. Możecie przeczytać nasz wywiad                           
z rabinem Moshe Bloomem na temat judaizmu   
i z księdzem Robertem Żaglewskim—
proboszczem błońskiej parafii Kościoła                          
Starokatolickiego Mariawitów na temat różnic                              
i podobieństw między mariawityzmem                          
a wyznaniem rzymskokatolickim.  

Poza tym sporo na temat wierzeń                                      
i zwyczajów dawnych Słowian (czy wiecie,                       
że malowanie jajek pochodzi z czasów                           
pogańskich?) oraz mitów starożytnych Greków.  

W styczniu w ramach projektu KidSpeak    
odwiedzili nas zagraniczni studenci, czyli                      
Nicoloz Shinjikashvili z Gruzji i Michael Gilbert 
z Indonezji. Wszyscy mieliśmy okazję                              
uczestniczyć w prowadzonych przez nich                          
zajęciach. Nasi uczniowie przeprowadzili                               
z nimi wywiady w języku angielskim (możecie 
się z nimi zapoznać dzięki filmowi nagranemu 
przez „Korczak TV”). W naszej gazecie przed-
stawiamy je przetłumaczone na język polski! 

Nie zapomnijcie rozwiązać zagadek,                          
łamigłówki i psychozabawy oraz przeczytać                                
o nowych przygodach Marchewki! 

Zapraszam do lektury! 
 

Redaktorka naczelna: 
Marysia Wodnicka 

Dodatkowa informacja o naszym udziale                         
w WOŚP: 

 1400,12 zł zebraliśmy w czwartek i piątek                      
(12—13.01) w szkole (dziękujemy za wszystkie                  
słodkości), do puszek wolontariuszy z „Dwójki”                        
w niedzielę 15.01 wrzucono prawie 7000 zł, razem 
nasz wynik to: 8297,25 zł + 5 EURO!  
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WYDARZENIA 

„Jeśli chcesz, by coś zostało zrobione dobrze, zrób to sam”. (przysłowie angielskie)  

BUDŻET OBYWATELSKI 2017BUDŻET OBYWATELSKI 2017BUDŻET OBYWATELSKI 2017   

W Urzędzie Miejskim spotykamy się                      
z p. Przemysławem Kubickim – Sekretarzem 
Gminy Błonie. Rozmawiamy na temat propozycji 
do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego                       
i innych inwestycji planowanych w gminie. 

 

- Co to jest Budżet Obywatelski? 
 

- Z budżetu gminy Błonie zostały wydzielone 
środki finansowe w kwocie 1 milion 200 tysięcy 
złotych na różnego rodzaju pomysły, które zgłoszą 
mieszkańcy. Te propozycje mogły być zgłaszane 
do końca października. Potem sprawdzaliśmy,      
czy są możliwe do zrealizowania i te, które można 
zrealizować, zostały poddane pod głosowanie.       
Były karty do głosowania, na których wszyscy 
mieszkańcy gminy Błonie mogli wybrać te projek-
ty, które chcieliby, aby zostały przeprowadzone. 
Głosowało ponad trzy tysiące mieszkańców.                             
Wybrano dwadzieścia siedem projektów. 

 

- Jakie projekty zostały wybrane do realizacji 
przez mieszkańców gminy Błonie? 

 

- Projekty są różne. Nowe kamery monitoringu, 
urządzenie terenów zielonych, imprezy integracyj-
ne, budowa ogrodzenia, chodników, oświetlenia, 
parkingu, huśtawka dla osób niepełnosprawnych 
w Parku „Bajka”, dodatkowe zajęcia języka                       
angielskiego, wsparcie dla Zespołu Pieśni i Tańca 
„Tęcza” z Radzikowa. 

 

- Czy będzie realizowany również projekt                     
dotyczący utworzenia Ogrodu Dydaktycznego 
przy naszej szkole? 

 

- Tak, Wasz projekt uzyskał 136 głosów.                            
Był drugi pod względem liczby oddanych głosów 
w Obszarze nr 2. Najwięcej głosów w tym                            
obszarze (300) zdobyła propozycja odrestaurowa-
nia ściany frontowej budynku Ochotniczej Staży 
Pożarnej w Błoniu, zaś najwięcej w całej gminie 
(351) – ogrodzenie terenu OSP w Górnej Wsi. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie    
internetowej Błonia. 

 

- Jakie jeszcze inne inwestycje są lub będą          
realizowane w gminie Błonie? 

 

- Kończymy rozbudowę Szkoły nr 1. Niedługo 
zaczniemy rozbudowę Szkoły w Bieniewicach                         
i budowę niedużego Domu Kultury w Bramkach. 

Priorytetem jest budowa basenu, a właściwie 
obiektu sportowo – rekreacyjnego.  

Rozpocznie się ona w tym roku, a zakończy 
prawdopodobnie pod koniec 2019 roku. Całkowity 
koszt inwestycji to około 50 milionów. Będzie                          
pokryty z budżetu gminy. Poszukujemy możliwości 
dotacji. Na budowę sali gimnastycznej można otrzy-
mać do 2 milionów złotych z Ministerstwa Sportu, 
ale to jeszcze za mało. Będziemy poszukiwać pienię-
dzy zewnętrznych na tę ważną inwestycję, jednak 
jeśli nie będzie takich możliwości, obiekt zostanie 
wybudowany ze środków własnych gminy.                          
Przypomnę, że kilka lat po wybudowaniu Parku 
„Bajka” udało się uzyskać 7 milionów dofinansowa-
nia. Czekamy na przyszłe konkursy Ministerstwa, 
może pojawią się pieniądze na tego typu obiekty. ▪ 

▲ Przynajmniej trzystu mieszkańców Błonia uważa, że             
konieczne jest odnowienie frontowej ściany budynku OSP. 

▲ Przy naszej szkole powstanie Ogród Dydaktyczny.  

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

Większa radość w dawaniu niż w braniu. 

Pani Helena Szymańska opowiada nam                         
o błońskiej akcji Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. 

 

- Pani Heleno, od czego się zaczęło?  
 

- Decyzję o ponownym przyłączeniu się do                    
ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy podjęliśmy już w październiku. Tym razem 
był to już dwudziesty trzeci nasz finał, a w Polsce 
dwudziesty piąty. Zaraz po otrzymaniu ze sztabu 
głównego potwierdzenia udziału, prosiliśmy                               
o zgłaszanie się wolontariuszy, którzy chcieliby 
zbierać pieniądze do puszek.  

 

- Gdzie i jak można się zarejestrować? 
 

- Co roku zapisy odbywają się u p. Małgosi                         
Wagner w sklepie chemicznym. Do każdej puszki 
przydzielanych jest od dwojga do trojga wolontariu-
szy. Przy rejestracji każdy z nich podaje swoje imię            
i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania i nauki oraz 
numer telefonu. Musi podpisać oświadczenie i dać 
swoje zdjęcie. Za osoby do 16 roku życia oświadcze-
nie podpisuje opiekun.  

 

- Co trzeba zrobić, aby otrzymać puszkę? 
 

- Na podstawie tych dokumentów wyrabiane są 
identyfikatory, do których otrzymujemy zaplombo-
wane puszki. Na każdej z nich znajduje się numer 
identyfikatora. Osoba, która otrzymuje taką puszkę, 
jest za nią odpowiedzialna.  

 

- Ile osób zgłosiło się do zbierania datków                     
w tym roku? 

 

- W tym  roku razem z Lesznem i Zaborowem, 
które wchodzą w skład naszego sztabu, mieliśmy                              
51 wolontariuszy. Zgłaszają się też do nas instytucje, 
które chcą wspomagać imprezę, na przykład:                        
szkoły, przedszkola, firmy, stowarzyszenia. Wasza 
szkoła corocznie bierze udział w akcji WOŚP,                          
za co Wam gorąco dziękujemy. 

 

- Jak przebiegał tegoroczny finał w Błoniu? 
 

- Nasz błoński finał rozpoczął się już                                  
14 stycznia, w sobotę. W sali sportowej Gimnazjum 
nr 2 odbył się pokaz tańców, zumba i różnego                        
rodzaju zajęcia sportowe. Tego dnia też  wolontariu-
sze otrzymali serduszka, puszki i identyfikatory 
oraz odbyli szkolenie, na którym dowiedzieli się, 
gdzie mogą zbierać pieniądze, jak się zachować                       
w razie sytuacji trudnych i zapoznali się z numerem 
telefonu na policję.  

SZTAB BŁOŃSKI 151SZTAB BŁOŃSKI 151SZTAB BŁOŃSKI 151   

W dniu finału chroniła ich policja, straż miejska 
oraz zaprzyjaźniona agencja ochroniarska. 

W  niedzielę 15 stycznia o godz.9.30 wszyscy 
byliśmy już gotowi do pracy. Klub HDK - PCK 
„Strażak” zorganizował pobór krwi – zebrano jej 
35 litrów, zgłosiło się prawie 80 osób. Odbyły się 
dwa turnieje w Gimnazjum nr 2 - piłki halowej, 
tenisa stołowego, gier komputerowych. Na placu 
targowym organizowany był drift - pokaz jazdy 
na dwóch kołach. Na boisku liceum natomiast      
odbył się pokaz synchronicznego tańca maszyn 
ciężkich. Można było nie tylko te maszyny oglą-
dać, ale też i do nich wejść, poczuć się kierowcą. 

W tym roku po raz drugi odbył się zorganizo-
wany przez Gimnazjum nr 1 bieg „Policz się                              
z cukrzycą”. W budynku OSP w Bieniewicach     
zorganizowano zabawę dla dzieci, a w Centrum 
Kultury - jasełka. W tym roku licytowaliśmy też 
złote serduszko. Wyprodukowano sto złotych                     
serduszek i ponieważ na rzecz sztabu pracujemy 
już wiele lat, otrzymaliśmy takie serduszko, miało 
numer 89. Licytowaliśmy zegarek marki Błonie. 
Były też gadżety takie jak: kubki, koszulki,                            
kalendarze. 

O godzinie 20.00 zebraliśmy się na Rynku                              
i zapalaliśmy zimne ognie. Wszystkie pieniądze 
zebrane do puszek zostały policzone przy osobie, 
która zbierała. W banku pieniądze były liczone 
ponownie. Jak się okazało, w tym roku zebraliśmy 
127 tysięcy 530 złotych 73 grosze. W każdym                     
miejscu zebrano więcej niż w ubiegłych latach                               
(w zeszłym roku udało nam się zebrać 90 tysięcy 
117 złotych). 

 

Bardzo dziękujemy Pani Helenie Szymańskiej 
za organizację tak pięknej akcji, która ratowała 
życie i zdrowie dzieci i seniorów oraz integrowa-
ła społeczność naszego miasta. ▪ 

▲ Rozmawiamy z p. Heleną Szymańską. 

fot. Mariola Siedlecka 
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ŚCIEŻKA PO ZABYTKACH BŁONIA 

„Trzeba uważać: czas się zbyt łatwo w przeszłość zamienia”.  Krzysztof Kamil Baczyński 

PRZYSTANEK CMENTARZEPRZYSTANEK CMENTARZEPRZYSTANEK CMENTARZE   

▲ Cmentarz został założony w 1760 roku. Prowadzi do niego 
szeroka brama, na szczycie której znajduje się figura Jezusa 
dźwigającego krzyż. Za nią znajduje się Aleja Matki Bożej 
Bolesnej, zwana dawniej Drogą ku Wieczności. 

CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI 

▲ Pięćdziesiąt trzy zabytkowe nagrobki—z lat 1834                           
do początku lat trzydziestych XX w.—podlegają ochronie. 
Znajdują się też tu groby protestantów. 

▲ Mogiła zbiorowa żołnierzy poległych we wrześniu 1939                          
i w styczniu 1945 r. Złożono tu również ziemię przywiezioną                    
z mogił pomordowanych w Katyniu. 

▲ Zbiorowa mogiła ofiar barbarzyństwa hitlerowskiego 
w 1939 r. Ewidencja pochowanych żołnierzy znajduje się 
w Urzędzie Miejskim. 

◄ Zdjęcie obok wykonano w marcu 2009 roku. 
Przedstawia mogiłę nieznanych z imienia                                    
i nazwiska żołnierzy Armii Czerwonej, umownie 
nazwanych Saszką, Griszką i Waśką, którzy                        
zginęli we wrześniu 1943 roku z rąk żandarmerii 
hitlerowskiej. 

Widocznej na zdjęciu tablicy obecnie już nie ma.                      
Zaginęła w 2013 roku. 

W czasie drugiej wojny światowej przy cmenta-
rzu pochowano bardzo wielu Żydów pomordowa-
nych w Fabryce Zapałek w Błoniu. Po wykonaniu 
ogrodzenia nekropolii nieoznakowane miejsca ich 
pochówku znajdują się na jej terenie. ► 

fot. Mariola Siedlecka fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka fot. Mariola Siedlecka 

fot. Wiesław Siedlecki 
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ŚCIEŻKA PO ZABYTKACH BŁONIA 

CMENTARZ MARIAWICKI 

▲Cmentarz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów                     
powstał przy budynku kościoła w 1901 roku. 

CMENTARZ ŻYDOWSKI  

fot. Andrzej Błaszczak CC BY-SA 4.0 

▲ Położony jest przy ul. Polnej w Błoniu. Znajduje się na 
nim kilkadziesiąt mogił. W tle widoczny kościół. 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Cmentarz żydowski (kirkut) powstał prawdopodobnie                    
w 1855 roku. Latem 1940 r. na cmentarzu pochowano                         
kilkunastu żołnierzy polskich wyznania mojżeszowego,    
poległych podczas kampanii wrześniowej. Ich szczątki                      
zostały wcześniej ekshumowane z polowych mogił.  

Już w czasie drugiej wojny światowej rozpoczęła się jego 
dewastacja, jednak po jej zakończeniu liczył on kilkadziesiąt 
macew. 

1960 r. lipiec 2011 r. 

W 1989 roku kirkut wpisano do rejestru zabytków.                            
Pomimo tego, ostatnie macewy uległy zniszczeniu wskutek 
wandalizmu, którego dopuścili się nieznani sprawcy                     
wiosną 2013 roku.  

Jesienią 2013 r. na filarach bramy zostały umieszczone 
dwie tablice, upamiętniające pochowanych na cmentarzu 
żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 r., 
a 10 grudnia 2016 r. postawiono metalowe ogrodzenie. ▪ 

kwiecień 2013 r. grudzień 2016 r. 

fot. Wiesław Siedlecki 

fot. Wiesław Siedlecki fot. Mariola Siedlecka 

Autor zdjęcia nieznany. 
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SZLAKIEM RÓŻNYCH WIERZEŃ 

Mariawityzm a rzymski katolicyzm. To, co łączy i to, co dzieli. 

Rozmawiamy z Księdzem Robertem                                      
Żaglewskim – proboszczem parafii Trójcy                        
Przenajświętszej Kościoła Starokatolickiego                      
Mariawitów w Błoniu. 

 

- Jak długo Ksiądz jest proboszczem tej parafii? 
 

- Od lipca 2016 roku jestem proboszczem parafii 
w Błoniu i w Lesznie. Wcześniej, ponad 30 lat,                 
byłem proboszczem parafii koło Łodzi. 

 

- Co oznacza nazwa mariawityzm? 
 

- Nazwa mariawityzm pochodzi od łacińskich 
słów Mariae vitam, co w języku polskim oznacza                     
Maryi życie naśladujący. Wyraża naśladowanie życia 
Matki Bożej. Kościół Starokatolicki Mariawitów 
szczególnie czci Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. 

 

- Jakie były początki wyznania mariawickiego? 
 

- Początkowo miał być to zakon w kościele    
rzymskokatolickim. Pewna zakonnica Felicja                    
Kozłowska 2 sierpnia 1893 roku miała objawienie               
w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku, przed               
ołtarzem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.                    
Widziała ogólne zepsucie świata, a więc grzechy 
ludzi. „Ostatnim ratunkiem dla ginącego świata, jest 
cześć Przenajświętszego Sakramentu i pomoc                   
Maryi”. Zgodnie z Objawieniem założyła Zgroma-
dzenie Kapłanów Mariawitów, jednak w wyniku 
ekskomuniki papieskiej, oddzieliło się ono od                   
Kościoła rzymskokatolickiego i stało się osobnym 
Kościołem. Tak więc mariawityzm jest wyznaniem 
oryginalnie polskim. Już w 1907 roku liturgię                         
odprawiano w języku polskim (Kościół Rzymskoka-
tolicki posługiwał się wtedy jeszcze językiem                         
łacińskim). 

 

- Jakie są różnice między wyznaniem rzymsko-
katolickim a mariawickim?  

 

- Nie ma dużych różnic. Wierzymy w tego                          
samego Boga, mamy siedem Sakramentów                            
Świętych, takie same nabożeństwa i święta                              
kościelne. Trochę inaczej wygląda Msza Święta—
kapłan jest zwrócony przodem do tabernakulum. 
Komunię Świętą wierni przyjmują pod dwiema                     
postaciami (Chleba i Wina). Obowiązuje spowiedź 
ogólna w czasie Mszy Świętej, jednak jeżeli ktoś                       
zażyczy sobie indywidualnej, ksiądz nie może                
odmówić. W kościele w Błoniu nie ma ani jednego 
konfesjonału, nie jest on niezbędny do spowiedzi.   
W kościele  lesznowskim  mamy  konfesjonał. Dzieci  

KU JEDNOŚCI WSZYSTKICH CHRZEŚCIJANKU JEDNOŚCI WSZYSTKICH CHRZEŚCIJANKU JEDNOŚCI WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN   

i młodzież do 18 roku życia powinny                      
wyspowiadać się „usznie” przed wielkimi                        
świętami.  

Podobnie jak w Kościele Rzymskokatolickim, 
jest tu hierarchia kościelna: biskupi, kapłani                           
diakoni, siostry zakonne. 

 

- Jak wielu wyznawców ma Kościół                            
Mariawicki? 

- Parafia w Błoniu liczy 60 osób. W Lesznie – 
około 250. W mojej poprzedniej parafii było około 
1000 osób. W Polsce jest około 30 tysięcy mariawi-
tów. Poza Polską najwięcej osób wyznania                          
mariawickiego jest we Francji. 

 

- Kiedy w tutejszym kościele odbywają się 
Msze Święte? 

 

- W każdą niedzielę o godzinie 12.00 odprawia 
się nabożeństwo. Ponadto każdego dnia miesiąca                       
w wybranej parafii mariawickiej odbywa się                          
Adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie                  
której wierni gromadzą się na modlitwie. Jest to 
nabożeństwo dziękczynne i błagalne, w czasie                  
którego prosimy o miłosierdzie dla całego świata. 
W Błoniu odbywa się ona 11 dnia miesiąca,                           
w Lesznie - 10.  

 

Mariawici są zwolennikami ekumenizmu i dialogu 
międzyreligijnego. Ich działalność dąży do przywróce-
nia chrześcijaństwu jedności. Postawa ta jest zgodna                           
z działalnością ekumeniczną papieża—św. Jana Pawła 
II. Wedle jego słów zewnętrzna różnorodność nie 
sprzeciwia się jedności Kościoła, ale przeciwnie – 
przysparza mu chwały i przyczynia się znacznie do 
wypełnienia jego misji. ▪ 

▲ Obecny kościół został konsekrowany 15 sierpnia 1971 r. 
Zbudowano go na miejscu dawnego drewnianego kościoła. 

fot. Mariola Siedlecka 
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Przedstawiamy Wam dalszy ciąg opowieści Pana Przemka Kubickiego o jego podróżach po krajach Bliskiego Wschodu.  

TAJEMNICE JORDANIITAJEMNICE JORDANIITAJEMNICE JORDANII   

Jordania jest niewielkim państwem leżącym                
na Bliskim Wschodzie. Sąsiaduje z Syrią, Irakiem, 
Arabią Saudyjską, Izraelem i Palestyną.  

Ten muzułmański kraj słynie z pięknych                           
zabytków i dawnych twierdz krzyżowców. Jako 
jeden z pierwszych został podbity przez Arabów                
i zislamizowany. W średniowieczu był miejscem, 
gdzie toczyły się wojny krzyżowe. 

Jednym z najpiękniejszych zabytków Jordanii 
jest Petra - miasto wykute w skale [zdjęcie nr 1]. 
Jest to ciekawe miejsce, do którego dochodzi się 
wąskim (w najszerszym miejscu mającym trzy                      
metry), około czterokilometrowym wąwozem                      
As-Sik.  

Wychodząc z wąwozu, widzi się wykutą                             
w skale piętrową budowlę o nazwie Al-Chazna, 
zwaną przez Beduinów „Skarbcem Faraona”.  Ma 
ona wysokość około 40 metrów, powstała około I-II 
wieku naszej ery. W filmie Indiana Jones i ostatnia 
krucjata była świątynią chroniącą Świętego Graala. 

Budowli wykutych w skałach jest w Petrze                 
bardzo dużo.  

Pełna czerwonego piasku pustynia Wadi Rum 
jest jednym z najbardziej turystycznych regionów 
w Jordanii [zdjęcie nr 2]. Rozsławił ją tytułowy                      
bohater filmu „Lawrence z Arabii”.  ▲ Al.-Chazna, czyli „Skarbiec Faraona”. 

▲ Pustynia Wadi Rum. 
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fot. Daniel Case CC BY-SA 3.0 

Atrakcją jest nocleg na pustyni w namiotach 
koczowniczych, jazda konna oraz wspinaczka 
skałkowa. W takich miejscach można spotkać                   
wielu interesujących  ludzi. Warto znać język                    
angielski, aby móc z nimi rozmawiać i dzięki temu 
poznać wiele bardzo ciekawych przygód. 

2 3 

▲ Kerak—zamek krzyżowców. 

fot. Leonardo CC BY-SA 3.0 

W mieście Al-Karak znajduje się słynny zamek 
krzyżowców, jedna z najważniejszych twierdz 
obronnych [zdjęcie nr 3]. W grudniu zeszłego                        
roku było o nim głośno w telewizji, w związku                    
z atakiem terrorystycznym na turystów                                
odwiedzających to miejsce. ► 



9 
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► Stolicą Jordanii jest Amman [zdjęcie nr 4].     
Bywa on nazywany najbrzydszym miastem świata. 
Jest bardzo stary, został założony w starożytności. 
Ma wiele zabytków, takich jak: cytadela, amfiteatr, 
forum, świątynia Herkulesa, ruiny pałacu                         
Umajjadów, liczne meczety.  

Domy, ze względu na suchy i gorący klimat                  
Jordanii (temperatury około 40 stopni  
Celsjusza), mają szare, nieduże okna z okiennicami, 
po to, żeby w  mieszkaniu było jak najchłodniej.  
Aby nie było duszno, w pomieszczeniach stosuje 
się klimatyzację lub po prostu robi się przeciągi. 

W mieście obecnie przebywa wielu uchodźców 
palestyńskich.  

Inne miasto— Dżarasz [zdjęcie nr 5] leży na           
północy kraju. Zostało założone w IV wieku przed 
naszą erą prawdopodobnie przez Aleksandra      
Wielkiego. Ma wiele zabytków, pochodzących                        
z czasów Cesarstwa Rzymskiego, jak na przykład: 
świątynia Artemidy, świątynia Zeusa, hipodrom, 
kompleks łaźni rzymskich. Jest w nim też wiele        
ruin kościołów chrześcijańskich.  

W 749 roku miasto uległo zniszczeniu wskutek                      
trzęsienia ziemi. Ruiny odkryto dopiero w 1806 
roku. Kto wie, ile nieodkrytych miejsc znajduje się 
jeszcze na świecie? ▪ 

▲ Domy Ammanu z daleka przypominają pudełka                             
od zapałek. 

fot. Chris CC BY-SA 2.0 

4 

fot. Jerzy Strzelecki CC BY-SA 3.0 
Miasto Dżarasz pochodzi z czasów Cesarstwa Rzymskiego. ►  

RELIGIE ŚWIATARELIGIE ŚWIATARELIGIE ŚWIATA   

Religia to wiara ludzi i Kościół, który ich                       
gromadzi. Podejście do wiary może być różne, tak 
jak różni są ludzie i środowiska, w których żyją.  

Ile na świecie jest religii? Jest to pytanie, na które 
zapewne nie ma odpowiedzi. Nie da się ich wszyst-
kich wyliczyć, ponieważ poza głównymi religiami, 
istnieją liczne odłamy, doktryny, sekty… Tylko                       
w Polsce zarejestrowanych jest 158 różnych                            
Kościołów i związków wyznaniowych.  

Do najważniejszych religii zaliczamy: chrześci-
jaństwo (liczy około 2 mld wyznawców, z tego 
większość stanowią katolicy), islam (około 1,5 mld), 
hinduizm (ok. 950 mln), buddyzm (ok. 450 mln),                 
judaizm (ok. 15 mln). 

Spośród wymienionych religii najstarszą jest            
hinduizm (powstał ok. XIV w. p.n.e.), potem                       
judaizm (ok. 1500 r. p.n.e.), buddyzm (ok. 500 r. 
p.n.e.), chrześcijaństwo (I w. n.e.) i najmłodszą                            
– islam (VII w. n.e.). 

Chrześcijaństwo i islam wywodzą się                                    
z judaizmu. To religie wierzące w jednego Boga, 
przez chrześcijan i żydów nazywanego Jahwe,                     
a przez  muzułmanów—Allahem. 
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▲ Mapa religii świata: chrześcijaństwo (kolor fioletowy), 
islam (zielony), hinduizm (pomarańczowy), buddyzm 
(żółty), judaizm (niebieski), religie chińskie (czerwony), 
religie plemienne (różowy) i obszary niereligijne (szary). 

Głównym założeniem chrześcijaństwa jest                     
wiara w istnienie Trójcy Bożej: Boga Ojca, Jego 
Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.  Syn            
Boży urodził się jako Człowiek—Mesjasz                                   
i dla zbawienia ludzi zginął ukrzyżowany                               
i zmartwychwstał. ► 
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► Dla żydów Jahwe jest jedynym Bogiem,                           
a Mesjasz ma być dopiero przez Niego zesłany.                    
Natomiast muzułmanie wierzą, że jedynym Bogiem 
jest Allah, który nie posiada syna, a Adam, Noe, 
Abraham, Ismael, Izaak, Mojżesz, Aaron, Salomon, 
Dawid, Jonasz, Jakub, Jan Chrzciciel, Jezus (czyli 
postacie znane nam z Biblii) i Muhamed byli Jego 
prorokami. Tak więc wyznawcy islamu uznają                  
Jezusa nie jako Boga, lecz wyłącznie jako postać                   
historyczną, proroka i zapowiadanego wcześniej 
Mesjasza, a Maryję—Jego Matkę szanują, gdyż jest 
Ona ucieleśnieniem ideału kobiety muzułmańskiej –                          
posłuszna Bogu, oddana i gotowa Mu wszystko     
poświęcić, prowadząca pobożne i sprawiedliwe    
życie, wypełnione milczeniem, modlitwą i postem.  

Głównymi rytuałami chrześcijaństwa są                               
modlitwa i Eucharystia, judaizmu—modlitwa                            
i świętowanie szabatu (soboty). Islam posiada pięć 
filarów wiary: wyznanie wiary („nie ma bóstwa     
ponad Boga Jedynego, a Mahomet jest Jego                          
prorokiem”), modlitwa odprawiana pięć razy             
dziennie (z głową zwróconą w stronę Mekki),                       
jałmużna (datki dla biednych), post (przez miesiąc, 
zwany ramadanem, w ciągu dnia muzułmanin nie 
może jeść ani pić, lecz po zachodzie słońca je                        
i pije do woli) oraz pielgrzymka do Mekki 
(przynajmniej raz w życiu—jeśli pozwala mu na to 
sytuacja materialna).  

Odmiennymi religiami od wyżej wspomnianych 
są hinduizm i buddyzm. 

Wyznawcy hinduizmu czczą wielu bogów,                           
z których najważniejsi to Brahma, Wisznu i Śiwa. 
Głównym założeniem jest wiara w reinkarnację 
(według której dusza po śmierci ciała może się                         
odrodzić w innym człowieku, zwierzęciu                               
lub roślinie), karmę, dążenie do nirwany (nieba)                   
lub naraki (piekła).  

Buddyzm natomiast, co ciekawe, to religia bez 
boga. Jej założycielem był Budda Siakjamuni.            
Stawia ona na wewnętrzną doskonałość i harmonię, 
uwolnienie się od wszelkich trosk i pragnień. 

Jak powinniśmy odnosić się do ludzi, którzy  
wierzą inaczej niż my? 

Ważne jest, abyśmy szanowali każdego                               
człowieka i każdą religię. Uznawanie czyichś                         
przekonań, wierzeń i upodobań, nawet jeśli różnią 
się one od wyznawanych przez nas, to tolerancja. 
Nie chodzi o to, aby bezgranicznie się zgadzać                    
z czyimiś poglądami, lecz by je szanować.                             
To, że ktoś wyznaje inną religię, wcale nie oznacza, 
że jest gorszy, głupszy, że do niczego się nie nadaje. 
Wiara w określonego boga to kwestia indywidualna                       
każdego człowieka i nikt nie powinien się do tego 
wtrącać, a tym bardziej go krytykować.  

▲ Papież Franciszek spotyka się z wyznawcami innych     
religii.  

fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl 

▲ Asyż, 1986 r. Na zaproszenie Jana Pawła II                      
przywódcy religijni przyjechali modlić się o pokój.  

Wolność wyznania gwarantuje nam                                 
konstytucja i Karta Praw Człowieka. 

Przykładem poszanowania innych religii jest 
postawa św. Jana Pawła II—papieża, który w 1999 
roku ucałował Koran (świętą księgę islamu),                     
ofiarowany mu przez muzułmańskich duchow-
nych. Uczynił tak dlatego, że dla ludzi, którzy dali 
mu tę księgę, była ona święta. Szanował ich wiarę 
i ich samych.  

Innym przykładem, tym razem ze strony                            
judaizmu, jest zachowanie naczelnego rabina                        
Polski—Michaela Schudricha, który wziął udział                                 
w katolickiej mszy żałobnej wewnątrz kościoła                         
w czasie pogrzebu Prezydenta RP Lecha                                    
Kaczyńskiego, podczas gdy inni rabini                                             
i przedstawiciele delegacji żydowskiej pozostali                                   
na zewnątrz.  

 

Karolina Siedlecka 
 

Corocznie 17 stycznia w polskim kościele                                 
katolickim obchodzimy Dzień Judaizmu,                                          
a 26 stycznia—Dzień Islamu.  

fot. AFP (portal wiedzy.onet.pl) 
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„Ten, co twierdzi, że nic nie wie, wie znacznie więcej od tego, który utrzymuje, że wie wszystko”.  (przysłowie żydowskie) 

Na nasze pytania odpowiada rabin Moshe    
Bloom, Rabin Warszawskiej Gminy Żydowskiej, 
Rosz Kollel „Nożyk” Warszawa, wysłannik                    
organizacji Torah MiZion. 

Rabin Moshe Bloom urodził się w 1984                 
roku w kibucu Ma'ale Gilboa, w Izraelu.                             
Studiował w jesziwie w Yerucham i służył w armii 
izraelskiej w stopniu oficera. Uzyskał licencjat                       
z żydowskiego nauczania i otrzymał ordynację 
rabinacką. Razem z żoną Chavą i trojgiem dzieci 
(Leą, Awraham, Riną) mieszkał w Yerucham,             
w mieście w południowym Izraelu. Działał                          
w organizacjach dobroczynnych oraz uczył                        
imigrantów w jesziwie. Jego pasją jest nauczanie, 
wycieczki po górach i uczenie się.  

 

- Panie Rabinie, na początek prosimy                               
powiedzieć nam, jak powinniśmy się do Pana 
zwracać :) 

 

- Po prostu rabinie, można dodać nazwisko – 
rabinie Bloom. 

 

- Kto to jest rabin?  
 

- Rabin to osoba, która przestrzega nakazów                        
i zakazów zawartych w Torze oraz tych, które                       
dodane zostały przez naszych przodków –                               
mędrców, studiowała w szkole rabinicznej                               
i uzyskała certyfikat rabina (tak zwaną smichę). 

 

- Czym się taka osoba zajmuje? 
 

- Praca rabina zależna jest od miejsca jego                            
przebywania (w jakiej znajduje się społeczności                         
i w jakim kraju). Ogólnie rzecz ujmując, rabin                               
naucza Tory, filozofii, prawa żydowskiego,                              
odpowiada na halachiczne pytania (związane                               
z prawem żydowskim), zajmuje się organizacją                             
i prowadzeniem modlitw w synagodze,                                
pogrzebami, uczy, przygotowuje do bar/bat                          
micwy, pomaga w organizacji i udziela ślubów, 
reprezentuje gminę żydowską na uroczystościach, 
jest osobą kontaktową pomiędzy gminą żydowską, 
w której pracuje a innymi gminami w danym kraju 
czy poza nim.  

 

- Jak się ubierają rabini? 
 

- Rabin nosi (jak każdy religijny żyd) mały tałes      
i kipę (jarmułkę) na głowie. Zwykle ubiera się                         
w garnitur i krawat, ale to nie jest niezbędny strój 
rabina, niektórzy noszą czarne kapelusze                                    
i płaszcze (chałaty). 

BYĆ RABINEM W POLSCE TO DUŻE WYZWANIEBYĆ RABINEM W POLSCE TO DUŻE WYZWANIEBYĆ RABINEM W POLSCE TO DUŻE WYZWANIE   

▲ Rabin Moshe Bloom przy Aron ha-Kodesz. 

- Czym judaizm wyróżnia się spośród innych 
religii? 
 

- Mocno w skrócie: judaizm to wiara w jednego 
Boga, 613 nakazów i zakazów pochodzących z Tory 
(micwot), których powinien przestrzegać każdy 
żyd, modlitwa trzy razy dziennie (między innymi                     
o odbudowanie świątyni).  

 

- Kto był założycielem religii judaistycznej? 
Jakie były jej początki? 

 

- W wielkim skrócie: na początku oczywiście 
jedyny Bóg, nasz praojciec Awraham, który wierzył 
w jednego Boga, jego wnuk Jaakow, który trafił do 
Egiptu (jego rodzina pozostawała tam przez 210 
lat), następnie Mojżesz został wysłany przez Boga, 
aby wyprowadzić naród żydowski z niewoli                         
egipskiej i doprowadzić do otrzymania Tory                                
na górze Synaj.   

 

- Do czego zobowiązany jest wyznawca                           
judaizmu? 

- Do przestrzegania 613 micwot (nakazów                           
i zakazów), z których mamy 248 pozytywnych i 365 
negatywnych, do spożywania wyłącznie                                    
koszernego pokarmu, do modlitwy 3 razy dziennie, 
do przestrzegania Szabatu oraz świąt żydowskich, 
do bycia uczciwą, prawdomówną, prawą osobą. 

 

- Jakie są zasady wiary? 
 

- W skrócie: jeden Bóg oraz świat przez Boga 
stworzony, naród żydowski wyprowadzony                                    
z egipskiej niewoli, który otrzymał Torę (prawo                      
żydowskie) i został zobowiązany do jego przestrze-
gania. ► 

fot. Krzysztof Bielawski 
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► - Czy łatwo jest być rabinem w Polsce? 
 

- Gminy żydowskie w Polsce są niewielkie,       
czasem pozostają bez pełnej świadomości dotyczą-
cej tradycji, której trzeba powtórnie nauczać.                     
To duże wyzwanie.  

 

-  Jak wielu jest w Polsce wyznawców religii 
judaistycznej?  

 

- Kilka tysięcy, miedzy 7 a 14 tysięcy osób                              
z pochodzeniem żydowskim. Nie ma dokładnych 
danych, niestety. 

 

- Jak wygląda ich codzienne życie?  
 

- Żyją i pracują jak każdy inny człowiek, poza 
tym uczęszczają do synagogi, przestrzegają                                  
Szabatu i świąt, jedzą koszernie, uczestniczą                                      
w wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. 

- Czy mają jakieś trudności, problemy                          
związane ze swoją wiarą? 

 

- Trudnościami mogą być ewentualne przejawy 
antysemityzmu, brak żydowskich szkół                                  
nastawionych na naukę religijną, czasem miejsce 
zamieszkania odległe od dużych ośrodków życia 
żydowskiego. 

 

- Co Rabin chciałby przekazać ludziom innej 
wiary? 

 

- Żydzi byli i są bardzo ważną częścią Polski                        
i społeczeństwa polskiego. Chcemy i możemy                      
funkcjonować razem w pokoju i tolerancji.  

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. ▪ 
 

Jeżeli macie pytania do rabina Moshe Blooma,                  
piszcie: diamir72@o2.pl 

ZGADNIJ, CZYJ TO KOŚCIÓŁ?ZGADNIJ, CZYJ TO KOŚCIÓŁ?ZGADNIJ, CZYJ TO KOŚCIÓŁ?   

fot. Konrad Kurzacz CC BY-SA 2.0 fot. Jorchr  CC BY-SA 3.0 

fot. Mariola Siedlecka fot. Moonik CC BY-SA 3.0 

1 2 

3 4 

▲ Świątynię tę wyróżniają kopuły, które są symbolami nieba, 
Boga, świętych i świata anielskiego. Liczba kopuł jest                           
symboliczna. Na każdej z nich jest krzyż. 

▲Według tradycji jej symbolika i rozplanowanie wywodzi 
się od świątyni w Jerozolimie, z której pozostał do dziś 
jedynie fragment ściany zwany „Ścianą Płaczu".  

▲ Charakterystyczną cechą tych kościołów jest prostota. Ten na 
zdjęciu jest szczególny: został zbudowany w ciągu 12 miesięcy, 
w 1657 roku, z drewna—i stoi do dziś. 

▲ Świątynie te mają kopuły i minarety, czyli wysokie, zwykle 
smukłe wieże z nadwieszonymi balkonami lub galeryjkami,                   
z których muezin może nawoływać wiernych  na modlitwę. ▪ 
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Przez cały tydzień w ramach projektu KidSpeak w naszej szkole gościliśmy dwóch zagranicznych wolontariuszy.                                
Uczniowie przeprowadzili z naszymi gośćmi wywiady w języku angielskim. 

Podczas pobytu w Błoniu, goście opowiadali  
uczniom „Dwójki” o historii, kulturze, przyro-
dzie, kuchni, religii swoich krajów. Prezentowali 
zdjęcia i filmiki ukazujące piękno ich państw. 
Spotkali się z panem burmistrzem i zwiedzali 
nasze miasto. W swoim domu nadzwyczaj                     
gościnnie przyjmowała ich rodzina Janki                      
i Mai Paradowskiej. 

 

Rozmawiamy z dziewiętnastoletnim 
Michaelem Gilbertem pochodzącym     
z dalekiej, egzotycznej Indonezji.  
 

- Gdzie Pan mieszka w Indonezji? 
 

- Pochodzę z Dżakarty, ale studiuję 
na Samarze, bardzo daleko od mojego 
rodzinnego domu. 

 

- Ma Pan rodzeństwo? 
 

- Tak, mam dwie siostry bliźniaczki.  Mają                
imiona Chrysella Carolina i Chrysilla Caroline. 

 

- Jakie jest Pana hobby? 
 

- Moje hobby to przede wszystkim siatkówka                       
i piłka nożna. 

 

- Czy lubi Pan pływać w morzu? 
 

- Hmm, pływanie w morzu nie jest, moim                        
zdaniem, najlepszym pomysłem. Rozumiecie?                     
Rekiny! Wolę pływać w basenie. 

 

- Który sport jest popularny w Pana kraju? 
 

- Badminton. 
 

- Jaki jest Pana ulubiony kolor? 
 

- Czarny, czerwony, niebieski, biały, różowy,                     
żółty… 

 

- Czy ma Pan jakieś autorytety i kim są te                         
osoby? 

 

- Osobą, którą bardzo podziwiam, jest moja                       
kuzynka, która pracuje w pewnej organizacji                         
i obecnie zajmuje bardzo wysokie stanowisko.                  
Podziwiam również moich rodziców. 

 

- Jakich ludzi Pan nienawidzi? 
 

- No cóż, pewnie będzie zaskoczeni,                                      
ale pierwszy, który mi przychodzi do głowy                             
to Justin Bieber. Przykro mi. 

 

- Czy lubi Pan zwierzęta? 
 

- Tak, uwielbiam koty i psy, ale nienawidzę                     
insektów. 

KIDSPEAKKIDSPEAKKIDSPEAK   

▲ Michael Gilbert w błońskim Parku Bajka. 

- Czy ma Pan w domu jakieś zwierzęta? 
 

- W akademiku, w którym mieszkam podczas 
studiów, mamy kota, ale w domu rodzinnym,                   
niestety, nie mam żadnych zwierząt. 

 

- Czy woli Pan najpierw przeczytać książkę czy 
obejrzeć film oparty na jej podstawie? 

 

- Lubię oglądać filmy, ale niezbyt przepadam za 
czytaniem książek. A więc odpowiadając na twoje 
pytanie – wolę oglądanie filmów niż czytanie      
książek. 

 

- Jakie jest Pana ulubione polskie danie? 
 

- Polskie jedzenie? Hmmm. Lubię rosół i placki 
ziemniaczanie. 

 

- Czy mógłby nam Pan opowiedzieć o swoich 
ulubionych daniach indonezyjskich? 

 

- Są to: rendang, siomay bardung i martabak            
telor.  Rendang to wołowina w sosie kokosowym,     
ze specjalnymi przyprawami. Siomay bardung                
są podobne do pierogów, ale nadzieniem jest tylko                   
i jedynie ryba, nie szpinak, mięso czy ziemniaki,   
natomiast martabak telor to ciasto zapiekane                                   
z mięsem i warzywami. 

 

- Czy jest jakieś wyjątkowy, specjalny owoc 
azjatycki, o którym mógłby Pan nam                                   
opowiedzieć? 

 

- Tak, durian to niezwykle ciekawy owoc.                            
Trochę wygląda jak ananas, ale jest większy.                                
Z zewnątrz jest dość ostry, ale najciekawsze jest, 
gdy go otworzysz – wówczas naprawdę porządnie 
śmierdzi. Natomiast przy tym wszystkim jest                          
przepyszny. Bardzo go lubię. Smakuje jak lody. ► 

fot. Aldona Cyranowicz 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

► - Ile w Indonezji jest pór roku? 
 

- Dobre pytanie! Są tylko dwie pory roku –               
deszczowa i sucha. Deszczowa trwa od września      
do kwietnia, a pozostała część roku to pora sucha. 

 

- Czy zna Pan jakieś polskie słowa? 
 

- Jeden, dwa… Uwaga, jabłko, dziękuję,                          
pierogi, placki, biała… 

 

- Czy jest Pan zadowolony z wzięcia udziału                     
w tym projekcie? 

 

- O tak! Jasne, że tak! Wiedziałem, że spotkam                    
tu dużo miłych ludzi z różnych krajów, a także                       
że spotkam takie fajne dzieciaki jak Wy! 

 

- Podoba Panu się w Błoniu? 
 

- Błonie podoba mi się bardzo. To małe miastecz-
ko, ale świetnie zorganizowane. 

 

- Czy chciałby Pan ponownie odwiedzić                       
Polskę? 

 

- Tak, z pewnością! 
 

- Co Pan myśli o tej szkole? 
 

- To naprawdę fajna szkoła. 
 

- Jakich przedmiotów uczą się dzieci                                  
w szkołach w Indonezji? 

 

- Większość przedmiotów jest takich samych jak 
tutaj u was. Różnicą są oczywiście języki (wy macie 
polski, my mamy indonezyjski) i religia. Jak                             
widzieliście w mojej prezentacji, w Indonezji mamy 
sześć oficjalnie obowiązujących wyznań i każdy 
może uczestniczyć w wybranych przez siebie                     
lekcjach religii. 

- Czy wszystkie dzieci noszą w szkołach                      
mundurki? 

 

- O tak! 
 

- Czy im się to podoba? 
 

- Ciężko mi wypowiadać się w imieniu wszyst-
kich, ale dla mnie osobiście nie było to zbyt fajne. 
Każdego dnia trzeba było nosić dokładnie to samo. 

 

- Jak długo trwają wakacje w Indonezji? 
 

- Trudne pytanie, ponieważ my nie mamy                      
takich charakterystycznych pór roku jak wy.                       
Mamy wakacje od grudnia do stycznia oraz                          
od  lipca do połowy sierpnia. Podsumowując,                             
nie mamy tych wakacji zbyt dużo. ▪ 

▲ Gość z Indonezji w naszej szkole. 

Ro z m a w i a m y  z  Ni c o l o z e m                     

Shinjikashvili z Gruzji—kraju leżące-
go na pograniczu Europy i Azji. 
 

- Czy Pan coś teraz studiuje? 
 

- Tak, studiuję biznes. Mam już tytuł 
licencjata w biznesie i obecnie                         
studiuję MBA (Master of Business 
Administration). 

 

- Jaką pracę chciałby Pan wykonywać                                     
w przyszłości, a może już Pan ma jakąś pracę? 

 

- Teraz nie mam pracy, ale mam wieloletnie                     
doświadczenie. Pracowałem już w wielu                             
miejscach, zacząłem na pierwszym roku studiów. 
Zajmowałem się sprzedażą i marketingiem.                          
W przyszłości również chciałbym się zajmować 
marketingiem w mojej własnej firmie. 

 

- Czy ma Pan rodzeństwo? 
 

- Tak, mam dwie starsze siostry. Mają dwadzie-
ścia pięć i dwadzieścia sześć lat. 

▲ Nika Shinjikashvili w naszej szkole. 

- Czy Pan woli najpierw przeczytać książkę 
czy obejrzeć film oparty na książce? 

 

- Wolę oglądać filmy. Kino to moje hobby.        
Chodzę do kina kilka razy w tygodniu. ► 

fot. Aldona Cyranowicz 

fot. Aldona Cyranowicz 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

► - Jaki rodzaj filmów ogląda Pan najchętniej? 
 

- Lubię filmy fantastyczne, a także o drugiej                    
wojnie światowej. 

 

- Jakie są najpopularniejsze sporty w Pana                   
kraju? 

 

- To judo i rugby. 
 

- Jaki jest Pana ulubiony sport? 
 

- Piłka nożna i koszykówka. 
 

- Jaki jest Pana ulubiony kolor? 
 

- Kolor? Czarny, jak widzicie, i biały. 
 

- Jakie jest Pana ulubione gruzińskie danie? 
 

- Hmmmm, macie tu coś podobnego, nazywacie 
to szaszłyk. To wieprzowina z różnymi warzywami 
nadziewana na patyk. 

 

- A jakie jest Pana ulubione polskie jedzenie? 
 

- Moim ulubionym daniem tu, w Polsce, jest                   
bigos. 

 

- Czy chciałby Pan odwiedzić Polskę                                
ponownie? 

 

- Oczywiście, że tak. Zamierzam odwiedzić                      
Polskę latem, ponieważ zauważyłem, że jest tutaj 
wiele miejsc wartych zobaczenia właśnie o tej porze 
roku. 

 

- Czy słyszał Pan o polskich górach? 
 

- Tak, wiem, że macie góry na południu kraju,                      
ale nie byłem w tamtych stronach podczas tej                           
wizyty. Przyjaciele mi o nich opowiadali, a także 
widziałem zdjęcia w internecie. 

 

- Jakie jest Pana ulubione zwierzę? 
 

- Pies i koń. Mam w domu psa.  
 

- Jakiego ma Pan psa? 
 

- To pies gruzińskiej rasy, którą możecie spotkać 
tylko w moim kraju. 

 

- Jaką muzykę Pan lubi? 
 

- Rap i pop. 
 

- Ma Pan swój ulubiony zespół muzyczny? 
 

- Nie. 
 

- W jakich językach potrafi się Pan porozumie-
wać? 

- Po angielsku, gruzińsku i po rosyjsku. 
 

- Czy zna Pan jakieś słowa po polsku? 
 

- Tak, oczywiście: dzień dobry, cześć, siema, nie 
ma problemu, dziękuję bardzo, winda, dobrze… 

 

- Ile macie pór roku w Gruzji? 
 

- Cztery, tak jak w Polsce. 

- Ma Pan swoje ulubione wino? 
 

- W Gruzji wino jest niezwykle popularne.                    
Mamy dużo winnic i niemal w każdym domu                     
wytwarzane jest wino domowej roboty. 

 

- Czy są jakieś ciekawe owoce, o których Pan 
mógłby nam opowiedzieć? 

 

- Obawiam się, że nie ma u nas żadnych                          
ciekawych, tropikalnych owoców. 

 

- Jakich przedmiotów uczą się dzieci w szkole? 
 

- Hmmmm… historii, geografii, matematyki, 
gruzińskiego, muzyki. 

 

- Czy dzieci noszą mundurki w szkołach? 
 

- Nie. Mundurki można tylko zobaczyć                                
w prywatnych szkołach. Na całe szczęście,                                 
ponieważ dzieci chcą chodzić do szkoły ubrane                            
w to, co im się podoba. 

 

- Co myśli Pan o projekcie, w którym obecnie 
bierzemy udział? 

 

- To pierwszy tego typu projekt w moim życiu                          
i moja pierwsza podróż zagraniczna. W przyszłości 
chciałbym podróżować więcej, a także studiować 
za granicą. ▪ 

 

Wywiady zostały przeprowadzone                                               
w języku angielskim przez uczniów klas 5– 6.   

 

Opracowanie w języku polskim:                                              
p. Małgorzata Paradowska. 

▲ Nasi goście z p. Jolantą Tańską (nauczycielką języka                    
angielskiego) podczas zwiedzania Błonia. 

Dlaczego warto znać języki obce? 
- w obcym kraju poczujesz się „jak w domu”; 
- możesz czytać książki w oryginale; 
- lepiej zrozumiesz zagraniczne filmy; 
- łatwiej nawiążesz nowe znajomości; 
- zwiększy się Twoje poczucie wartości. 
Najczęściej używane na świecie języki to: hindi, 

angielski, hiszpański i bengalski. ▪ 

fot. Aldona Cyranowicz 
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SZLAKIEM RÓŻNYCH WIERZEŃ 

W co wierzyli pradawni Słowianie? Jakie zwyczaje nam pozostawili? 

„W dawnych czasach Lech, Czech i Rus                          
wyruszyli w poszukiwaniu nowych miejsc                          
na swoje osady…”, ponieważ jako Słowianie                    
mówili podobnym językiem, nie mieli problemu       
z porozumiewaniem się.  

Nazwa „Słowianin” pochodzi prawdopodobnie 
od wyrazu „słowo” i oznacza „pobratymca                                        
w języku, dziecko tej samej mowy”.  

Słowianie przed przyjęciem chrześcijaństwa nie 
posiadali piśmiennictwa, nie zostawili po sobie        
żadnych ksiąg. Wiemy więc o nich tyle, ile zdołali 
odkryć archeologowie i ile zapisali obcy kronikarze. 

JAK POWSTAŁ ŚWIAT WEDŁUG WIERZEŃ JAK POWSTAŁ ŚWIAT WEDŁUG WIERZEŃ JAK POWSTAŁ ŚWIAT WEDŁUG WIERZEŃ 
DAWNYCH SŁOWIAN?DAWNYCH SŁOWIAN?DAWNYCH SŁOWIAN?   

„Na początku istniało tylko światło, bezkresne 
morze i krążący pod postacią łabędzia nad przepast-
ną otchłanią bóg Świętowit. Bogu dokuczała samot-
ność. Spostrzegł jednak na wodzie swój cień. Posta-
nowił więc oddzielić cień i ciało związane z cieniem. 
W ten sposób powstali bogowie Swaróg i Weles. 

Swaróg ze światła uplótł łódź i zamieszkał w niej, 
kołysząc się na falach. Weles zanurkował w głębiny 
i tam spędzał większość czasu. Jednakże obu bogom 
znudziła się monotonia morza i zapragnęli stworzyć 
stały ląd. Swaróg namówił Welesa, aby ten zanurko-
wał aż na samo dno otchłani i przyniósł mu garść 
piasku. Ten, w czasie zbierania piasku, miał wyrzec   
formułę „Z mocą Swaroga i moją”. Dwukrotnie   
nurkował, ale nie mógł dosięgnąć dna bezkresnego 
morza. Dopiero przy trzeciej próbie, wypowie-
dziawszy poprawną formułę, udało mu się dosię-
gnąć dna otchłani i schwycić garść piasku.                     
Jednakże Weles chciał stworzyć ziemię tylko dla               
siebie, więc kilka ziaren piasku ukrył w ustach.                  
Po wynurzeniu się wyciągnął dłoń ku Swarogowi,   
a ten wziął z jego dłoni kilka ziaren i rozrzucił                    
po powierzchni wody. Piasek po zetknięciu z wodą 
zamieniał się w suchy ląd i rósł. Również ziarenka 
w ustach Welesa zaczęły rosnąć. Zmuszony był więc 
do wyplucia pęczniejących ziaren. Tam, gdzie          
splunął, zaczęły piętrzyć się góry.  

Kolebka świata stworzona przez bogów była                    
niewielka. Na tej niedużej wysepce dwaj bogowie 
ledwie się mieścili. Samolubny Weles postanowił 
sam zapanować nad światem i postanowił zepchnąć 
Swaroga do morza i utopić w otchłani. Kiedy tylko 
Swaróg zapadł w sen, Weles podniósł go i zaczął 
nieść w kierunku brzegu, ale gdy próbował zbliżyć 
się do brzegu, odsuwał się on dalej w morze.  

MY, SŁOWIANIE...MY, SŁOWIANIE...MY, SŁOWIANIE...   

W miarę tego, jak zdesperowany Weles niósł                         
Swaroga, świat osiągał coraz to większe rozmiary. 
W końcu bóg zrezygnował.  

Kiedy Swaróg obudził się, spostrzegł, że ląd się 
powiększył. Weles z radością przekazał mu                           
wiadomość o tym, że świat stale się powiększa.                      
Na początku obaj byli zadowoleni, ale Swaróg po 
pewnym czasie zaczął się niepokoić, że niebo                        
stanie się zbyt małe i nie będzie zdolne dłużej 
przykrywać lądu. Mimo że podzielił się z Welesem 
swoim niepokojem, ten nie chciał go słuchać                                
i niczym się nie przejął. Swaróg zaczął więc podej-
rzewać, że Weles coś przed nim ukrywa i stworzył 
pszczołę, którą wysłał na przeszpiegi. Pszczoła        
siadła cicho na ramieniu Welesa i śledziła jego                        
poczynania, a ten z morskich fal stworzył kozła                          
i zaczął z nim rozmawiać. Śmiał się z głupiego                       
boga Swaroga, który nie potrafi powstrzymać                       
rozrastania się świata. Weles opowiedział kozłowi, 
że wystarczy kijem wyznaczyć wszystkie strony 
świata, aby ten przestał się rozrastać. 

Kiedy pszczoła wróciła do Swaroga                               
i opowiedziała mu, co słyszała, ten skręcił z fal                             
i ze światła kij, wyznaczył nim wszystkie strony 
świata i rzekł "Wystarczy Ziemi". Świat przestał się 
rozrastać i stał się takim, jakim go dzisiaj widzimy. 
Bogowie popatrzyli na siebie i zaczęli się kłócić                       
o panowanie nad niebiosami, ale tego Świętowit 
nie mógł już ścierpieć. Zawołał Swaroga i Welesa 
do siebie i podzielił pomiędzy nich świat. ► 

▲ Rejony, których mieszkańcy posługują się językami                   
słowiańskimi. 
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SZLAKIEM RÓŻNYCH WIERZEŃ 

► Swaróg miał panować nad lądem, a Weles 
miał rządzić pod ziemią. W ten sposób krainy                      
bogów zostały rozdzielone i Welesowi przypadła                    
w udziale Nawia—kraina, gdzie bóg mógł wypasać 
na łąkach dusze zmarłych ludzi. Swaróg zaś stał się 
bogiem ognia, słońca i ziemi”. 

KTÓRE ZWYCZAJE DAWNYCH SŁOWIAN KTÓRE ZWYCZAJE DAWNYCH SŁOWIAN KTÓRE ZWYCZAJE DAWNYCH SŁOWIAN 
PRZETRWAŁY DO DZIŚ?PRZETRWAŁY DO DZIŚ?PRZETRWAŁY DO DZIŚ?   

 Przywitanie Nowego Roku 
Słowiański kalendarz świąt rozpoczynał się 21 

grudnia, symbolicznym zwycięstwem światła nad 
ciemnością. Uroczystości kończyły się 6 stycznia. 
Radość z coraz dłuższych i cieplejszych dni okazy-
wano, wykonując pieśni zwane kolędami, a pomyśl-
ność miało zapewnić odwiedzanie znajomych.                      
W domach stawiano snop zboża lub jemiołę.                         
Pierwszego dnia zimy nie zapominano o duszach 
przodków: na cmentarzach palono ogniska,                               
by ogrzać zmarłych, przyrządzano uczty – tryzny. 
Tego dnia przewidywano pogodę na następny rok. 

 Topienie Marzanny  
Marzanna to słowiańska bogini, która 

symblizowała zimę i śmierć. Jej topienie miało       
przywołać wiosnę i dobre plony w danym roku.  

 Śmigus-dyngus, malowanie jajek na                            
Wielkanoc, wiosenne porządki 

Śmigus i Dyngus to początkowo były dwa                           
zwyczaje. Śmigus głównie polegał na symbolicznym  
biciu witkami wierzby po nogach i oblewaniu się 
zimną wodą, co symbolizowało wiosenne oczysz-
czenie z brudu i chorób. Na śmigus nałożył się       
zwyczaj dyngusowania, dający możliwość wykupie-
nia się pisankami od podwójnego lania. Jajka                      
malowane były głównie na czerwono w celu                      
ochrony przed szkodliwymi mocami. 

Wiosenne porządki były związane z usuwaniem 
pozostałości po minionym roku i przegonieniem 
złych duchów. 

 Noc Kupały, czyli puszczanie wianków                         
na wodę w noc przesilenia letniego (21/22 czerwca) 

Najkrótsza noc w roku była świętem ognia                          
i wody. Na wzgórzach wzniecano ogniska, co miało 
wzmocnić uczestników obrzędów, a polom                                 
i zwierzętom zapewnić płodność. Tańczono                                  
i śpiewano, a skoki przez ogień chroniły przed złą 
energią. Dziewczęta plotły wianki z kwiatów i ziół, 
następnie puszczały je z nurtem rzeki. Jeśli                              
wyłowione przez chłopców trafiły do swojej                          
właścicielki, młodzież kojarzyła się w pary. 

 Dożynki, czyli święto plonów 
Podczas święta dziękowano bogom za plony                       

i proszono o lepsze w następnym roku. Pleciono 
wieńce i wypiekano kołacze (rodzaj chleba lub                             
placka pszennego).  

▲ Światowid—bóg o czterech twarzach, władca niebios, 
wojny i urodzaju oraz Perun—władca piorunów. 

Zwyczajowo kapłan stawiał pieczywo między 
sobą a ludem pytając, czy jest spoza niego                          
widoczny. Jeśli mógł się za nie schować,                                
odczytywano to za przejaw dostatku.  

 Obrzędy ślubne i weselne 
Dawniej małżeństwo było dobrowolną, przyja-

cielską umową między rodzinami. Za mąż mogła 
wyjść nawet czternastolatka. W przeddzień                           
zaślubin do domu panny młodej przybywał                      
orszak  weselny, a starosta, pierwszy drużba lub 
brat dziewczyny rozplatał jej warkocz. Złą ener-
gię miało oddalić przejście przez bramę, na progu 
której leżała siekiera skierowana do wnętrza                    
podwórza. Przysięgę małżeńską składano przed 
bogami w obecności Żercy lub Swata. Młodą parę 
i gości witano chlebem i solą, uroczyście dzieląc 
weselny kołacz, tańczono i pito weselny miód. 

 Świętowanie narodzin dziecka 
Narodziny dziecka były największą radością. 

Aby ochronić je przed rzuceniem na nie uroku, 
przy kołysce zawiązywano czerwoną wstążecz-
kę—ta część zwyczajów przetrwała do dziś. 

 Obrzędy pogrzebowe 
Zmarłemu zakładano odświętne ubranie                             

i zawijano go w białe płótno. Po modlitwach ciało 
palono. Prochy zamykano w glinianym                                  
naczyniu, a w najdawniejszych czasach sypano 
pod próg chaty, by dusza broniła domowników                      
i oczyszczała gości (dlatego nie witamy się przez 
próg). Istotną częścią ceremonii były uczty,                               
tak zwane stypy. 

 Dziady, czyli dzień zaduszny (2 listopada) 
Wierzono, że duchy kilka razy w roku                         

powracają do świata żywych, aby dawać im                    
nauki moralne, więc należy godnie je ugościć.                      
Na groby przynoszono dla nich pożywienie                             
i napoje. Ostatecznie chrześcijaństwo ograniczyło 
święto zmarłych tylko do dnia 2 listopada (dzień                            
zaduszny). ▪ 
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WYDARZENIA 

Herakles był synem Zeusa i królowej Alkmeny. Słynął z niezwykłej siły i odwagi.  

DWANAŚCIE PRAC HERAKLESADWANAŚCIE PRAC HERAKLESADWANAŚCIE PRAC HERAKLESA   

Nasi pierwsi ludzie opanowali Ziemię. ► 

Czy to możliwe, aby piątoklasista został                                
Heraklesem? Tak, ale oczywiście pod warunkiem, 
że wykona dwanaście trudnych prac!  

Pomagaliśmy Prometeuszowi ulepić pierwszych 
ludzi, rozwiązywaliśmy zagadki Sfinksa, pokony-
waliśmy labirynt Dedala, układaliśmy drzewo                       
genealogiczne i menu na ucztę greckich bogów, 
przeprowadzaliśmy wywiad z Ateną w trakcie 
swojej wizyty na górze Olimp, uwalnialiśmy Syzyfa 
od wiecznej kary, podróżowaliśmy z Odyseuszem 
lub porządkowaliśmy chaos, budując państwa                                  
- miasta... ▪ 

▲ „Na początku był Chaos. Z tej napełnionej otchłani,                              
kryjącej w sobie wszystkie zarodki przyszłego świata,                           
wyłoniły się dwa potężne bóstwa…” 

▲ „Mieli oni dzieci… Był to wcale piękny zastęp młodych 
bogów: synowie Hades i Posejdon oraz trzy siostry: Hera,                   
Demeter i Hestia”.  

HUMOR MITOLOGICZNYHUMOR MITOLOGICZNYHUMOR MITOLOGICZNY   

☺ Dedal przykleił jednak swe skrzydła w sposób zbyt 
prymitywny.  
  

☺ Dedal wybudował skrzydła dla siebie i Ikara i zabrał 
go na bezludną wyspę, żeby się z niego nie śmiali                  
ludzie.  
 

☺ Dedal, a może i Ikar, w każdym razie któryś z nich, 
jak głosi legenda, odparzył sobie skrzydła i wpadł                      
z pluskiem do morza.   
 

☺ Diogenes wypił wino z beczki, a później w niej                       
siedział.   
☺ Do dzisiaj nie wiadomo, czy Homer                                
był Grekiem czy udawał Greka, czy go wcale nie było.▪ 

Syzyfowa praca  

Humor z zeszytów szkolnych 

rys. Piotr Siedlecki (na podst. rys. A. Mleczko) 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka fot. Mariola Siedlecka 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

Greckie mity są tak piękne, że nie poszły w zapomnienie, choć ludzie dawno przestali wierzyć w istnienie                                          
helleńskich bogów.  

MOJA WYPRAWA NA OLIMPMOJA WYPRAWA NA OLIMPMOJA WYPRAWA NA OLIMP   

Czy na greckim Olimpie można jeszcze dziś                    
spotkać starożytnych bogów? – z takim pytaniem 
poleciałem samolotem z Warszawy do Salonik,                        
a stamtąd pojechałem autobusem do podgórskiej 
wsi Litóchoro. Zamierzałem przejść cały Olimp, 
choć wiedziałem, że to dość niebezpieczny masyw 
górski. Dawniej uważano go za nieosiągalny do 
zdobycia przez człowieka. Miałem jednak nadzieję 
na spotkanie Ateny, Zeusa, Hermesa lub innego     
boga, który zechciałby mi się ujawnić.   

Przenocowałem w wiosce i po wschodzie słońca 
wyruszyłem w góry. Kiedy szedłem przez ciemny                    
i dziki las, wydawało mi się, że widzę, jak między 
drzewami przemykają leśne duszki. Wtem zza                       
wysokiej sosny wyszedł dziwny stwór, wyglądem 
przypominający satyra. Miał głowę i tułów mężczy-
zny, kozie nogi, ogon, brodę i rogi. W ręku trzymał 
kij pasterski. Najpierw przypatrywał mi się w mil-
czeniu, a potem zniknął. Być może to był bożek Pan, 
który swoim krzykiem potrafił wzbudzać ogromny 
lęk u zbłąkanych turystów i pasterzy? Cieszyłem 
się, że na mnie nie krzyknął – widocznie nie bał się, 
że swoją obecnością zakłócę spokój Olimpu. 

Kiedy wyszedłem na górskie łąki, mogłem                           
podziwiać wspaniałą panoramę okolicy. Wokół                    
widać było szare, skaliste góry, w których szczeli-
nach bielił się śnieg. W dolinkach znajdowały się 
małe, błękitne jeziorka, na łąkach pasły się owce. 
Moją uwagę jednak przede wszystkim zwróciła,   
siedząca na pobliskim kamieniu dziewczyna                               
i bawiące się w jej pobliżu nimfy. Gdy mnie                         
zobaczyła, uśmiechnęła się. 

- Witaj! Jestem Kora, a to moje rusałki. Słyszałeś 
na pewno o Kyane i Echo?  

- Oczywiście – przytaknąłem. – Dobrze znam 
opowieść o Korze – Persefonie i jej matce Demeter.  

Wtedy dziewczyna powiedziała: 
- Zaprowadzę cię tam, gdzie jeszcze nie był                 

żaden współczesny ci śmiertelnik. Chodź ze mną. 
Trochę bałem się, że Persefona zaprowadzi mnie 

do podziemnego królestwa, skąd nikt, poza                              
pechowym Syzyfem, jeszcze nie wrócił, ale ona nie 
prowadziła mnie w dół, tylko w górę.  

Nie zatrzymując się, wspinaliśmy się na szczyt. 
Doszliśmy tak wysoko, że wokół widziałem tylko 
niebo i chmury.  

Nagle przed nami pojawił się przepiękny, lśniący 
złotem i drogimi kamieniami, ogromny pałac.  

Prowadziła do niego szeroka droga utworzona                
z promieni słonecznych. Odgradzała ją od nas 
wielka, kamienna brama, której strzegły hory                        
- boginie pór roku. 

- To tu jest siedziba Zeusa – najwyższego                                 
z bogów. Musimy chwilę poczekać, aby Hermes, 
nasz boski posłaniec, zaniósł mu wieść o twoim 
przybyciu.  

Widać, że uzyskaliśmy pozwolenie na wejście, 
bo brama otworzyła się. Byłem ciekawy, jak                           
wygląda pałac boga piorunów, więc czym prędzej 
wszedłem na drogę zbudowaną przez samego                    
Heliosa.  

Po wejściu do pałacu usłyszeliśmy gwar                             
rozmów. Właśnie bogowie skończyli ważną                           
naradę i miała zacząć się uczta. Hermes                                  
zaproponował, że oprowadzi mnie po pałacu,                      
a potem będę mógł dołączyć do biesiadników. 

 Siedziba boga bogów miała tysiące pokojów,                       
na których ścianach wisiały przepiękne obrazy, 
ukazujące sceny znane mi z mitologii. W każdej 
komnacie znajdowały się antyczne meble: stoliki, 
szafki, krzesła i łoża z baldachimami. Uwagę 
zwracała ogromna ilość kolorowych, egzotycznych 
kwiatów, między którymi fruwały różnobarwne 
motyle i malutkie, zielono – niebieskie kolibry. 

Pomieszczeń było za dużo, by wszystkie                             
zobaczyć, więc po prawie godzinnym zwiedzaniu 
weszliśmy do przepięknie oświetlonej sali bankie-
towej. Przy stole już siedzieli znani mi bogowie. ► 

▲ Góra Olimp w północnej Grecji. Widok z miejscowości 
Litóchoro. 

fot. J.F. Kennedy  (domena publiczna) 
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RECENZJE 

► Posejdon zajadał się rybą po grecku, Atena                      
częstowała się sałatką z oliwek, Artemida kroiła 
właśnie pasztet z zająca, a Hestia przewracała                        
kiełbaski na grillu. Afrodyta, najpiękniejsza z bogiń, 
poczęstowała mnie kawałkiem szarlotki. Zastana-
wiałem się, czy do jej upieczenia użyto jabłka                       
„dla najpiękniejszej”, ale onieśmielony gronem tak 
ważnych osobistości nie miałem odwagi o to                          
zapytać. 

Zaproszono mnie do stołu, abym spróbował                       
boskich przysmaków. Najbardziej smakowały mi 
słodkie owoce granatu, które sama bogini Hera,                    
pomimo swojej wrodzonej dumy, osobiście kroiła na 
cienkie plasterki.  

Bogowie okazali się bardzo sympatyczni                                   
i towarzyscy. Z ciekawością przysłuchiwałem się ich 
opowieściom o wyprawie Argonautów oraz historii 
Perseusza i Andromedy. Byli pełni podziwu dla      
pomysłowości Heraklesa i śmiali się z dowcipu, jaki 
Prometeusz zrobił Zeusowi. Nawet sam bóg bogów 
nie czuł urazy do tego niepokornego tytana i cieszył 
się, że został on uwolniony ze swojej udręki. 

Gdy już wszyscy najedli się i napili, przyszedł 
czas na zabawę. Apollo śpiewał i grał na harfie,                    
a pozostali bogowie zaczęli radośnie tańczyć.                             
Ja także przyłączyłem się do wspólnej zabawy,                          
a gdy już poczułem się zmęczony, pomyślałem,                        
że czas wracać do domu. Przede mną była jeszcze 
długa droga powrotna.  

Kiedy się żegnałem, podszedł do mnie sam                
Zeus i powiedział: 

- Dzisiaj na wspólnej naradzie, postanowiliśmy 
podarować ludziom trochę ambrozji i nektaru, aby 
stali się zdrowsi i szczęśliwsi. Zabierz ze sobą nasz 
dar i daj tym, którzy go potrzebują.  

Zabrałem ze sobą podarunek i wyruszyłem                        
w drogę. Kiedy wyszedłem poza bramę posiadło-
ści Zeusa, zniknął pałac i całe jego otoczenie.                   
Zrozumiałem, że nigdy już nie spotkam swoich 
nowych przyjaciół.  

Gdy wróciłem do swego rodzinnego miasta, 
przekazałem ludziom dar bogów, jednak nikt nie 
uwierzył mi, że naprawdę ich spotkałem.  

Piotrek Siedlecki 

WŚRÓD MITÓW GRECKICH WŚRÓD MITÓW GRECKICH WŚRÓD MITÓW GRECKICH    

Spośród wielu mitów greckich jest pięć, które 
mnie szczególnie zaciekawiły. 

Jednym z nich jest historia Tantala. Ten król 
cieszył się łaską bogów Olimpu. Wraz z nimi                      
zasiadał do uczt, na których podawano nektar                         
i ambrozję. Z czasem stał się zuchwały i postano-
wił udowodnić, że bogowie wcale nie są bogami.     
Wyprawił ucztę, na której między innymi podał 
pieczeń z własnego syna. Wszechwiedzący bogo-
wie rozgniewali się na niego. Wskrzesili Pelopsa, 
a jego samego srodze ukarali. Miał cierpieć głód, 
pragnienie i strach.  

Opowieść o Tantalu jest dla nas przestrogą 
przed nadmierną pychą i zuchwałością. 

Mit o Europie wybrałem ze względu na nazwę 
naszego kontynentu. Była to najpiękniejsza                       
kobieta swych czasów. Zeus zachwycał się jej             
urodą i postanowił ją porwać. Użył podstępu                       
i pod postacią białego byka porwał Europę i znik-
nął w morzu, którego fale wygładził Posejdon.  

Bóg piorunów umieścił swoją urodziwą                   
wybrankę na Krecie. Myślę, że Europę zgubiła 
nadmierna ciekawość i nieostrożność. 

Kolejnym mitem jest opowieść o Antygonie.      
Jej historia jest raczej smutna i nie ma dobrego     
zakończenia, jak w przypadku Europy. 

Antygona, córka Edypa, wbrew rozkazowi 
króla Teb—Kreona pogrzebała swojego brata. ► 

▲ Postacie mitologii greckiej często widoczne są                          
w sztuce europejskiej, w tym polskiej. Tu obraz                         
Antoniego Brodowskiego „Edyp i Antygona” (1828 r.). 

fot. Antoni Brodowski (domena publiczna) 
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RECENZJE 

► Polinejkes został uznany za zdrajcę i król nie 
pozwolił go pochować. Za swój czyn dziewczyna 
została skazana na śmierć poprzez zamknięcie                 
żywcem w grocie skalnej. Mit ten opowiada                             
o zuchwałości osoby sprawującej władzę i miłości 
rodzeństwa wobec siebie, odwadze Antygony i jej 
trosce o rodzinę.  

Kolejnym mitem jest opowieść o władcy, który 
ponad wszystko ukochał złoto, czyli o królu                           

Midasie. Dzięki jego nierozważnemu życzeniu do 
Dionizosa wszystko, czego się dotknął, zamieniało 
się w złoto. Był szczęśliwy do chwili, kiedy odczuł 
głód, ale, niestety, gdy dotknął jedzenia, ono także 
zamieniło się w złoto. Oszalał z głodu, prosił                            
o odwrócenie czasu.  

Bogowie przebaczyli Midasowi. W niedługim   
czasie król przechadzając się po gajach Arkadii, był 
głuchy na uroki przyrody i jej dźwięki. Myślał tylko 
o swoim bogactwie. Nie słuchał nawet dźwięku 
harfy Apollina. Rozgniewany bóg ukarał go tym,     
że wyrosły mu ośle uszy.  

Ostatnim z omawianych przeze mnie mitów jest 
historia Faetona, syna Okeanidy Kilimeny.              
Chłopak  powątpiewał w to, że jest także dzieckiem 
boga  Heliosa. Ten, aby mu to udowodnić, oficjalnie 
uznał go za syna i obiecał spełnić każde jego                        
życzenie.  

Nierozważny Faeton poprosił o pozwolenie na 
powożenie rydwanem zaprzężonym w skrzydlate 
rumaki. Helios nie był zadowolony, ponieważ                     
brakowało synowi wprawy. Konie poniosły                       
młodzieńca, gdy wyczuły jego słabą rękę.  

Ziemi groziła całkowita zagłada! Wtedy sama    
Gaja zażądała, aby Zeus strącił rydwan piorunem. 
Nieszczęsny Faeton stracił życie. Gdyby wcześniej 
uwierzył na słowo swojemu ojcu i nie pragnął                    
udowodnić własnej pozycji syna boga, pewnie                      
długo cieszyłby się życiem. Czasami trzeba zaufać 
dorosłym, kiedy przestrzegają nas przed niebezpie-
czeństwem i nierozwagą.  

▲ Prawdy zawarte w mitach uczyły starożytnych Greków, 
jak żyć. Są aktualne też dzisiaj. 

Wszystkie te mity tworzą fantastyczną                       
opowieść o stworzeniu świata, bogów i ludzi.  

Wiem teraz, jak dużą rolę te historie wywarły 
na nasze życie. Niektóre określenia i powiedzenia 
stały się dla mnie zrozumiałe, nabrały nowego 
sensu. Będę ich używał, a może nawet zaskoczę 
swoich bliskich niektórymi porównaniami. Już 
wiem, kogo nazwać królem Midasem, a kogo               
porównać do Afrodyty. Podziwiam starożytnych 
Greków za nie lada wyobraźnię.   

Michał Firsiuk  

rysunki: Paweł Miszczuk 

 

 

        1       

  2            

        3       

4             

      5         

      6          

Rozwiąż łamigłówkę mitologiczną. 

1—Jej mieszkańcom od pożaru sczerniała skóra. 
 

2—Siostry nimfy zamienione w topole.  
 

3—Ojciec Faetona. 
 

4—Łzy rozpaczających sióstr. 
 

5—Rydwan Heliosa. 
 

6—Świetliste, ciągnęły słoneczny rydwan. 
 

Hasło: …………………………………… 
 

Opracował Paweł Miszczuk. 
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PRAWA DZIECKA 

„Każdy jest kowalem własnego losu”.  Appiusz Klaudiusz Caecus 

MAM PRAWO DO WYRAŻANIA WŁASNEGO ZDANIAMAM PRAWO DO WYRAŻANIA WŁASNEGO ZDANIAMAM PRAWO DO WYRAŻANIA WŁASNEGO ZDANIA   
Będąc dzieckiem, masz prawo do posiadania                        

i wyrażania własnego zdania w sprawach, które 
bezpośrednio Cię dotyczą. 

Nie oznacza to jednak, że rodzice mają                         
bezkrytycznie wsłuchiwać się w Twoją wolę. Trud 
Twojego wychowania spoczywa na opiekunach                         
i oni podejmują wszystkie istotne decyzje.                              
Docelowo wraz z wiekiem Twoje opinie będą coraz 
bardziej się liczyć. 

W kontaktach z rówieśnikami Twoje zadanie jest 
tak samo ważne jak ich. Pamiętaj, że mają oni takie                     
same prawa jak Ty, więc w swoich poglądach                    
nie muszą się z Tobą zgadzać. 

 Umiejętność wyrażania swoich uczuć w jasny 
sposób, bronienie swoich praw, nie czując przy tym 
dyskomfortu, jednocześnie respektując prawa                               
i potrzeby innych ludzi, to asertywność.  

Dla wielu osób wypowiadanie własnego zadania 
nie jest łatwe.  

Przypomnij sobie jakąś sytuację, w której                      
czułeś, że masz coś do powiedzenia (czy wręcz 
masz rację), a nie zabrałeś głosu lub zrobiłeś to zbyt 
mało stanowczo i wyraźnie. Być może bałeś się,                  
że zostaniesz skrytykowany, niezrozumiany, 
ośmieszony za wygłaszanie odmiennego zdania. 
Czasem  po  prostu  nie  chciałeś  się  przeciwstawić  

▲ Praca w dziennikarstwie to częste okazje do wypowiada-
nia własnych poglądów i opinii.  
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CZY JESTEŚ OSOBĄ ASERTYWNĄ?CZY JESTEŚ OSOBĄ ASERTYWNĄ?CZY JESTEŚ OSOBĄ ASERTYWNĄ?   
1. Podczas rozmowy z kolegą, gdy ten ma inne               
zadanie na dany temat niż Ty: 
A. wolisz milczeć, aby niczym nie urazić kolegi. 
B. Wasza rozmowa kończy się kłótnią. 
C. jesteś pewny siebie i starasz się rozmawiać                     
spokojnie. 
 

2. Okazuje się, że kupiony właśnie przez Ciebie 
sprzęt w domu nie działa. Co robisz? 
A. Pomyślałeś „To w końcu nie wina sklepu, że nie 
działa. W sklepie działało” i kupujesz nowy sprzęt 
w innym sklepie. 
B. Idziesz do sklepu z awanturą. 
C. Idziesz do sklepu z reklamacją i oddajesz                         
zepsuty sprzęt.  
 

3. Jeśli coś idzie od dłuższego czasu nie po Twojej 
myśli to: 
A. czekasz na odmianę losu. 
B. masz pretensję do całego świata za swoje                        
niepowodzenia. 
C. starasz się znaleźć przyczynę niepowodzeń. 

5. Widzisz, że jakiś uczeń dokucza koledze                     
z Twojej klasy: 
A. udajesz, że nic nie widzisz i szybko                            
odchodzisz, by nie zaczął on dokuczać i Tobie. 
B. dołączasz się do dokuczania. 
C. stajesz w obronie kolegi i odciągasz go                         
w inne, bezpieczne miejsce. 
 

6. Dostałeś jedynkę za brak pracy domowej. 
Twoja reakcja to: 
A. rozżalenie z powodu pecha. 
B. wściekłość na wrednego nauczyciela. 
C. złość na siebie za gapiostwo. 
 

7. Które z powiedzeń dotyczy Ciebie? 
A. Stojąc na uboczu, widzi się najlepiej. 
B. Oko za oko, ząb za ząb. 
C. Cierpliwość kluczem do mądrości.  

 
Wyniki psychozabawy na str. 25. 

 

Opracowała Karolina Siedlecka. 

lubianemu koledze albo w ogóle wstydzisz się                      
wypowiadać w większej grupie.  

Asertywność to nie tylko grzeczne i pełne                         
szacunku dla innych wyrażenie zdania,                                        
ale też stanowcze odmówienie komuś lub obrona 
własnego stanowiska wobec silnej presji innych. 
Pamiętaj, że masz prawo odmówić, gdy ktoś                          
nakłania Cię do tego, co jest złe, co szkodzi Tobie 
lub innym. Najczęściej wystarczy spokojne,                         
ale zdecydowane „Dziękuję, ale nie ...”. ▪ 
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CZAS NA KOMIKS 

PRZYGODY SUPER MARCHEWKIPRZYGODY SUPER MARCHEWKIPRZYGODY SUPER MARCHEWKI   
W INDONEZJI W INDONEZJI W INDONEZJI    

► 
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CZAS NA KOMIKS 

Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka. 

PRZYGODY SUPER MARCHEWKIPRZYGODY SUPER MARCHEWKIPRZYGODY SUPER MARCHEWKI   
W GRUZJI W GRUZJI W GRUZJI    
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MĄDREJ GŁOWIE... 

Uczniu, rodzicu, nauczycielu baw się z nami! 

CZY ZNASZ MIT O ODYSEUSZU?CZY ZNASZ MIT O ODYSEUSZU?CZY ZNASZ MIT O ODYSEUSZU?   

Odpowiedzi wraz z hasłem przekazujcie naszej 
redakcji. Do rozwiązywania naszych zagadek                          
i łamigłówki zapraszamy też nauczycieli!  

Rozwiążcie łamigłówkę. Odczytajcie hasło. 

 

Przedstawiamy poprawne rozwiązania                               
łamigłówki z poprzedniego numeru. 

Objaśnienia haseł: 
1 – zwierzę, które stało się podstępnym podarun-
kiem dla Trojańczyków; 
2 – nimfa z wyspy Ogigii; 
3 – wyraz bliskoznaczny do wyrazu „wyprawa”; 
4 – Bóg świata podziemnego, którego odwiedził 
Odyseusz; 
5 – był nim Polifem, który rzucił klątwę na Odysa; 
6 – ślepy wróżbita, który zabronił podróżnikom 
polowania na zwierzęta Heliosa; 
7 – czarodziejka z wyspy Ajai; 
8 – potwór pożerający ludzi; 

 

9 – przywróciła Odyseuszowi pamięć po tym,                    
jak przybył do Itaki; 
10 – Król Wiatrów; 
11 – poczwara pochłaniająca morze; 
12– pół – kobiety, pół – ptaki w opowieści                           
o Odyseuszu; 
13 – inne imię Odysa, także tytuł jednego                                  
z filmów o nim; 
14 – wierna żona Odyseusza; 
15 – autor „Iliady” i „Odysei”. 
 

Hasło: ………………………………………….  

            1                

          2                 

  3                           

        4                    

          5                

        6                   

    7                         

            8                 

          9                   

          10                   

11                            

          12                  

    13                         

          14                  

        15                     

Wyniki psychozabawy  
„Czy jesteś osobą asertywną?”: 

Najwięcej A: Jesteś zbyt uległy.  Zbyt łatwo się 
poddajesz w trudnych sytuacjach i stoisz                               
na uboczu, bojąc się wypowiadać własne zdanie. 
Popracuj nad asertywnością. 

Najwięcej B: Kiedy brakuje Ci argumentów                      
lub napotkasz jakieś trudności, reagujesz agresją                    
skierowaną do siebie lub innych. Pracuj nad                      
asertywnością! 
Najwięcej A: Brawo!  Nie boisz się w sposób                      
spokojny i zdecydowany wypowiadać swojego 
zdania i stawać w obronie innych. Tak trzymaj! ▪ 

1– Norwegia;  2—narty;  3—plecak;                                          
4—Grenlandia;   5—Amundsen;  6—pingwin; 
7—Antarktyda;  8—sanki;  9—Kamiński; 
10—biały;  11—niedźwiedź;  12—Mela; 
13—śnieg;  14—Innuita;  15—renifer. 
Hasło: Wyprawa na biegun. 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI: OD REDAKCJI: OD REDAKCJI:    

 
Gazeta SP2 „Nasze Sprawy i Sprawki” w roku 

szkolnym 2016/2017 tworzona jest w ramach projektu  
pn. „NAUKA BEZ TAJEMNIC – wsparcie uczniów                     
z terenu gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich 
szans edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu”, realizowanego 
w ramach RPO WM 2014-2020.  

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

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

   

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

   

„Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia”. 
 Mark Twain 

NA ZAKOŃCZENIE 

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

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

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

Kontakt z opiekunem redakcji możliwy jest także 
p o p r z e z  s e r w i s  s p o ł e c z n o ś c i o w y : 
www.facebook.com/sprawyisprawki. 

STOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNA   

Redaktorka naczelna: Marysia Wodnicka  
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Milena Kuchta, Łukasz Mulawa, Janka Paradowska, Daria Przygoda, Maja Rosińska,                      
Piotr Siedlecki                     

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 
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Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawionej 
obok. Jak zawsze, nawiązuje ona do tematu                   
następnego numeru gazety. 

 

Jak się nazywa to miejsce?  
 

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

Podajemy rozwiązanie grudniowej zagadki  
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia kościół                         
mariawicki w Błoniu.  ▪ 

fot. wikipedia.org.pl (CC) 
fot.  Aleksandra85 CC0 (domena publiczna) 


