
  

 

GAZETKA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
IM.  JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU 

LUTY 2015                                                                                                    NUMER 6 (48) 

M
IS

T
R

Z
 P

IS
M

A
K

Ó
W

 2
0

1
4

 



2 

KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   
Serdecznie witamy w kolejnym numerze     

naszej gazety! Tym razem jest on poświęcony 
tematowi wiodącemu XX edycji Forum                           
Pismaków „Jak wyglądałby świat, w którym nie 
byłoby pieniędzy?”.  

Chcielibyśmy przybliżyć Wam skrawki                    
historii środków płatniczych, wspólnie                           
z Wami poszukać rozwiązań współczesnych        
problemów związanych z biedą i bezrobociem, 
które mają bardzo ważne znaczenie nie tylko                     
dla dorosłych, ale także dla nas, dzieci.  

Pragniemy zachęcić Was do przemyśleń                      
na temat: „czy świat bez pieniędzy byłby                         
lepszy, a ludzie bardziej szczęśliwi? Czy warto 
dążyć do takiego świata?”.  

Prawie wszystko w obecnym numerze kręci 
się wokół pieniędzy, nawet łamigłówki,                              
do których rozwiązywania Was zachęcamy,   
kiedy będziecie chcieli odpocząć od poważniej-
szych treści. 

Co jeszcze czeka tu na Was? Najlepiej 
sprawdźcie to sami! Zapraszam! ▪ 

 

Redaktorka naczelna: 
Gabrysia Bracik (5a)  

W NUMERZE :W NUMERZE :  
2 Na dobry początek 

3 Złotym szlakiem 

5 Czeka nas dużo pracy  

6 W ogrodzie 

7 Nasza szkoła po remoncie 

8 Napad na bank  

10 Uśmiechnij się! 

11 Czy dostajesz od rodziców kieszonkowe? 

12 Jak pomagać biednym? 

14 W Agencji Pracy 

 

15 Słodko i pożytecznie 

15 Święty Walenty trzyma z nami! 

16 Podróż niskobudżetowa 

19 W ciemnych kolorach 

21 Dla Ukrainy 

22 Czy to by coś zmieniło? 

23 Nam dużo nie trzeba 

23 Pieniądze to nie wszystko 

24 Buty za ryby 

24 Skromnie i biednie 

24 Bez długów 

25 Bez pracy 

25 Straszny bałagan 

25 Piękny świat 

25 Świat bez pieniędzy 

26 Monetowe stwory 

27 Wyścig z czasem 

27 Mamma Mia! 

28 Przygody Super Marchewki 

29 School Crossword Puzzle Tournament 

30 Zagadka fotograficzna 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Pieniądze to nie wszystko!                                             
(rys. Natalia Kostrzewska, 5c) 
Zdjęcie po lewej stronie: Totalna wymiana                                       
(rys. Michał Gutowski, 5a) 

Zdjęcie po prawej stronie: Bieda to nie brak pieniędzy, 
lecz przyjaciół (rys. Natalia Sobczak, 5c) 

▲ Nasi redaktorzy przed budynkiem błońskiej Agencji 
Pracy.       

fot.  Mariola Siedlecka 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet                                
wszystkim Kobietom życzymy dużo szczęścia,                
radości i wytrwałości w dążeniu do spełniania                  
marzeń!                                                                           [red.] 
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DAWNO, DAWNO TEMU... 

… był sobie bajecznie bogaty król Lidii o imieniu Krezus. Jego bogactwo pochodziło 
z samorodków złota, które znajdowały się w wodach rzeki Pactolus. 

ZŁOTYM SZLAKIEMZŁOTYM SZLAKIEM  

Rozmawiamy ze Zbigniewem Nestorowiczem,    
historykiem sztuki, numizmatykiem, Prezesem 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa                    
Numizmatycznego. 

 

- Czym płacono na świecie, zanim wymyślono 
pieniądze? 

 

 - Była to wymiana towarowa. Jedna osoba                    
posiadała nadwyżkę zboża, więc szukała innej,     
która miała zbyt dużo ulepionych garnków. Było to 
oczywiście nieraz bardzo trudne, trzeba było                      
znaleźć bowiem taką osobę, która właśnie szuka 
zboża i ma zbędne garnki.  Każdorazowo trzeba 
było ustalić wartość wzajemną poszczególnych   
towarów. 

 

- Czy formy płacenia uzależnione były                         
od regionu świata?  

 

 - Formy płacenia wiązały się zwykle z możliwo-
ścią wytwarzania przedmiotów, dostępnością                   
surowców naturalnych i gatunków zwierząt, które 
można było upolować. 

 

- Z jakiego powodu zmieniono środki                      
płatnicze na te, które znamy teraz?  

 

- Poszukiwano towaru uniwersalnego, który 
miałby uznaną wartość. 

 

-  Co zostało wynalezione wcześniej: monety 
czy banknoty? Kto je wynalazł?  

 

- Jako pierwsze wynaleziono monety. Było to                   
w siódmym wieku przed naszą erą na terenach 
Azji Mniejszej, w Lidii. 

Właśnie tam pojawiły się 
pierwsze kawałki metalu 
oznaczone wytłoczonym 
znakiem własnościowym 
gwarantującym określoną 
zawartość metalu i wagę. Najwcześniej posługiwa-
no się elektronem – naturalnym stopem złota                          
i srebra, nieco później wprowadzono oczyszczone   
z domieszek innych metali złoto i srebro. Pierwszy 
pieniądz papierowy wprowadzono do obiegu                     
w Chinach. Było to możliwe po wynalezieniu pro-
dukcji papieru za panowania cesarza Caj Luna oko-
ło 105 roku. Pieniądze papierowe rozpowszechniły 
się w czasach dynastii Tang (618-907). Oficjalnie 
uznano je i wprowadzono do powszechnego obie-
gu w okresie panowania dynastii Sung (960-1127).► 

▲ Muszle kauri (porcelanki) pochodzące z Maledi-
wów pełniły rolę środka płatniczego w Chinach                          
w XVI w. p.n.e. oraz w niektórych częściach Afryki      
od XI w. n.e. 

▲Kamienie rai – duże kamienne dyski wytwarzane 
dawniej przez mieszkańców wyspy Yap i sąsiednich 
wysp Mikronezji, tradycyjnie wykorzystywane tam 
jako środek płatniczy. 

 

Pierwsze monety lidyjskie 

 

 

1/3 srebrnego statera (3,31 g, 13 
mm) 
ok. 550-546 
awers: stojący naprzeciw siebie lew 
oraz byk 
rewers: dwa kwadraty wklęsłe róż-
nych rozmiarów  

złoty stater (8,03 g) 
ok. 560-525 
awers: stojący naprzeciw 
siebie lew oraz byk 
rewers: dwa kwadraty wklę-
słe różnych rozmiarów  

1/24 złotego statera (0,44 g, 5 mm) 
ok. 560-546 
awers: stojący naprzeciw siebie lew 
oraz byk 
rewers: kwadrat wklęsły        

fot. udostępnione przez PTN  
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DAWNO, DAWNO TEMU... 

► - Kiedy pojawiły się pierwsze pieniądze                     
w Polsce? Jak się nazywały i wyglądały? 

  

- Na naszych ziemiach w obiegu był pieniądz 
napływowy. Wiązało się to z kontaktami handlo-
wymi ludów zamieszkujących nasze ziemie.                           
Zasoby naturalne, jak wydobywany bursztyn czy 
miód i skóry łowionych zwierząt, były atrakcyjnym 
i pożądanym towarem dla sąsiednich ludów nawet 
z odległych terenów. Wytyczone przez nich szlaki 
handlowe znaczone są odnajdywanymi w ziemi 
zagubionymi lub ukrytymi monetami. Są to 
drachmy z Grecji, następnie monety celtyckie                             
i w dużych ilościach napływające z Cesarstwa 
Rzymskiego srebrne denary, rzadziej złote aureusy 
i miedziane follisy. Następnie monety kupców 
arabskich, srebrne dirhemy i złote dinary.  

 

- Jakie waluty były kolejno w Polsce?  
 

- Pierwsze rodzime monety pojawiły się                          
w czasach kształtowania się naszej państwowości. 
W okresie panowania króla Bolesława Chrobrego 
wprowadzono srebrne denary. Następni władcy 
wybijali je coraz lżejsze. Po niespełna stu latach     
wykonywano je na cienkich blaszkach już jedno-
stronnie. Tak wybijane monety później określono 
brakteatami. W handlu odczuwalna była potrzeba 
wprowadzenia monety grubej. Zrealizowano to 
dopiero pod koniec panowania króla Kazimierza 
Wielkiego. Wprowadzono wtedy grosze. Kolejni 
władcy polecali wybijać monety coraz lżejsze,                     
w obiegu dominowały wówczas półgrosze. Refor-
ma pieniężna przeprowadzona w czasie panowania 
króla Zygmunta Starego wprowadza do obiegu      
cały szereg monet. Wprowadzono wtedy: dukat, 
szóstak, trojak, grosz, półgrosz, szeląg i ternar.                    
W 1564 roku wprowadzono po raz pierwszy do 
obiegu złotówkę (półkopek) dzielącą się na 30 gro-
szy. Monety wybijano w różnych mennicach, 
umieszczano na nich najczęściej wizerunek panują-
cego króla, herby i znaki mennicze. Dukat i talar 
oraz ich wielokrotności i frakcje stały się podstawą 
bimetalizmu – systemu opartego na złocie i srebrze. 
W 1794 roku podczas Powstania Kościuszkowskie-
go wprowadzono pierwszy pieniądz papierowy. 
Podczas reformy walutowej przeprowadzonej                        
w 1924 roku wprowadzono 1 złoty dzielący się na 
100 groszy.  

 

- Co to jest numizmatyka i czym się zajmuje 
numizmatyk?  

 

- Numizmatyka jest nauką pomocniczą historii, 
zajmuje się badaniem historii pieniądza i zachodzą-
cych przemian gospodarczych. Numizmatyk stara 
się pogłębiać wiedzę przede wszystkim z zakresu 
historii gospodarczej.  

▲ Srebrny półgrosz z 1548 roku. 

fot. Mariola Siedlecka 

Monety stają się w tym kontekście ważnym 
źródłem wzbogacającym wiedzę także z zakresu 
heraldyki, metrologii i ikonografii.  

 

- Jakie monety są uważane za najcenniejsze? 
 

- Monety, których zachowało się do naszych 
czasów stosunkowo niewiele i odegrały one                        
w określonym okresie przełomowe znaczenie.      
Na ich wartość wpływają okoliczności znalezie-
nia i stan zachowania. 

 

- Czy często zdarzają się fałszerstwa                           
pieniędzy?  

 

- Fałszerstwa pojawiły się jednocześnie                          
z wprowadzeniem monet. Najczęściej fałszerze 
wykonywali monety z mniej wartościowych                    
metali, szczególnie kiedy na ich wartość wpływał 
materiał, z jakiego były wykonywane. Obecnie 
obserwujemy swoisty wyścig pomiędzy możli-
wościami wprowadzenia nowych technologii                     
do zabezpieczeń, przede wszystkim do produkcji 
banknotów. Fałszerstwa wykonywano na szkodę 
emitenta. Od momentu pojawienia się zjawiska 
kolekcjonerstwa monet i zapotrzebowania                            
na egzemplarze rzadkie i materialnie wartościo-
we pojawiają się nieuczciwi ludzie fałszujący je. 

 

- Jak Pan myśli, czy obecnie możliwy jest 
świat bez pieniędzy?  

 

- Taki świat nie byłby korzystny. Pieniądze od 
momentu pojawienia się ożywiają wzajemną wy-
mianę towarów i usług. Bezpośrednio wpływają                              
na rozwój gospodarczy poszczególnych państw. 

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. ▪ 
 [red.] 

 

Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat                      
kolekcjonowania monet, zapraszamy Cię na stronę           
internetową: http://www.ptn.pl/htm/numizmatyk.htm 

fot. wikipedia.org.pl (CC) 
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WSPÓŁCZESNOŚĆ 

Pierwszy semestr za nami. Co nas czeka w drugim? 

   CZEKA NAS DUŻO PRACYCZEKA NAS DUŻO PRACYCZEKA NAS DUŻO PRACY   

fot. Przemek Piwowarski 

fot. Arek Olek / flickr.com / CC)  

Niedługo po zakończeniu ferii zimowych                      
odwiedzamy Panią Dyrektor Aldonę Cyranowicz. 

 

- Dzień dobry! Chciałybyśmy prosić Panią            
Dyrektor o krótkie podsumowanie pierwszego 
semestru.  

 

- Cieszę się, że jest wielu uczniów, którzy               
osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. 
Równocześnie smuci mnie to, że są również ucznio-
wie, którzy w pierwszym semestrze zbyt mało się 
przykładali do nauki i grozi im pozostanie na drugi 
rok w tej samej klasie. Mam jednak nadzieję,                         
że nadrobią zaległości i uda im się poprawić                     
negatywne oceny. 

 

- Co planowane jest w naszej szkole w drugim 
semestrze? 

 

- Przed nami pierwszy, zupełnie różny od tych, 
które były organizowane w ubiegłych latach, 
sprawdzian dla klas szóstych. Dotychczas było tak, 
że egzamin trwał godzinę i sprawdzał umiejętności 
z zakresu wszystkich przedmiotów. Teraz będą 
dwa dłuższe sprawdziany. Pierwszy - sprawdzi 
umiejętności uczniów z zakresu języka polskiego                    
i matematyki, drugi – z języka angielskiego.  

Uczniowie klas I-V pierwszego kwietnia będą 
mieć dzień wolny, a nas – nauczycieli i szóstoklasi-
stów czeka dużo pracy.  

Mamy również w tym roku ważne rocznice,                     
to jest osiemdziesiątą piątą rocznicę powstania 
szkoły, pięćdziesiątą zbudowania budynku                           
i czterdziestą nadania szkole imienia Janusza                
Korczaka. W ostatnim tygodniu maja będą uroczy-
stości związane z tymi rocznicami. Planowanych 
jest wiele niespodzianek. Co nas czeka? Na razie to 
tajemnica. Na pewno w wakacje czekają nas kolejne 
prace remontowe, tym razem dotyczyć one będą 
łazienek. Będzie też wykonana przed placem                       
szkolnym zatoczka, aby zwiększyć bezpieczeństwo                
podczas wsiadania i wysiadania z autobusów            
szkolnych. Cały czas trwają rozmowy na temat                 
tego, co powstanie na dawnym miejscu parkingo-
wym; być może będzie to dla Was kolejne miejsce                         
do zabawy i odpoczynku, na przykład podczas 
przerw. 

 

- Czy jest planowana realizacja nowych                      
projektów? 

 

- Jeśli uda się zdobyć środki, oczywiście tak.                    

▲ Pani Dyrektor wspólnie z pierwszoklasistką 
uroczyście otwiera nową salę dla sześciolatków. 

fot. Katarzyna Mielcarz 

Na razie otrzymaliśmy wsparcie na realizację                     
ciekawych zajęć naukowych w świetlicy                               
„O Uśmiech Dziecka”. 

 

- Czy jest Pani Dyrektor zadowolona                    
ze zmian poremontowych? Co Pani najbardziej 
się podoba? 

 

- Przede wszystkim cieszę się, że rozbudowę                
i remont mamy już za sobą. Prowadzone prace 
były dla nas wszystkich sporym utrudnieniem. 
Co mi się najbardziej podoba? Przede wszystkim 
nowe, przestronne sale.  

 

- Jaką sumę pieniędzy udało się do tej pory 
uzyskać z projektów unijnych? Co dzięki tym 
funduszom zostało zakupione, zrobione? 

 

- Stowarzyszenie zdobyło kwotę około                                  
1 miliona 500 tysięcy złotych. Do tego trzeba        
jeszcze dodać fundusze pozyskane przez gminę 
Błonie; w tym momencie realizujemy już piąty 
projekt, którego beneficjentem jest organ prowa-
dzący szkołę, czyli gmina. Za te fundusze mię-
dzy innymi realizowane były zajęcia, wycieczki,                 
konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi,                          
zakupione zostało wyposażenie i pomoce                          
do wielu sal. ► 
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WSPÓŁCZESNOŚĆ 

fot. Iwona Kępka 

fot. Arek Olek / flickr.com / CC)  

► - Prosimy, aby Pani Dyrektor wyobraziła                     
sobie, że żyjemy w świecie, w którym pieniądze 
nie istnieją. Jakie ma Pani pomysły na to,                       
jak uzyskać to, co potrzebne jest szkole? 

 

- Niestety, trudno jest mi wyobrazić sobie                       
funkcjonowanie współczesnej szkoły bez środków 
finansowych. Co prawda w dawnych czasach                    
ludzie jakoś radzili sobie bez pieniędzy, wymienia-
jąc się towarami lub najmując się do pracy              
za wyżywienie. Dzisiaj byłoby to bardzo trudne     
do realizacji.  Z pewnością wiele rzeczy dałoby się 
wykonać na zasadzie wolontariatu (tak jest zresztą 
także obecnie—wiele osób czyni dobro, nie myśląc  
o zapłacie).  

 

- Czy chciałaby Pani, aby istniał taki świat? 
Czy uważa Pani, że byłby on dla nas lepszy                              
i wszyscy byliby bardziej szczęśliwi? 

 

- Gdyby nie było pieniędzy, być może świat   
byłby lepszy, a ludzie zaczęliby dostrzegać                         
wartości, o których wielu z nich – goniąc                               
za zyskiem – zapomniało... 

W 2008 roku Irlandczyk, Mark Boyle, postano-
wił zacząć żyć bez dochodu, bez konta bankowego 
i bez wydawania pieniędzy. Hodował własne                    
warzywa i owoce, gotował na powietrzu,                         
na małym piecyku z butli gazowej, mieszkał                    
w starej przyczepie, nie korzystając z elektryczno-
ści (do oświetlania używał świec z wosku                           
pszczelego), zbudował specjalną toaletę, zawartość 
której przerabiał na kompost, który użyźniał jego 
uprawy. Kąpał się w rzece, a zamiast pasty                             
do zębów używał kości rybnej i ziaren włoskiego 
kopru. Poruszał się tylko na rowerze – z odzysku, 
albo chodził na piechotę.  

W wywiadzie, którego był bohaterem,                                   
powiedział, że nigdy nie był tak szczęśliwy                       
jak teraz. Ma wielu przyjaciół; odkąd zaczął                    
prowadzić proste życie, na nic nie choruje. Odkrył, 
że prawdziwym źródłem szczęścia jest przyjaźń. 
To ona, a nie pieniądze, daje poczucie bezpieczeń-
stwa. Pomyślcie o tym, kupując kolejną, może                       
niekoniecznie najbardziej potrzebną rzecz. ▪ 

 

Wywiad  przeprowadziły:   
Gabrysia Bracik i Marysia Wodnicka. 

 
* * * 

 

  Co chcielibyście, aby powstało na dawnym                      
parkingu przed budynkiem naszej szkoły? 

 

  Jakie macie pomysły na świętowanie                       
ważnych dla szkoły rocznic? 

 

   Czekamy na Wasze odpowiedzi i ewentualne 
pytania do Pani Dyrektor. Piszcie: diamir72@o2.pl 

fot. Iwona Kępka 

▲▼Bez  środków finansowych remont szkoły by się 
nie udał. 

W OGRODZIEW OGRODZIEW OGRODZIE   

Akcja ukwiecania naszej szkoły trwa!                       
Zamieniajmy papierowe kwiaty na żywe, dające 
nam tlen, piękno i radość!  

Kwiaty doniczkowe można przynosić                         
do sekretariatu. Niech zamienią naszą                   
szkołę w prawdziwy ogród! ▪ 

[red.] 

fot.  Mariola Siedlecka 
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WSPÓŁCZESNOŚĆ 

Remont, remont i… po remoncie. Trudności już za nami. Teraz możemy się uczyć w nowych salach. 

NASZA SZKOŁA PO REMONCIENASZA SZKOŁA PO REMONCIE  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Sala do nauki języków obcych. ▲ Sala przyrodnicza z wykuszem. 

▲ Druga sala językowa. ▲ Sala sześciolatków na parterze. 

fot. Edyta Kurlej 

▲ Gabinet psychologa. ▲ Redaktorówka. 

Rozwiązania zagadki przekazujcie do dnia 7 kwietnia 
do p. Anety Domurackiej w bibliotece szkolnej. 

Zagadka! Obok gabinetu psychologa jest wolny pokój. 
Co w nim będzie się mieściło? 

fot. Mariola Siedlecka fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka fot. Mariola Siedlecka 

fot. Monika Malik 
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WSPÓŁCZESNOŚĆ 

„Pożyczaj tylko od pesymistów. Oni i tak nie mają nadziei, że im oddasz”. Tristan Bernard 

NAPAD NA BANKNAPAD NA BANKNAPAD NA BANK   

Napad na bank planujemy już 
od dłuższego  czasu. To miej-
sce, które szczególnie kojarzy 
się nam z pieniędzmi,                                 
a przecież to właśnie one są 
naszym celem. 

Wreszcie w środę 18 lutego, wyposażone                                 
w najnowocześniejszą broń - dyktafon i aparat               
fotograficzny, o omówionej godzinie, wybiegamy  
ze szkoły. 

Po wejściu do banku bez większych problemów 
pokonujemy barierę w postaci okrągłych drzwi, 
które na chwilę zamykają nas w swoim wnętrzu. 
Rozglądamy się. Pani kasjerka przygląda się nam 
podejrzliwie, ale już za moment spotykamy się                    
z Panem Robertem Hummelem – Dyrektorem                    
I Oddziału Banku Pekao SA w Błoniu. 

 

- Dzień dobry! Chciałybyśmy, jak najwięcej    
dowiedzieć się na temat funkcjonowania banku 
oraz potrzeby oszczędzania i pożyczania pienię-
dzy. Po co właściwie istnieją banki? Co można                 
za ich pośrednictwem załatwić? 

 

- Bank jest instytucją, która pośredniczy pomię-
dzy różnymi klientami. Jest miejscem, w którym 
można umieszczać środki finansowe, oszczędzać              
i w związku z tym otrzymywać odsetki od złożonej 
sumy pieniędzy. Może też udzielać kredytów,                     
czyli pożyczek. Na przykład, kiedy potrzebujemy 
pieniędzy na zakup pralki, a ich nie mamy,                        
możemy pożyczyć pieniądze z banku i kupić tę 
pralkę. Dzięki bankowi udaje się szybciej rozliczać 
transakcje. Jeżeli nasi rodzice chcieliby                  
pojechać na wycieczkę z biura podróży, nie musie-
liby tracić czasu na wyjmowanie pieniędzy                               
z banku, aby za nią zapłacić, ale mogliby dokonać 
przelewu na konto biura. 

 

- Skąd biorą się pieniądze w banku? 
 

- Tak jak mówiłem, bank jest pośrednikiem                    
finansowym. Pieniądze, które w nim się znajdują, 
nie są jego własnością. Wpłacają je do niego klienci 
na rachunki zwykłe lub lokaty. 

 

- Po co bankowi pieniądze klientów? 
 

- Dzięki temu, że bank ma pieniądze klientów, 
może je pożyczyć innym osobom lub firmom, które 
ich potrzebują. 

 

- Na co najczęściej mieszkańcy Błonia biorą 
kredyty? 

- Najczęściej na mieszkania. Przeciętna wartość 
mieszkania to jest dwieście tysięcy złotych. Staty-
styczny Polak ma niewiele oszczędności – około 
dwudziestu, dwudziestu pięciu tysięcy złotych. 
Nie ma więc środków, za które mógłby kupić 
mieszkanie, a jest ono podstawową potrzebą czło-
wieka. Często też udzielane są kredyty samocho-
dowe. Zdarza się także, że pożyczamy pieniądze 
na instrumenty muzyczne, na remont mieszkania, 
wyjazdy wakacyjne. 

 

- Jak zapewniana jest ochrona przed kradzie-
żą? 

 

- Po pierwsze, kiedy wchodzimy do banku,       
najpierw przechodzimy przez jedne drzwi, które 
za nami się zamykają, a następnie przez drugie 
drzwi. To jest śluza, zabezpieczająca przed                
kradzieżą. Po drugie, wszędzie znajdują się kame-
ry, które cały czas nagrywają, co się dzieje w sali  
operacyjnej (nazwa pochodzi nie od zabiegów 
operacyjnych, lecz operacji bankowych:).                            
Po trzecie, nad naszym bezpieczeństwem czuwa 
strażnik. Po czwarte, mamy zainstalowane alar-
my. Każdy pracownik, jeżeli działoby się coś złe-
go, ma możliwość włączenia takiego alarmu, któ-
ry natychmiast wzywa policję. Po piąte, pieniądze 
są trzymane w specjalnie zabezpieczonych sejfach. 

 

- Jak sprawdzić, czy banknot nie jest fałszy-
wy? 

 

- Każdy banknot ma wiele zabezpieczeń: znak 
wodny, specjalne nitki zabezpieczające, pas opali-
zujący, uzupełniający się druk obustronny recto – 
verso, tworzący koronę. Dodatkowo posiada ele-
menty wyczuwalne w dotyku, szczególnie przy-
datne dla osób niewidomych, na przykład ozna-
czenia nominału, portret władcy, godło państwa. 
Banknoty są pomalowane specjalną farbą. Niektó-
re zabezpieczenia są widoczne przy podświetle-
niu promieniami podczerwonymi i ultrafioletowy-
mi. Dobry kasjer jest w stanie rozpoznać,                             
czy banknot jest prawdziwy, fałszywy, nawet                      
po tym, jak on się gnie. 

 

- Czy wie Pan, kiedy i gdzie powstał pierwszy 
bank na świecie? Co robili ludzie z pieniędzmi, 
gdy nie istniały jeszcze banki?   

 

- Banki, w takiej formie, jaką mamy dzisiaj,                     
powstały w XIV – XV wieku. ► 
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► Już ponad tysiąc lat temu istniały namiastki                 
tego, co dziś nazywamy bankiem. Nazwa bank              
pochodzi od włoskiego słowa banco, które oznacza 
ławkę. Dawno temu, zanim pojawiły się pieniądze, 
ludzie na ławce wymieniali się na kamyki, muszel-
ki, złoto… 

 

- Czy uczeń szkoły podstawowej może mieć 
konto osobiste?  

 

- Konto może mieć każdy człowiek od urodze-
nia, ale w zależności od wieku, inaczej wygląda 
forma dysponowania tym kontem. Już trzynastola-
tek ma ograniczoną zdolność do czynności praw-
nych, więc może już posiadać rachunek, ale przy 
zakładaniu konta musi towarzyszyć mu rodzic. 

 

- Mamy możliwość płacenia gotówką. Jakie są 
inne sposoby płatności? 

 

- Można płacić za pomocą przelewu, kartą                     
kredytową, płatniczą, debetową, zbliżeniową oraz 
czekiem. Coraz powszechniejsze są płatności telefo-
nem komórkowym. Są też specjalne naklejki, które 
działają jak płatność zbliżeniowa (bezstykowa). 

 

- Czy nowoczesne sposoby płatności są dla nas 
korzystne?  

 

- Dorośli ludzie mają coraz mniej czasu, ciągle 
się spieszą. Dzięki szybkim sposobom płatności, 
zyskujemy cenny dla nas czas. Pieniądze                                
bezgotówkowe upraszczają życie. 

 

-  Jak Pan myśli, czy lepiej jest pieniądze                   
oszczędzać czy pożyczać?  

 

- To jest trudne pytanie, bo nie ma na nie prostej 
odpowiedzi. Każdy inaczej na to spojrzy. Osoby, 
które mają pieniądze, często wolą oszczędzać,                     
bo wiedzą, że na tym jeszcze zarobią, otrzymując 
odsetki od zdeponowanej w banku sumy. Jeżeli 
mamy zbyt mało pieniędzy na to, co potrzebujemy 
kupić i wiemy, że nie zarobimy ich w odpowied-
nim czasie, to jedynym wyjściem jest wzięcie kre-
dytu, pomimo tego, że w efekcie będziemy musieli 
oddać więcej niż wzięliśmy. Patrząc tak zwyczaj-
nie, po ludzku, lepiej oszczędzać niż pożyczać,                
bo nie trzeba nic płacić. 

 

- Ostatnio głośno było w mediach na temat 
kredytów we frankach. Prosimy o przybliżenie 
nam tego tematu.  

 

- Walut jest bardzo dużo. Na przykład dolar 
amerykański kosztuje obecnie około czterech                      
złotych. Jego kurs, tak jak innych walut, może się 
zmieniać. Klienci banku, którzy wzięli kredyty we 
frankach szwajcarskich, co miesiąc otrzymują infor-
mację, ile kosztuje ich rata w złotówkach, ponieważ 
mieszkają w Polsce i zarabiają w złotówkach.  

Wcześniej frank był tańszy, więc i raty, które 
musieli spłacać były mniejsze. Ostatnio po pew-
nych działaniach Szwajcarskiego Banku Central-
nego frank bardzo się umocnił i musimy za niego 
więcej zapłacić w złotówkach, a więc i raty kredy-
tów we frankach też wzrosły. Jeżeli ktoś miał                      
w grudniu kredyt warty dwieście tysięcy złotych, 
to teraz w lutym się okazuje, że on jest warty 
dwieście pięćdziesiąt złotych. Niewiele osób                          
w Błoniu brało kredyty w innej walucie niż złoty. 
Kredyt we frankach szwajcarskich brał mniej                        
więcej co dziesiąty Polak. 

 

-  Kiedy nasi rodzice mają trudności                                 
ze spłaceniem kredytu, dotyka to również nas. 
Na co powinno się zwracać uwagę, biorąc kredyt 
w banku? 

 

- Po pierwsze na to, jak oprocentowany jest 
kredyt. Ważne jest też to, czy to oprocentowanie 
przez czas trwania kredytu jest stałe czy zmienne. 
Przy stałym ja wiem, ile w każdym miesiącu będę 
musiał zapłacić bankowi. Przy zmiennym tego nie 
wiem – kredyt może stanieć lub wzrosnąć.                          
Po drugie, jaką mam umowę o pracę. Czy ta umo-
wa jest dłuższa niż umowa z bankiem? Co będzie, 
jeżeli stracę pracę i nie będę miał z czego spłacić 
raty kredytu? Po trzecie, ważna też jest wysokość 
naszych zarobków. Rata kredytu nie powinna być 
wyższa niż połowa miesięcznych zarobków netto. 

 

-  Czy lubi Pan swoją pracę?  
 

- Tak. Bardzo lubię swoją pracę. Praca z klien-
tem daje mi bardzo dużą satysfakcję. Świadomość, 
że poprzez naszą pracę możemy pomagać naszym 
klientom w realizowaniu marzeń, czy jest to budo-
wa albo kupno własnego wymarzonego mieszka-
nia, czy też pomoc w rozwijaniu własnego                                
biznesu dla klientów firmowych jest czymś, co 
mnie pozytywnie nakręca i motywuje do dalszej 
pracy. ► 

fot. www.fineinvestments.pl/flickr fot. Mariola Siedlecka 
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► -  Gdyby nie był Pan bankowcem, to kim 
chciałby Pan być i dlaczego? 

 

- Podróżnikiem. To moja największa pasja.               
Lubię poznawać nowe miejsca – i te bliskie,                  
i te odległe kulturowo, jak kraje Bliskiego Wschodu 
czy Azja. Dzięki temu uczę się szerzej patrzeć                  
na wszelkie aspekty naszego życia – to co nam się 
wydaje  w kraju oczywiste (na przykład możliwość 
prowadzenia samochodu przez kobietę) w innych 
krajach jest obarczone wieloma restrykcjami                             
- w Arabii Saudyjskiej zamężna kobieta musi mieć 
zgodę na to, żeby samodzielnie podróżować.                     
Aż ciężko to sobie wyobrazić. 

 

- Jak Pan myśli, jak wyglądałby świat                        
bez pieniędzy? Czy byłby lepszy, a ludzie                         
szczęśliwsi?  

 

- Jest takie stare przysłowie, że „pieniądze 
szczęścia nie dają”, ale w obecnych czasach ciężko 
byłoby żyć bez pieniędzy. Pieniądze to jeden                              
z najważniejszych wynalazków człowieka.                           
To dzięki nim możemy prowadzić handel,                      
nabywać dobra oraz usługi. 

 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

fot. www.fineinvestments.pl/flickr 

-  Czy powinniśmy dążyć do świata                                  
bez kredytów i finansów?  

 

- Uważam, że banki w obecnych czasach                   
pełnią bardzo ważną w funkcję w gospodarkach 
wolnorynkowych. Wyobraźmy sobie sytuację,                     
w której ktoś ma pomysł na fajny biznes i żeby go 
rozwijać potrzebuje pieniędzy. A przecież nie każ-
dy dysponuje gotówką – dzięki mikropożyczkom 
powstało wiele firm, które dzięki kredytowaniu 
zaczęły działać na rynku i się rozwijać. Pomyślmy 
też o tym, jak zmieniły się sposoby płacenia za 
towary w sklepie. Teraz wystarczy karta płatni-
cza, a coraz częściej spotykanym rozwiązaniem 
jest bankowość mobilna. Wszyscy przecież mamy 
telefony komórkowe, a teraz możemy też za ich 
pomocą płacić. Usługi finansowe są  realizowane 
coraz szybciej (oszczędność czasu) –  a banki bliżej 
klientów (bank dostępny w telefonie 24h/365).                      
W tak szybko zmieniającym się świecie                               
to bardzo istotne.  

 

Na zakończenie rozmowy Pan Hummel             
rozdaje nam drobne upominki—pamiątki                        
ze spotkania. To rzeczywiście był udany napad,               
a my bezpiecznie wracamy do szkoły! ▪ 

 

Marta Bajda, Oliwia Sionek, Marysia Wodnicka  

UŚMIECHNIJ SIĘ!UŚMIECHNIJ SIĘ!UŚMIECHNIJ SIĘ!   

☺ - Jaki kierunek należy wybrać, żeby potem   
dostać dobrą pracę? 
     - Zachód. 
 

☺ Kowalski spotyka przyjaciela.  
- Czy dostałeś mój list?  
- Ten, w którym przypominasz mi, żebym Ci                      
oddał 300 zł?  
- Właśnie ten!  
- Nie, jeszcze nie dostałem… 

☺ Idą pieniądze do nieba.  
Najpierw idzie 10 złotych. Gdy jest przy                       

bramie, słyszy:  
- Ty 10 złotych nie pójdziesz do nieba!                           

Do piekła z nim!  
Idzie 50 złotych i słyszy to samo.  
Idzie 100 złotych i też zostaje zesłane                              

do piekła… 
W końcu idzie 50 groszy: 
- Ty 50 groszy zasługujesz na niebo.  
Inne pieniądze się buntują: 
- Jak to! My mamy większą wartość, a takie                        

50 groszy idzie do nieba?  
Nagle słyszą głos:  
- A kiedy was ostatnio w kościele widziałem?! 

☺ Rozmawiają dwie sąsiadki:  
- Dlaczego Twój mąż tak głośno wczoraj                              

na Ciebie krzyczał?  
- Bo nie chciałam mu powiedzieć, na co wyda-

łam wszystkie pieniądze.  
- A dziś rano?  
- Bo mu wreszcie powiedziałam.  

 

☺ Kolega do Jasia:  
- Ile razy mam Cię prosić, żebyś mi oddał                       

pożyczone pieniądze?  
- A przypomnij sobie, ile razy Cię prosiłem,    

żebyś mi je pożyczył?  
 

☺ Rozmawiają chłopcy na kolonii.  
- Skąd masz tyle kasiory?  
- Z pisania.  
- Ojej, a co piszesz?  
- Listy do rodziców z prośbą o pieniądze.  

 

☺ Student opowiada koledze:  
- Poszedłem do bankomatu, żeby wyjąć pienią-

dze. Bankomat huczy, huczy, coś tam mieli                                
i na ekranie bankomatu pojawia się komunikat. 

- Jaki? 
- „Stary, masz pożyczyć 10 złotych                                      

do poniedziałku?”. ▪ 
 

Znalazł i opracował Piotrek Siedlecki (3a)  
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Własne pieniądze—jak je zdobywamy, na co wydajemy? 

CZY DOSTAJESZ OD RODZICÓW KIESZONKOWE?CZY DOSTAJESZ OD RODZICÓW KIESZONKOWE?CZY DOSTAJESZ OD RODZICÓW KIESZONKOWE?   

Czy dostajesz od rodziców kieszonkowe?                      
Jeżeli tak, to co z nim robisz? Jeżeli nie, to jak                 
radzisz sobie bez niego? Jak uważasz, czy lepiej 
być wybitnym człowiekiem, ale mieć mało pienię-
dzy, czy mieć dużo pieniędzy i nieważne kim 
być? Czy pieniądze są potrzebne do tego, by być 
szczęśliwym? Czy jest coś ważniejszego niż                       
pieniądze? - to jedne z pytań, które zadałam                 
trzecio–  i czwartoklasistom z naszej szkoły. 

Jak wynika z naszej sondy dziennikarskiej,     
większość trzecio– i czwartoklasistów otrzymuje  
od rodziców kieszonkowe, czyli stałą i niewielką 
„pensję”. Najczęściej jest to dziesięć złotych                       
na tydzień. Niewielu ankietowanych wydaje je  
własne, bieżące potrzeby (słodycze, napoje, karty 
telefoniczne). Z reguły oszczędzamy na większe 
cele, takie jak: wyjazd na wakacje, telewizor do 
własnego pokoju, a nawet z przeznaczeniem dla 
chorych dzieci. Niektórzy próbują sami zarabiać—
otrzymują pieniądze za sprzątanie, koszenie trawy 
latem i odśnieżanie podwórka zimą, sezonowe  
zrywanie truskawek i innych owoców, mycie                    
samochodów. Wielu z nas otrzymuje drobne kwoty 
od dalszych członków rodziny (babcia, ciocia).                   
Czasami opiekujemy się czyimiś dziećmi. Kilka 
osób uważa, że nie potrzebuje pieniędzy,                    
bo nie ma żadnych potrzeb. 

Jak się okazuje, wolimy być wybitnymi ludźmi 
(takimi jak na przykład Fryderyk Chopin lub Hans 
Christian Andersen), a mieć mało pieniędzy,                           
niż mieć dużo pieniędzy, a nie być „sławnym                      
człowiekiem”.  

Ważniejszymi od spraw materialnych są dla nas: 
- rodzina; 
- miłość, przyjaźń, radość, życie; 
- wiara w Boga; 
- spełnianie swoich marzeń, 
- szkoła; 
- zabawa. 
Kiedy mamy przy sobie „parę groszy”, lepiej 

czujemy się w szkole, bo gdy jesteśmy głodni,                      
możemy kupić sobie coś do jedzenia.  

Własne pieniądze są dla nas szczególnie ważne 
w czasie wyjazdów na wycieczki szkolne; bywają 
nawet ważniejsze niż samo zwiedzanie. Kupowa-
nie pamiątek to wielka frajda. I to jakich? Tarcze 
rycerskie, miecze, łuki, kamienie szlachetne,                         
breloki, plastikowe dinozaury...   

▲ Skarbonka i kalkulator—niezbędne przedmioty 
każdego młodego ekonomisty. 

O „przedziwnych” i kłopotliwych pamiątkach 
z pewnością najwięcej mogliby powiedzieć nasi 
wychowawcy i rodzice. 

Jak twierdzą dorośli, otrzymywanie kieszonko-
wego uczy nas zarządzania finansami, a więc                        
mądrego planowania, oszczędzania i wydawania 
pieniędzy.  

Czy powinno nam się płacić za oceny albo za 
pomoc w domu? - to pytania, które z pewnością 
zadaje sobie wielu rodziców.  

Nauka jest obowiązkiem i starając się dobrze 
uczyć, powinno zależeć nam przede wszystkim na 
sobie i naszej przyszłości. Oceny są formą zapłaty 
za naszą pracę w szkole. Czy gdy rodzice nam za 
nie płacą, nie uczymy się tylko dla korzyści                             
materialnych? 

Czy kiedy otrzymujemy wypłatę za pozmywa-
nie naczyń lub wyniesienie śmieci, nie uczymy się 
interesowności?  

Inna sprawa: czy rodzice powinni decydować      
o tym, na co wydajemy pieniądze, które otrzymu-
jemy w ramach kieszonkowego? 

Wydaje się, że to nasza sprawa, co z nimi zrobi-
my, ale... czy rodzice nie powinni zabraniać nam                   
kupowania chipsów, jeżeli przynosimy ze szkoły 
do domu niezjedzone kanapki?  

Jak  widać, temat kieszonkowego może budzić 
wiele pytań. A Wy jak byście na nie odpowiedzie-
li? ▪ 

 

Sondę przeprowadziła Marysia Wodnicka (4f). 
 

Piszcie: diamir72@o2.pl 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

fot. www.fineinvestments.pl/flickr 
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fot. M. Czarnecka—Jaśkiewicz 

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”.  Nikołaj Gogol  

JAK POMAGAĆ BIEDNYM? JAK POMAGAĆ BIEDNYM? JAK POMAGAĆ BIEDNYM?    

Czy pamiętacie baśń H. Ch. Andersena 
„Dziewczynka z Zapałkami”? Dawniej powszechna 
bieda zmuszała do ciężkiej pracy już kilkuletnie 
dzieci. Nie miały wiele szans, aby zmienić swój los. 
A jak jest teraz w Polsce? Jak jest w naszym                     
mieście? 

Jak się okazuje, na 100 Polaków aż 21 jest                            
dotkniętych biedą. Mamy więcej ubogich dzieci niż 
ubogich dorosłych, dlatego że biedne rodziny to 
często rodziny wielodzietne lub niepełne. 

Jak pomagać biednym? - to pytanie, na które 
wielu ludzi dobrej woli szuka najlepszych odpowie-
dzi. I my dołączamy się do nich, a nasze poszuki-
wania rozpoczynamy od wizyty u pedagoga                           
szkolnego - Pani Krystyny Sierakowskiej. 

 

U rzecznika uczniów  
 

Jak się okazuje, praca pedagoga szkolnego                      
polega na rozmawianiu z innymi ludźmi: uczniami, 
nauczycielami i rodzicami. Do Pani Krysi przycho-
dzą wszyscy ci, którzy mają jakiś problem. Czy więc 
pedagog szkolny to smutny zawód? Chyba nie, bo 
Pani Krysia rozmawiała z nami bardzo                     
wesoło. Poza tym, jak sama powiedziała, jest od                  
tego, aby pomóc te problemy rozwiązać:  

 

- Czasami rodzice mają trudności finansowe,                     
bo na przykład stracą pracę albo są chorzy i wtedy 
udzielam im porady, dokąd mogą się zgłosić po po-
moc. Zawsze na koniec roku szkolnego zbieram 
używane  podręczniki i wtedy we wrześniu ci,                    
którzy potrzebują wsparcia, mogą bezpłatnie je 
otrzymać. Zbieram też przybory szkolne. Czasami 
rozdaję otrzymane z darów artykuły spożywcze. 
Najczęściej współpracujemy z „Caritasem”, ale też 
zdarzają się prywatni darczyńcy. Niektórzy finan-
sują biedniejszym uczniom wyjazdy na wycieczki                           
szkolne i zielone szkoły. Niekiedy ubiegamy się                     
o wsparcie finansowe do Rady Rodziców. Zdobycie 
się na to, aby zwrócić się do pedagoga szkolnego                      
o pomoc, nie jest dla żadnego ucznia łatwe, ale są 
jednak tacy, którzy do mnie przychodzą. Każdy 
może liczyć na dyskrecję, bo to z pewnością nie                  
byłoby dla niego miłe, aby wszyscy o tym wiedzieli. 

  

Tam, gdzie Miłość nie jest pustym słowem 
 

Następnie udajemy się z wizytą do Parafialnego 
Zespołu Charytatywnego „Caritas” przy kościele 
św. Trójcy w Błoniu. Spotykamy się z Panem                         
Stefanem Moczydłowskim. ► 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ U Pani Krysi zawsze jest radośnie. 

▲ Produkty dla ubogich z Programu Operacyjnego 
„Pomoc Żywnościowa”. 

▲ Z Panem Stefanem Moczydłowskim przed siedzibą 
punktu charytatywnego „Caritas”. 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 
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► Słowo „caritas” znaczy „miłość”. Błoński 
punkt pomocy został założony w 1987 roku.                         
Chociaż zasadniczo przynależy do parafii                                
św. Trójcy, opieką otacza całą gminę Błonie.                          
Pan Stefan pracuje w nim społecznie, czyli nie 
przyjmuje za swoją pracę żadnych pieniędzy.  

Skąd „Caritas” czerpie środki finansowe na po-
moc biednym? Jednym ze źródeł są fundusze unij-
ne. W ramach projektu unijnego realizowanego 
przez Agencję Rynku Rolnego „Caritas” otrzymał 
produkty żywnościowe długoterminowe, jak mleko 
UHT, konserwy, makaron, cukier, ojej, mąkę. Kto 
może otrzymać te dary? Każda rodzina, która ma                           
poświadczony w Ośrodku Pomocy Społecznej                        
bardzo niski dochód na osobę. Paczki żywnościowe 
otrzymało już 428 osób. „Jest przy tym sporo                            
dokumentów do wypełniania, musimy pilnować 
zaświadczeń o dochodach, nie można dać nikomu, 
kto zarabia trochę więcej, ale z jednej strony to jest 
dobre, bo nikt nie ma pretensji, nie kłóci się”                                
– mówi Pan Stefan Moczydłowski. 

Drugim źródłem środków finansowych są                        
comiesięczne kwesty przed kościołem, zaś trzecim – 
dary przynoszone przez ludzi. „Na co dzień poma-
gamy 440 mieszkańcom gminy (około 200 rodzin). 
Przychodzi do nas 5 – 10 osób dziennie. Możliwości 
mamy małe, bo pieniędzy nie jest dużo. Zwykle                       
w miesiącu zbierzemy około tysiąca złotych, na tylu 
potrzebujących to jest niewiele. Za zebrane ofiary 
kupujemy dla podopiecznych artykuły żywnościo-
we oraz dofinansowujemy leki. Parafianie przyno-
szą nam odzież, szczególnie potrzebne są ubranka 
dla małych dzieci. Dużo pomagają nam Siostry.     
Wy w szkole także możecie założyć „Caritas”           
—pomagać swoim kolegom w nauce, organizować 
dla młodszych zabawy.” 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej 
 

Odwiedzamy Ośrodek Pomocy Społecznej.                
Spotykamy się z Panią kierownik Anną Fuglewicz, 
która opowiada nam o jego działalności.  

Ośrodek udziela pomocy osobom i rodzinom                
w trudnej sytuacji życiowej. Mogą one uzyskać              
pomoc finansową—stałą, okresową lub przeznaczo-
ną na jakiś cel oraz pomoc niepieniężną przyznawa-
ną na przykład w postaci schronienia, posiłku, 
odzieży, opału, specjalistycznych usług opiekuń-
czych. 

Z pomocy społecznej korzysta 1/5  wszystkich 
rodzin z naszego miasta i gminy. Jak myślicie,                          
to dużo czy mało?... Okazuje się, że rodzin                              
potrzebujących jest więcej. Niektóre mają nieco 
większy dochód na osobę, który uniemożliwia im 
uzyskanie pomocy. 

▲ Z Panią Anną Fuglewicz w Ośrodku Pomocy    
Społecznej. 

- Czy dajecie osobom potrzebującym nie tylko 
przysłowiową „rybę”, ale także i „wędkę”,                              
aby mogły same „łowić ryby”?  

 

- Tak, staramy się również pomagać w znalezie-
niu pracy. Wiele osób uczestniczyło w szkoleniach 
uczących sztuki zaprezentowania się i pisania CV, 
przygotowujących do pracy w różnych zawodach 
(na przykład kosmetyczki lub opiekunki), kursach 
prawa jazdy i dających uprawnienia na wózki                      
widłowe. Niestety, nie każdy chce pracować. Jeżeli 
ktoś przez jakiś czas jest bez pracy, trudno mu się 
ponownie przyzwyczaić do rannego wstawania, 
przychodzenia na określoną godzinę i wywiązy-
wania się z określonych obowiązków. 

Wiele dzieci z przedszkoli i szkół błońskich 
otrzymuje z OPS dofinansowanie do wyżywienia. 
Aby zostało ono przyznane,  należy zgłosić się                     
do pedagoga szkolnego lub do Pań w Ośrodku. 
Przeprowadzane są wywiady środowiskowe. 
Szkoła przekazuje wykaz dzieci, którym przyzna-
no „bezpłatne” obiady. Firma, która dowozi                       
obiady do szkoły, przekazuje za nie rachunki                       
i Ośrodek je opłaca.  

W Polsce jest wiele organizacji i osób, które    
pomagają biednym, na co nie mogła liczyć Dziew-
czynka z Zapałkami. Pamiętajmy, że dziecko                        
nigdy nie ponosi winy za swoje ubóstwo i nikt                        
z nas nie powinien się wstydzić tego, że nie ma na 
coś pieniędzy. I Ty możesz kiedyś stać się                     
biednym. I Ty pomożesz pomagać dzieciom, które 
żyją w ubogich rodzinach. ▪ 

[red.] 
 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat bied-
nych dzieci, sięgnij po książkę Hanny Gill—Piątek                 
i Henryki Krzywonos, „Bieda. Przewodnik                                    
dla dzieci”. Plik do pobrania dostępny jest też                             
na stronie:  www.rodzinneczytanie.pl 

fot. Mariola Siedlecka 
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▲ Z Panią Wioletą Skrzypek—Szafrańską. 

fot. Krzysztof Szczygło 

„Bez pracy nie ma kołaczy”. (przysłowie polskie) 

W AGENCJI PRACYW AGENCJI PRACYW AGENCJI PRACY   

„Czy każdy ma szansę, aby mieć pracę?”                    
- aby się tego dowiedzieć, odwiedzamy błońską 
Agencję Pracy „EuroKadra”.  

Gdy wchodzimy do pierwszego pomieszczenia,  
wita nas jedna z pracownic Agencji, mówiąca                        
w języku ukraińskim. Zastajemy kilku Ukraińców 
starających się o pracę.  

Czekamy na Panią Wioletę Skrzypek                                  

– Szafrańską – specjalistkę  do spraw rekrutacji,                      
z którą jesteśmy umówieni na rozmowę. Może i dla 
nas znajdzie się jakaś dodatkowa praca? 

Wreszcie nadchodzi czas, kiedy możemy                     
spokojnie usiąść i porozmawiać. 

 

- Kto może zgłosić się do Państwa?  
 

- Do nas może zgłosić się każdy, czyli ten,                          
kto szuka pracy dla siebie i ten, kto szuka pracow-
ników. Osoba, która szuka pracy, przekazuje nam    
informacje na temat, co chciałaby robić w życiu,                   
w pracy, jakie posiada umiejętności, oczekiwania 
finansowe i na tej podstawie tworzymy profil                     
kandydata, składamy mu różne oferty. Potem 
przedstawiamy naszemu zleceniodawcy kandyda-
turę tej osoby i jeżeli jest zainteresowany, to podpi-
sujemy z tym pracownikiem umowę. Zatrudniamy 
zarówno Polaków, jak i cudzoziemców, w chwili 
obecnej głównie Ukraińców. Poza pracą, osobom 
spoza Błonia, oferujemy również zakwaterowanie. 

 

Agencja Pracy za samo pośrednictwo nie pobie-
ra opłat. Opłaty są tylko wtedy, gdy ktoś zostanie 
zatrudniony. Wtedy od każdej przepracowanej                    
godziny pracownika, otrzymuje od danego                          
pracodawcy marżę. 

 

- Jak wiele jest osób szukających pracy,                                  
a jak wiele firm poszukujących pracowników? 

 

- Bardzo dużo jest osób szukających pracy.                       
Osoby te dzielą się na tych, którzy szukają pracy 
stałej i na tych, którzy szukają pracy dorywczej,   
czyli tymczasowej. Dziennie przychodzi do nas,                    
aby zapytać się o pracę, około pięciu osób. Poza 
tym mamy kilkadziesiąt osób dziennie, które 
dzwonią do nas z ogłoszeń. Jako oddział współpra-
cujemy na stałe z około trzydziestoma firmami. 

Najłatwiej znaleźć jest pracę tym osobom, które 
mają uniwersalne umiejętności, na przykład posia-
dają uprawnienia na wózki widłowe, i książeczkę 
SANEPIDU.   

Druga grupa osób to ci, którzy mają podstawo-
we umiejętności biurowe – potrafią obsługiwać 
faks, xero, komputer, drukarkę. Trudno jest zna-
leźć pracę osobom wąsko wyspecjalizowanym. 

 

- Co ma większe znaczenie: wykształcenie czy 
doświadczenie?  

 

- W przypadku pracowników niższego szczebla 
to znaczenie ma doświadczenie albo zupełny jego 
brak. Wykształcenie ma wtedy znaczenie drugo-
rzędne. W przypadku kadry zarządzającej,                           
czyli wyższego szczebla, ważne jest i wykształce-
nie, i doświadczenie. 

 

- Czyli warto się uczyć? 
 

- Wykształcenie otwiera szersze możliwości.                    
Osoba poszukująca pracy ma większy wybór. 

 

- Patrząc z Państwa doświadczenia, czy przy-
datna jest znajomość języków obcych? 

 

- W przypadku kadry zarządzającej znajomość 
języka obcego jest umiejętnością niezbędną. Posłu-
giwanie się językiem angielskim jest koniecznym 
minimum. Jeżeli przyjeżdżają do nas obcokrajow-
cy, oczekujemy od nich, że albo będą porozumie-
wać się w języku polskim, albo w języku                                
angielskim. 

 

- Czy ludzie rzeczywiście chcą pracować? 
 

- Jest to bardzo różnie. Są ludzie, którzy rzeczy-
wiście chcą pracować, ale są też i tacy, którzy                      
szukają pracy, tylko po to, aby szukać. ▪ 

 

[red.] 

fot. Mariola Siedlecka 
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fot. Przemek Piwowarski 

Czy rodzic przybywający na zebranie do naszej 
szkoły, mógł tylko dowiedzieć się, jak uczy                           
i zachowuje się jego dziecko? Nie! Każdy                                  
z przybywających miał możliwość przyczynić się 
do tego, aby jakieś biedniejsze dziecko pojechało 
na kolonie, otrzymało paczkę wielkanocną, a chore 
na białaczkę mogło wyzdrowieć. 

Wspólnie z naszymi rodzicami upiekliśmy                      
ciasta, które przeznaczyliśmy na cele kwesty                       
Polskiego Czerwonego Krzyża.  

ŚWIĘTY WALENTY ŚWIĘTY WALENTY ŚWIĘTY WALENTY 
TRZYMA Z NAMI!TRZYMA Z NAMI!TRZYMA Z NAMI!   

Uwaga! Akcja! Nasi uczniowie nie próżnują! 

SŁODKO I POŻYTECZNIESŁODKO I POŻYTECZNIESŁODKO I POŻYTECZNIE   

Każdy, kto wrzucił przynajmniej „jeden 
grosz” do biało—czerwonej puszki, mógł poczę-
stować się ciastkiem naszej roboty oraz otrzymać 
znaczek PCK. 

Dzięki Wam, nasi Rodzice, udało się nam                      
uzbierać 976 złotych 20 groszy. Pieniądze                      
te zostały przekazane do zarządu PCK w Błoniu.  

Za nasze zaangażowanie w działalność PCK 
w roku 2014 zdobyliśmy drugie miejsce                                   
w powiecie (pierwsze miejsce należało do Szkoły 
Podstawowej w Starych Babicach). 

Wszystkim naszym Darczyńcom serdecznie 
dziękujemy! ▪ 

Agata Marjańska (6a) 

Co zrobić, aby zdobyć pieniądze na nowe za-
bawki do naszej świetlicy szkolnej oraz przyczynić 
się do wzmacniania miłości na świecie:)? 

Z okazji Dnia Świętego Walentego wykonaliśmy  

„serduszkowe” kartki, dzięki którym udało się 
nam zebrać 170 złotych. Bardzo dziękujemy Wam 
za wsparcie naszej akcji! ▪ 

Uczestnicy zajęć świetlicowych 

fo
t. A

ga
ta

 M
a

rja
ń

sk
a

 fot. Marta Marjańska 

fot. Kamila Walicka 

fot. Kamila Walicka 
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„Wsiąść do pociągu byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet...” (z piosenki Maryli Rodowicz).  

PODRÓŻ NISKOBUDŻETOWAPODRÓŻ NISKOBUDŻETOWAPODRÓŻ NISKOBUDŻETOWA   

Tradycyjnie już, jak co miesiąc, rozmawiamy                    
z trzynastoletnim Wojtkiem Łopacińskim, który 
wraz z rodzicami i młodszą siostrą odbywa podróż 
dookoła świata. Obecnie przebywa w Afryce. Tym 
razem naszym tematem są pieniądze. 

 

- Wojtku, czy to prawda, że aby wyruszyć                           
w podróż dookoła świata, wcale nie potrzeba mieć 
dużo pieniędzy? 

 

- Każdy ma swój sposób podróżowania.                            
Niektórzy lubią siedzieć w hotelach i leżeć przy 
basenie. Inni jak my preferują sposób backpakerski. 
Śpią u ludzi i w namiotach, poruszają się tylko                      
lokalnymi autobusami i ograniczają budżet                             
do minimum. Prawda jest jednak taka, że jakieś 
pieniądze trzeba mieć. W naszej drodze dookoła 
świata spotykamy osoby, które z braku funduszy 
muszą przerwać na jakiś czas swoją podróż.                       
Zazwyczaj wtedy angażują się do prac sezono-
wych, są kelnerami lub sprzedają sznurkowe ozdo-
by i inne rękodzieła. Oczywiście takie podróżowa-
nie trwa znacznie dłużej, bo wymaga nagromadze-
nia kolejnych funduszy, ale jest możliwe. Na grani-
cy między Boliwią a Chile spotkaliśmy Krzyśka                      
z Gdańska, który przejechał za 100 dolarów                      
Amerykę Południową. W Tanzanii spotkaliśmy 
Bartka z Nowego Targu, który trasę z Polski do 
Chorwacji zamknął w kwocie 120 zł. Jechał autosto-
pem, a ludzie, których spotykał na swojej drodze, 
karmili go i nocowali. Tanie podróżowanie jest 
możliwe. Wymaga jednak odwagi, determinacji, 
otwartości do ludzi, pozytywnego myślenia i krea-
tywności.  To nie pieniądze nas ograniczają, tylko 
brak wiary w siebie. Wszędzie na świecie są ludzie, 
którzy Ci pomogą, nakarmią i przenocują. Nasza 
podróż jest niskobudżetowa. Śpimy w namiocie                      
i w domach u ludzi. Jadamy w przydrożnych                    
garkuchniach. Dzięki temu poznajemy historie 
wspaniałych ludzi i dotykamy prawdziwego życia 
mieszkańców. 

 

- Jak pod względem finansowym przygotowy-
waliście się do podróży?  

      

- Przygotowania do podróży zaczęły się dużo                      
wcześniej. Rodzice oszczędzali przez cztery lata, 
aby pokazać nam świat. Ja z siostrą również                         
im pomagaliśmy. Oszczędzanie może być bardzo 
zabawne. Mama wymyśliła grę, jak zastąpić coś 
czymś, aby nadal było dobrze.  

▲ Z niskim budżetem też można zajść wysoko—                   
na szczycie Kilimandżaro (5895 m n.p.m.). 

Ja na przykład czytam dużo książek i w ramach 
oszczędzania, aby nie kupować nowych, zapisa-
łem się do biblioteki. Mama zrezygnowała                             
z płatnej siłowni i zaczęła regularnie biegać.                      
Po roku była uczestnikiem maratonu. W ogrodzie 
na wiosnę zrobiliśmy warzywnik i w ten sposób 
nie trzeba było kupować pomidorów i innych                 
warzyw. Zrezygnowaliśmy z kina i sobotniej                   
pizzy. Każdy z nas wymyślał sposób, aby zgroma-
dzić jak najwięcej pieniędzy. Świnkę—skarbonkę 
zstąpiliśmy dziecięcym kontem w banku i już nie 
kusiło nas, by z niej podbierać. Łucja, moja siostra,                    
na wspólny cel podarowała pieniądze z Pierwszej 
Komunii. Rodzice przed wyjazdem sprzedali                    
samochód i starali się wynająć dom. Każdy dał coś 
od siebie  i dzięki temu realizujemy nasze marze-
nie. 

 

- Jak sobie radzicie pod względem                          
finansowym?  

 

- Staramy się zwiedzać jak najwięcej za jak naj-
mniejsze pieniądze. W trakcie naszej podróży nie 
korzystamy z hoteli. Jeszcze będąc w Polsce,                       
zalogowaliśmy się na couchserfingu, czyli portalu,  
na którym mieszkańcy innych państw oferują noc-
legi u siebie w domu.  Bardzo często korzystamy    
z tych zaproszeń i w ten sposób oszczędzając,                                
poznajemy ciekawych ludzi. Wielokrotnie                       
korzystamy z pomocy misjonarzy i jak przystało 
na prawdziwych podróżników, sypiamy                          
w namiocie. Podobnie jest z jedzeniem. ► 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 
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► Nie uczęszczamy do restauracji. Jadamy na 
ulicy w tak zwanych garkuchniach. Zawsze jest tu 
tanio, świeżo i pysznie. Śmiało mogę stwierdzić,                    
że jestem specem od lokalnej kuchni. Odzież                         
na podróż i obuwie otrzymaliśmy od sponsorów. 
Dzięki temu nosimy ciuchy specjalistyczne,                        
czyli takie, które „oddychają”, są lekkie i szybko 
schną, a to jest bardzo istotne, gdy w plecaku liczy 
się każdy gram. My w zamian za to reklamujemy 
daną markę, pokazując się w jej ciuchach                               
na zdjęciach.  

 

- Czy w związku z brakiem dużych pieniędzy 
macie jakieś ograniczenia?   

 

- Niskobudżetowa podróż jest zawsze dłuższa. 
Posiadając wysokie fundusze, można częściej                   
korzystać z połączeń lotniczych i więcej zobaczyć. 
Niestety nasza wyprawa trwa tylko rok, a przy   
dystansach, jakie musimy pokonać, ograniczamy 
się do odwiedzin najważniejszych miejsc w danym 
państwie. Ameryka Południowa nie należy do dro-
gich kontynentów. Afryka natomiast, kontynent 
bez dorobku kultury, oferuje turystom jedynie                  
parki narodowe, do których wejścia są niesamowi-
cie   drogie. Właśnie w Afryce musieliśmy znacznie 
ograniczyć nasze wydatki. Zrezygnowaliśmy                         
z rwandyjskich goryli, gdyż cena za wejście                          
jednej osoby wynosiła 700 dolarów. Na Kiliman-
dżaro wszedłem tylko ja i tata. Mama i siostra                   
ze względu na wysoki koszt wyprawy czekały na 
nas w wiosce masajskiej. Odwiedziliśmy tylko dwa 
parki narodowe: słynny Kruger Park                          
i Ngorongoro wraz z Serengeti.  Podarowaliśmy 
sobie Deltę Okavango w Botswanie i kolejne safari 
w Kenii. Ci, co mają więcej czasu, mogą pozwolić 
sobie na chwilowy stop i dzięki sezonowemu                   
zatrudnieniu zebrać fundusze na pominięte przez 
nas miejsca.  

 

- Czy spotykają Was jakieś niedogodności 
związane z koniecznością wymiany walut?  

 

- Każdy kraj ma własną granicę i świadomość, 
że państwo graniczące to nie tylko kawałek innej 
ziemi i inny język, ale także inna waluta. Obecnie 
wszędzie na przejściach granicznych można                         
spotkać exchange house (dom wymiany). To tam                          
wymieniamy waluty. Jest jeszcze inna opcja. Zaraz 
przy exchange house można spotkać ludzi, którzy 
mają przy sobie wielkie pliki pieniędzy. U nich  
wymienia się po korzystniejszym kursie. Turyści             
w większości wolą „dom wymiany”, ponieważ tu 
mają pewność, że banknoty są oryginalne. Istnieje 
jeszcze trzecia możliwość—bank. Tu pieniądze     
wymienia się po najgorszym kursie.  

▲ Zobaczenie słoni w Kruger Park drogo kosztuje. 

W Argentynie z powodu wcześniejszego ban-
kructwa państwa banki narzucają wysoką        
prowizję. Gdy chcesz wymienić 100 dolarów,                      
to na wymianie tracisz 50. W tym państwie płaci 
się tylko gotówką, a dolary wymienia u ulicznych 
cinkciarzy. Tak robili moi rodzice. 

 

- Spotykacie wielu biednych ludzi. Jak żyją? 
Jak sobie radzą bez pieniędzy?  

 

- Ludzi biednych spotykamy na całym świecie. 
Czy to Ameryka, Afryka, Azja czy Europa.                       
Problem pojawia się wtedy, gdy ludzie nie chcą 
wyjść z swojej biedy i chętnie korzystają z pomocy 
materialnej innych. Takim przykładem jest                        
Afryka, gdzie rozdawanie pieniędzy przez organi-
zacje międzynarodowe nie wyszło na dobre.                      
Zamiast rozwinąć chęć ludzi do pracy rozwinięto 
stan oczekiwania pomocy i chęć przyjmowania 
gotowych rozwiązań. W rezultacie większość 
biednych obywateli państw afrykańskich nie                      
próbuje szukać pracy czy sposobu na zarobienie 
ich. Biały misjonarz zorganizuje darmowe szcze-
pienia, dożywi i ubierze dzieci, wybuduje studnie 
czy nową szkołę. Niedawno pewna organizacja 
podarowała rwandyjskim dzieciom laptopy, aby 
ułatwić im edukację. Pominęła tylko kwestię                    
braku prądu w domach na wsi. Laptopy nie nada-
wały się do użytku już po miesiącu, gdyż nikt nie 
umiał się nimi posługiwać. Pewna ich część zosta-
ła również sprzedana. Takie działania bardzo nas 
szokują. Moja rodzina jest bardzo przeciwna                     
takim postępowaniom. Jako podróżnicy możemy 
niewiele. Przestrzegamy jednak pewnych zasad. 
Nigdy nie dajemy pieniędzy żebrzącym dzieciom. 
Nie wolno ich uczyć takiej formy zarabiania, gdyż 
zamiast chodzić do szkoły i zdobyć zawód                          
przyszłość spędzą na ulicy. ► 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 
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► Często pieniądze z żebraniny trafiają z rąk 
dzieci do rodziców alkoholików. Jeżeli widzimy 
godne dziecko, kupujemy mu posiłek, który przy 
nas konsumuje.  

Jak żyją biedni ludzie na świecie? Bardzo różnie. 
Na wsi w Afryce ludzie mieszkają w glinianych 
lepiankach bez prądu i bieżącej wody, w nocy śpią 
na szmatach. Niektórzy są analfabetami, bo ich                    
rodzice nie mieli pieniędzy na szkołę. Czasami nie 
jedzą nic przez dwa lub trzy dni. Ci troszeczkę                       
bogatsi jedzą dwa posiłki dziennie. W Ameryce sy-
tuacja wygląda podobnie. Wokół biednych domów 
najczęściej rośnie kukurydza i fasola. Są to uprawy 
na własny użytek. Jak to bywa w takich krajach, 
najwięcej pracują kobiety. W Afryce mężczyźni bar-
dzo lubią wylegiwać się przed taką glinianą chatką.                             
Kobieta natomiast zajmuje się sześciorgiem dzieci, 
pracuje na polu, wypasa kozy i przygotowuje posił-
ki. W Ameryce bycie kobietą również nie jest łatwe, 
jednak na tym kontynencie mężczyźni są bardziej 
pracowici. Niestety, nie angażują się w wychowa-
nie dzieci. Bieda powoduje wykorzystywanie dzie-
ci do pracy. Na ulicach można spotkać już cztero-
latki, które sprzedają cukierki czy popcorn. Starsze 
dzieci myją szyby. Zdarza się tak, iż biedni rodzice 
sprzedają dziesięcioletnie dzieci na prostytucję.   

Jak sobie radzą biedni ludzie? Nie radzą sobie  
w ogóle. Bez pomocy z zewnątrz nikt nie jest                       
w stanie poprawić swojego bytu. Historie pod                      
nazwą „od zera do bohatera” zdarzają się tu chyba 
raz na tysiąc lat. Edukacja jest płatna i to już ograni-
cza przyszłość wielu dzieci. Jaka może ona być,        
jeżeli skończyły tylko trzy klasy podstawówki? 

Bieda jest straszna. Najgorsze jest to, że są miej-
sca na świecie, gdzie nie ma nadziei na lepsze jutro. 
Hasło „zawsze może być lepiej, jeżeli tylko tego 
chcesz i Twoje marzenia się spełnią” nigdy się tu 
nie sprawdza. Tym biednym, którzy chcą poprawić 
swoje położenie trzeba pomagać. Jednak tym                  
ludziom, którzy akceptują swoją sytuację i stoją               
w miejscu — nigdy! Gdy wspierasz takie osoby                
finansowo, sam akceptujesz ich położenie, a one 
uważają, że im się należy i nic więcej nie robią.  

 

-  Czy spotkaliście po drodze niezwykłych                   
ludzi – takich cichych bohaterów, którzy szczegól-
nie dobrze radzili sobie w trudnej sytuacji                         
materialnej, zdrowotnej? 

 

- Takimi osobami są misjonarze—ludzie, którzy 
ciężką pracą pomagają najbiedniejszym. Dzięki 
otwieranym szkołom edukują dzieci. Prowadzą                 
akcje dokarmiania. Znamy polskie misjonarki,                  
które jeżdżą po wsiach afrykańskich i odbierają     
porody. Uratowały już wiele dzieci.  

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

Polskie Franciszkanki z Rwandy prowadzą 
szkołę z internatem dla dzieci niewidomych.                     
Rezygnują z wygodnego i bezpiecznego życia                    
w Polsce. Mieszkają często w trudnych warun-
kach, bez elektryczności czy wody. Narażają                  
swoje życie. Znam jednego misjonarza, który                   
chorował sto trzydzieści siedem razy na malarię                  
i nigdy nawet przez chwilę nie pomyślał                               
o powrocie do Polski.   

 

- Jak myślisz, czy pieniądze dają szczęście? 
 

- Nie trzeba podróżować, aby stwierdzić,                     
iż „pieniądze szczęścia nie dają”. Umożliwiają jed-
nak realizację marzeń. Szczęście to stan chwilowy 
i ulotny. Zazwyczaj jesteśmy szczęśliwi, gdy                   
zaspokoimy swoją potrzebę. Może to być nowy 
samochód lub pyszna, mleczna czekolada, czasa-
mi wspaniała wiadomość o narodzinach dziecka. 
Chwilę później możemy się martwić, bo ktoś              
przejechał nam kota. Pieniądze nie uszczęśliwią 
nas w tej sytuacji. Na pewno są jakąś drogą                         
do szczęścia, sprawiają, że życie jest łatwiejsze. 
Jeżeli ktoś dobrze wykonuje swoją pracę, ma szan-
se na awans i lepszą pensję. Dzięki temu może 
zapewnić swojej rodzinie lepsze życie. Dzięki                
pieniądzom ludzie czują się pewniej i bezpiecz-
niej. Pieniądz wyznacza często wartość naszej   
pracy. Im lepiej firma wykonuje swoje usługi na 
rynku, tym lepiej zarabia. Bogaty przedsiębiorca 
może dać pracę wielu ludziom. Dzięki jego pienią-
dzom wiele rodzin prowadzi godziwe życie.                 
Pieniądze nie wyleczą raka złośliwego, ale pomo-
gą przeprowadzić skomplikowaną i drogą opera-
cję, która uratuje życie. Dają wiele możliwości                     
i pomagają w rozwoju osobistym. Dzięki pienią-
dzom człowiek może więcej. Spełnia swoje marze-
nia i pomaga innym. Pieniądze należy szanować                  
i nie powinno się ich wstydzić. To nie wstyd być 
bogaty zwłaszcza, gdy to, co masz, jest wynikiem 
ciężkiej pracy. Pieniądze mogą również przyczy-
nić się do zła. Widać to zwłaszcza w Afryce, gdzie 
rząd zamiast wspomagać biednych, zbroi swoje 
arsenały.  

Czy pieniądze dadzą szczęście, czy nie, to                    
zależy od nas. Możesz być bogatym człowiekiem  
i bardzo smutnym, bez rodziny i marzeń. Możesz 
spełniać swoje marzenia i pomagać innym. Wtedy 
pewnie uszczęśliwisz nie tylko siebie, ale i innych. 
Wszystko zależy od nas, jak wykorzystamy siłę 
pieniądza i jego możliwości w naszym życiu. ▪ 

[red.] 
 
Jeżeli chcielibyście Wojtka o coś zapytać,                   

piszcie: diamir72@o2.pl 
fot. za zgodą pp. Łopacińskich 
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▲Kościół w Truskawcu, przed nim został postawiony 
pomnik św. Jana Pawła II.  

fot. Krzysztof Szczygło 

Misjonarze pracują nie tylko w Afryce. Wyobraźnią przenosimy się na Ukrainę. 

W CIEMNYCH KOLORACHW CIEMNYCH KOLORACHW CIEMNYCH KOLORACH   

Jak daleko jest z Błonia do Truskawca                               
na Ukrainie? Najkrótsza odległość drogowa                         
wynosi niecałe 471 kilometrów, czyli około                        
siedmiu godzin jazdy samochodem. Droga mailo-
wa jest znacznie krótsza i właśnie za jej pomocą 
nawiązaliśmy kontakt z polskim misjonarzem,                        
redemptorystą—Ojcem Krzysztofem Szczygło. 

 

- Szczęść Boże! Od ilu lat Ojciec przybywa                      
w Truskawcu, na Ukrainie? 

 

- To już drugie moje spotkanie z Ukrainą.                          
Pierwszy raz byłem za czasów Związku Radziec-
kiego w latach 1990-1992. Drugi raz trafiłem na 
Ukrainę w 2006 roku i jestem teraz dziewiąty rok. 

 

- Na czym polega Ojca praca jako polskiego                 
misjonarza? 

- Praca tutaj niewiele różni się od pracy księży                     
w Polsce. Różnice są w tym, że parafie ukraińskie 
są mniejsze od polskich. Jedna tutejsza parafia                
liczy 30 osób, druga 150. Na codziennej Mszy                      
Świętej mamy około 15—30 osób—przychodzą                      
do nas ludzie z innych obrządków i wyznań,                          
a także niewierzący, którzy są albo poszukujący, 
albo chcą tylko zobaczyć,  jak wygląda liturgia                       
w obrządku rzymskokatolickim lub posłuchać                     
muzyki organowej. Odprawiamy tutaj Msze Święte 
i nabożeństwa w dwóch językach: polskim                                
i ukraińskim. Naszą opieką obejmujemy trzy                    
miasta: Truskawiec (nazwa nie od truskawek, ale 
od nazwiska; około 40 tysięcy mieszkańców,                   
miasto kurort, tak jak nasza Krynica—Zdrój),                      
Borysław (40 tysięcy mieszkańców; miasto,                             
w którym zaczęło się wszystko, co związane z ropą 
naftową) i Stebnik (około 20 tysięcy mieszkańców). 
W Borysławiu zbudowaliśmy nowy kościół                         
rzymskokatolicki, bo stary został zamieniony                          
na cerkiew.  

W naszej parafii prowadzimy katechezę dla 
dzieci, młodzieży, dla dorosłych. Mamy kręgi                    
Domowego Kościoła, są spotkania kręgu biblijne-
go. Prowadzone są wieczory muzyki organowej                        
i poezji religijnej. 

 

-  Jacy są mieszkańcy Ukrainy? Czy różnią się 
od mieszkańców Polski? 

- Mieszkańcy tych dwóch krajów różnią się                   
od siebie mentalnością. Ukraińcy są bardziej                   
pobożni. 

Niezależnie od swojego wyznania, przechodząc 
obok kościoła, cerkwi, przeżegnają się, co dzisiaj 
rzadko można zobaczyć w Polsce. Niestety, wiara 
ich często jest dość płytka, wierzą w Boga i wierzą 
wróżkom, wiele jest zabobonów. Różnią się także 
podejściem do czasu. Jeżeli ktoś się ze mną                         
umawia i mówi, że będzie za godzinę, to równie 
dobrze może być za dwie albo trzy. Jeżeli dzwonię 
do tej osoby i ona mówi, że już dochodzi na miej-
sce, to mogę jej się spodziewać najszybciej za pół 
godziny. Z punktualnością ludzie tutaj mają 
ogromny problem, a może to ja jestem bardziej 
przywiązany do czasu? Jeżeli nawet władze                         
miasta robią spotkanie i jest podana godzina,                      
to jeszcze nie zdarzyło się, by rozpoczęło się                         
ono punktualnie, a ja jestem na miejscu pierwszy... 
No, może teraz, po paru latach pobytu tutaj,                           
już nie, aż tak się nie spieszę… 

Wydaje się, że ludzie tutaj są bardziej dla siebie 
życzliwi. Nie zdarzyło mi się, gdy miałem jakiś 
problem z samochodem, by ktoś się nie zatrzymał            
i nie zapytał, czy może w czymś pomóc. Robią to 
bezinteresownie. Trzeba też przyznać, że są fatalni 
jako kierowcy, wymuszają pierwszeństwo,                       
nie używają kierunkowskazów; w nocy, niezależ-
nie od pogody, zawsze mają włączone halogeny, 
jeżeli takie są w samochodzie… 

 

- Czy w Ojca parafii jest wielu Polaków                   
lub Ukraińców polskiego pochodzenia? 

 

- Na początku do kościoła przychodzili głównie 
Polacy i ludzie polskiego pochodzenia.► 
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► Teraz to już się zmienia. W miastach, w których 
pracuję, ludność jest bardzo mocno wymieszana— 
w niemal każdej rodzinie można znaleźć przodków 
polskiego i ukraińskiego pochodzenia. Często spo-
tykam ludzi, których uważałem za rodzinę czysto 
ukraińską, a oni mówią, że na przykład babcia lub  
dziadek byli Polakami, że zawsze do nich mówili 
po polsku. Jest wiele historii mówiących                                   
o Polakach, którzy znaleźli się nie ze swojej winy       
w Związku Radzieckim i nigdy nie mówili ani po 
rosyjsku, ani po ukraińsku, tylko po polsku. Są to 
bardzo ciekawe historie.  

Od półtora roku w naszej parafii są siostry                      
zakonne. Wcześniej wydawało się, że jest u nas        
bardzo mało dzieci, ale gdy siostry zaczęły prowa-
dzić katechezę i spotkania dla dzieci i młodzieży, 
liczba uczęszczających wzrosła trzykrotnie. Organi-
zują one także wyjazdy do Polski, wycieczki do 
Lwowa, do różnych sanktuariów, do ZOO, wypra-
wy w góry. Teraz zbieramy pieniądze, by w czasie 
wakacji starsze dzieci i młodzież mogły wyjechać 
do Polski. 

 

-  Czy teren Truskawca jest objęty działaniami 
wojennymi? Jak mieszkańcy radzą sobie                               
w sytuacji wojny bądź zagrożenia nią? 

 

- Nie, działania wojenne toczą się na wschodzie 
Ukrainy, Truskawiec leży w jej zachodniej części. 
Wojna dotyka nas przede wszystkim przez śmierć 
żołnierzy, w większości młodych ludzi, którzy giną 
na wojnie, a pochodzą z tych terenów. Wielu                          
w wyniku wojny jest rannych, zostaje kalekami. 
Przeżycia na froncie to także wielki uraz psychicz-
ny. Państwo nie radzi sobie, by pomóc tym                      
ludziom. U nas wielu jest wolontariuszy, którzy 
starają się pomagać żołnierzom, którzy walczą,                        
ale także tym, którzy powracają do domów, ich       
rodzinom. Wojna niesie wiele ludzkich tragedii. 
Opowiadano mi o młodych ludziach, którzy leżą      
w szpitalu w Odessie. Mieli całe życie przed sobą, 
wielkie plany, dziewczyny, z którymi chcieli                     
założyć rodziny. Zostali ranni, dziewczyny ode-
szły, bo nie chcą wiązać się z kalekami, a oni czują 
się opuszczeni przez wszystkich, niepotrzebni. 

 

-  Czy wielu Ojca parafian jest w ciężkiej                      
sytuacji materialnej? Jakie są jej przyczyny?  

 

- Sytuacja materialna pogarsza się z dnia                               
na dzień, ponieważ hrywna (tutejsza waluta) traci 
na wartości, ceny idą w górę, a zarobki pozostają 
na tym samym poziomie co przed rokiem. Teraz 
jeszcze wzrost cen gazu, energii, paliwa. Wielu        
naszych parafian to starsi ludzie, którzy utrzymują 
się z emerytur, lecz jeżeli mają rodziny, to one im                     
pomagają.  

▲ Parafianie o. Krzysztofa przed konsekrowanym 
półtora roku temu kościołem w Borysławiu. 

 
 

▲ Truskawiec. Modlitwa ekumeniczna (obecni byli 
grekokatoliccy, prawosławni i rzymskokatolicki 
ksiądz) o pokój na Ukrainie. Na modlitwie obecni                    
żołnierze z frontu. 

▲ Zbiórka pieniędzy dla żołnierzy walczących                       
na Wschodzie w parafii w Borysławiu. 
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fot. Karolina Siedlecka 

► Pobyt w szpitalu, leczenie wymaga dość                     
dużych kosztów. Jest to dla nas niezrozumiałe,                      
ale tutaj trzeba płacić za wszystko. Trzeba zapłacić 
lekarzowi, kupić lekarstwa, igły, zastrzyki,                  
zapłacić pielęgniarce. Do szpitala bierze się swoją 
pościel.  
 

- Jak sobie Ojca parafianie radzą w trudnych 
sytuacjach materialnych? 

 

- W mieście ludzie sobie jeszcze jakoś radzą. 
Najgorzej wygląda sytuacja na wsi. Bardzo wielu 
wyjeżdża za granicę do pracy. Najczęściej                            
do Czech, Polski i Włoszech, ale także do innych 
państw. To powoduje wiele tragedii rodzinnych, 
rozpad małżeństw, tęsknotę za rodzicami dzieci, 
którymi zajmują się babcie. 

 

-  Czego potrzebują? Jaką i skąd otrzymują         
pomoc? 

 

- Trudno jednoznacznie powiedzieć, czego                     
potrzebują, bo ubodzy znajdują się w różnych                     
potrzebach. Jednym brak mieszkania, innym                       
żywności, a jeszcze innym nie starcza pieniędzy na 
opłaty. Potrzebujący otrzymują pomoc od pań-
stwa, tak zwane subsydia. Są zwolnieni z pewnych 
opłat albo płacą tylko jakiś procent, ale jest to mini-
malna pomoc. Ukraińcy polskiego pochodzenia                  
mogą otrzymać jednorazową pomoc z Konsulatu 
Polskiego, ale to dość dużo papierkowej pracy.    
Staramy się też organizować pomoc jako parafia: 
rozdajemy ubrania, produkty żywnościowe,                         
a jak jest potrzeba, to wspieramy finansowo, 
zwłaszcza osoby chore. 

 

-  Jak wygląda codzienność ukraińskich                     
dzieci?  

 

- Dzieci ukraińskie żyją na co dzień podobnie 
jak Wy. Mają komputery, tablety, telefony komór-
kowe, niektóre są uzależnione od gier komputero-
wych. Wiele dzieci uczy się języka polskiego, chce 
po skończeniu ukraińskiej szkoły studiować                          
w Polsce. Niestety, przyszłość na Ukrainie widzi 
się w dość ciemnych kolorach. 

 

- Jak Ojcu się żyje na Ukrainie?  
 

- Żyje mi się tutaj dobrze, normalnie jak wszyst-
kim ludziom. Jak wcześniej mówiłem, nie byliby-
śmy w stanie utrzymać się bez pomocy z zewnątrz, 
na przykład z Polski. 
 

- Czy chciałby Ojciec już wrócić do Polski? 
 

- Miałem już takie pytania tutaj. Mój mechanik 
samochodowy, w pewnym momencie, gdy sytua-
cja była bardzo napięta i nie wiadomo było, czym 
to się skończy, zapytał mnie, czy wyjeżdżam do 
Polski.  

Powiedziałem mu wtedy, że gdy wojna obejmie 
kraj, na pewno stąd nie ucieknę. Kiedy będzie po-
wrót do Polski? Nie wiem, to zależy od decyzji 
moich przełożonych. ▪ 

 

[red.] 
 

Jeżeli chcielibyście czegoś jeszcze dowiedzieć się 
od o. Krzysztofa Szczygło na temat życia na Ukrainie, 

piszcie: diamir72@o2.pl 
 

Fotografie zostały udostępnione przez o. Krzysztofa Szczygło. 

▲ Ojciec Krzysztof (trzeci z lewej strony) podczas 
Mszy odpustowej w Truskawcu. Obok ksiądz grekoka-
tolicki. 

DLA UKRAINY DLA UKRAINY DLA UKRAINY    

Każdy, kto chce, może włączyć się do akcji                    
pomocy mieszkańcom Ukrainy.  

Organizacje, takie jak: Polska Akcja                                    
Humanitarna, Caritas, fundacja Otwarty Dialog 
przeprowadzają zbiórki, głównie finansowe,                              
z przeznaczeniem na zakup żywności, ubrań, 
środków czystości i artykułów pierwszej potrzeby 
dla prawie 800 tysięcy ludzi, którzy z powodu 
działań wojennych musieli opuścić swoje domy. 

Konflikt u naszych wschodnich sąsiadów                     
rozpoczął się wiosną 2014 roku, kiedy uzbrojeni 
separatyści w obwodzie donieckim i ługańskim 
ogłosili odłączenie obwodów od Ukrainy                            
i zbliżenie się do Federacji Rosyjskiej. Od kwietnia 
ubiegłego roku trwają walki angażujące coraz 
większe siły. Najcięższa jest sytuacja osób                        
cywilnych przebywających w regionie Donbasu.   

I Ty możesz dołożyć swój grosz do zbiórki. ▪ 
 

[red.] 

fot. pl. wikipedia.org (CC) 
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O swojej trudnej, ale zakończonej sukcesem,                      
drodze opowiada nam mama dwóch chłopców 
uczących się w naszej szkole. 

 

- Miałam 23 lata i byłam w trakcie studiów,                         
gdy urodził się mój pierwszy syn. Zanim się                            
pojawił na świecie, nic nie wskazywało na to,                         
że będzie on niepełnosprawny. Na początku był 
szok i żal, dlaczego lekarze mnie nie powiadomili, 
od razu nie pokazali mi dziecka. Tym bardziej,                        
że lekarz, który wykonywał mi w czasie ciąży                          
badanie USG, nie stwierdził, że są jakieś nieprawi-
dłowości.  

Po urodzeniu syna poszłam do tego lekarza                      
i trzymając w ręku wynik badania, zapytałam się, 
dlaczego mi nie powiedział, że dziecko nie ma                         
jednej rączki. Odpowiedział mi pytaniem: „Czy to 
by coś zmieniło?”. Powiedziałam mu, że mogliby-
śmy się na to przygotować i ominąłby nas pierwszy 
szok. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, czy lekarz 
ten źle ocenił obraz USG, czy świadomie ukrywał 
przed nami prawdę.  

Gdy minął pierwszy szok, zaczęliśmy załatwiać 
rehabilitację. Lekarze powiedzieli nam, że syn nie 
będzie siedział, nie będzie chodził, nie będzie                       
mówił. To dało nam motywację do udowodnienia, 
że nasz syn będzie siedział, będzie chodził, będzie 
mówił. Dzień w dzień przez dwa lata był intensyw-
nie rehabilitowany – zarówno przez rehabilitantkę 
w naszym ośrodku zdrowia, jak i przez nas                                 
w domu. To była ogromna praca. Dodatkowo jako 
wcześniak łapał często infekcje. Szczepiliśmy go 
specjalnie skojarzonymi, płatnymi szczepionkami.  

Dzisiaj jest bardzo samodzielny; nie chce,                       
aby mu w czymkolwiek pomagać. Brak jednej ręki 
w niczym mu nie przeszkadza: sam robi sobie                      
jedzenie, wiąże sznurowadła przy butach, wchodzi 
po drabinie. Na każdym kroku próbuje udowad-
niać, że sobie poradzi bez żadnej pomocy. Dobrze 
się uczy. Od czwartego roku życia systematycznie                     
pływa na basenie (obecnie na basen jeździ dwa razy 
w tygodniu). Uczęszcza również na rehabilitację                      
w szkole. Dodatkowo ćwiczy na ciężarkach sam                     
w domu. Należy do Fundacji Avalon, która zajmuje 
się pomocą osobom niepełnosprawnym.  

Kiedy mój mąż stracił pracę, a ja kończyłam                
studia, wspomagali nas finansowo rodzice. Obecnie 
Fundacja pomaga nam w opłaceniu zajęć na base-
nie.  

Czy „cichych bohaterów”, którzy nie poddają się pomimo wielu przeciwności losu, można spotkać także                              
w Błoniu? Może mijamy ich w szkole, może na ulicy? Świat pełen wyrzeczeń i trudów to może nasz świat?  

Zapraszamy do przeczytania opowieści dwóch bohaterskich mam. 

CZY TO BY COŚ ZMIENIŁO?CZY TO BY COŚ ZMIENIŁO?CZY TO BY COŚ ZMIENIŁO?   

 

Korzystamy też z pomocy Ośrodka Pomocy     
Społecznej - stamtąd otrzymuję świadczenie                       
pielęgnacyjne. 

Młodszy syn ma wadę serca. Jest pod opieką 
szpitala w Międzylesiu. Jest coraz lepiej, wycho-
dzimy „na prostą”. Ma jednak trudności w nauce                         
i muszę poświęcać mu dużo czasu.  

Jeżeli chodzi o niepełnosprawność, naszym                       
największym problemem jest brak tolerancji                         
w społeczeństwie. Często się z tym spotykamy,      
że ludzie pełnosprawni, mając małą wiedzę                           
i świadomość, uważają, że osoba niepełnospraw-
na jest od nich kimś gorszym. 

- Czy niespodziewana duża kwota pieniędzy 
zmieniłaby coś w Waszym życiu? 

- Pieniądze zdrowia nie zastąpią. W życiu                
nigdy nie można się poddawać. Staram się                       
wspierać swoich synów w dążeniu do spełnienia 
marzeń i tak wychowywać, aby potrafili sami   
dawać sobie radę. ▪ 

[red.] 

Na tytuł „bohaterskiego człowieka” zasługują                      
nie tylko mamy, z którymi rozmawialiśmy. Ogromne 
brawa należą się także ich dzieciom, które                        
dzielnie i wytrwale pokonują liczne przeciwności 
losu. 

Zapraszamy do przeczytania drugiej opowieści, 
znajdującej się na następnej stronie naszej gazety. 

▲ Zajęcia na basenie są cenną formą rehabilitacji. 

fot. Aneta Domuracka 
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 Nasza druga rozmówczyni zadziwia nas swoim 
szczerym uśmiechem, pogodą ducha i pozytyw-
nym myśleniem.  

 

- Pochodzę z Ukrainy, z okolic Lwowa. Wiele lat 
temu przyjechałam wraz ze swoją siostrą do Błonia 
w odwiedziny do jej koleżanki. Tu poznałam swoje-
go męża. Przeżyliśmy razem w zgodzie dwanaście 
lat. Niestety, pewnego dnia odszedł od nas, tak                        
z dnia na dzień. Moja córka bardzo mocno                                
to przeżyła. Dodatkowym ciosem dla niej była 
śmierć babci, którą ogromnie kochała. Ja również 
zaczęłam podupadać na zdrowiu, musiałam zrezy-
gnować z pracy. Zaczęło się od zapalenia płuc,                  
w końcu zachorowałam na reumatoidalne                            
zapalenie stawów, nie mogłam chodzić, musiałam 
poruszać się na wózku. Musieliśmy przeprowadzić 
się z większego mieszkania do małego, ze względu 
na duże opłaty. 

Jestem teraz na rencie, jednak w związku z naszą 
sytuacją materialną, wolałabym iść do pracy.                       
Pracowałam jako kucharka. Uwielbiam gotować                      
i piec. Nie korzystamy z żadnej pomocy material-
nej, radzimy sobie sami. Nam dużo nie trzeba.                     
Nigdy nie wyrzucam jedzenia do śmietnika,                             
szanujemy każdy okruch. Staram się, aby dzieci nie 
odczuły trudnej sytuacji materialnej, ale też nie                      
mają dużych potrzeb. Nigdy nie bywa tak,                            
żeby płakały, bo chcą czegoś, na co nas nie stać. 
Oszczędzam, aby miały na wycieczki klasowe,                       
ale córka niejednokrotnie mówi: „Mamo, jeżeli nie  

Czy doceniamy, to co mamy? Ile razy narzekamy bez powodu? 

NAM DUŻO NIE TRZEBANAM DUŻO NIE TRZEBANAM DUŻO NIE TRZEBA   

 

masz pieniędzy, ja nie muszę tam jechać”. Gdy są 
jakieś większe wydatki, wtedy jest problem,                     
ale tak na co dzień, dobrze dajemy sobie radę.  

 

- Czy gdyby Pani wygrała milion złotych,           
zmieniłoby to coś w Waszym życiu na lepsze? 

 

- Takiego miliona nie chciałabym. Uważam,                    
że duże pieniądze psują ludzi. Chciałabym tylko, 
aby wystarczyło mi pieniędzy na leki, buty                      
dla dzieci i może na remont mieszkania. 

 

- Pani mama i większość rodziny mieszka na 
Ukrainie. Czy boicie się wojny? 

 

- Nie. Trzeba dbać o bezpieczeństwo, ale nie      
mamy lęku przed wojną. Co ma być, to będzie. ▪ 

[red.] 
 

Serdecznie dziękujemy naszym Rozmówczyniom 
za podzielenie się swoją historią życia. 

▲ Prawdziwe wartości zawsze przeważą pieniądze. 

PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKOPIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKOPIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO   

rys. Bartosz Ambroziak 

Prace plastyczne zamieszczone w gazecie zostały wykonane pod kierunkiem p. Ewy Bujak i p. Małgorzaty Boguckiej 

rys. Klaudia Kurowska rys. Karolina Dziuba—Salamucha 
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Wyobraź sobie, że na świecie znikają pieniądze            
i wszystkie inne środki płatnicze. Zamiast tego                   
mamy handel wymienny. Ktoś, kto umie szyć,                     
robiłby ubrania i wymieniał się z kimś, kto potrafi 
piec chleb. Lekarz leczyłby kucharza za garnek                   
zupy, a szewc naprawiłby buty za ryby od rybaka.  

Myślę, że ludzie braliby i dostawali tylko tyle, 
ile im rzeczywiście potrzeba. Nie musielibyśmy 
gromadzić i zbierać wielu często niepotrzebnych 
rzeczy. Nie byłoby wiecznej pogoni za coraz                             
to nowszymi sprzętami, grami, telewizorami, samo-
chodami, komputerami lub laptopami. Dzieci                        
dowiedziałby się, co to gra w klasy, zabawa                              
na podwórku; wiedziałyby, ile się trzeba napraco-
wać, żeby w ogródku wyrosła marchewka.           
Rozmawiałyby ze sobą „twarzą w twarz”, a nie   
tylko przez różne komunikatory. 

Skończyłyby się znajomości i miłość dla zysku. 
Ludzie robiliby to, co kochają, a nie to, co nakazuje 
im system, bo nie dostaną wypłaty. Skończyłby się 
podział na ludzi „gorszych” i „lepszych”. Zaczęli-
byśmy dostrzegać takie wartości jak: miłość,      
przyjaźń, rodzina, patriotyzm. Uważam, że świat 
bez pieniędzy mógłby istnieć, mógłby być dobry, 
spokojny i zrównoważony. Zadaję sobie jednak                        
pytanie: czy potrafiłbym żyć bez pieniędzy? Czy                      
w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez kult 
posiadania, możliwe jest życie niepodporządkowa-
nie wartościom materialnym? Pieniądz uczynił                      
z nas niewolników, maszyny do produkowania                          
i wydawania. Czy umiałbym bez niego żyć?                            
A Ty?...▪ 

Mateusz Kobierecki (3c)  

Jak wyglądałby świat bez pieniędzy? Czy warto dążyć do świata bez finansów? 

   BUTY ZA RYBYBUTY ZA RYBYBUTY ZA RYBY   

 

SKROMNIE I BIEDNIESKROMNIE I BIEDNIESKROMNIE I BIEDNIE   

▲ Jedzenie można wymienić na każdą rzecz. 

BEZ DŁUGÓW BEZ DŁUGÓW BEZ DŁUGÓW    

Świat bez pieniędzy wyglądałby inaczej. Ludzie 
musieliby wymieniać się przedmiotami i produkta-
mi. Wszyscy płaciliby na przykład gruszkami                         
za śliwki, fasolą za groch, jabłkami za wiśnie, czere-
śniami za winogrona, koniem za krowę. Kupić                    
konia z dorożką za bryłę złota, byłoby jednak                       
trudno dla kogoś, kto nie ma bryły złota. Nikt by 
nie musiał płacić za prąd i wodę.  Nikt nie musiałby 
płacić długów. Banki byłyby niepotrzebne.  

Myślę, że taki świat byłby kłopotliwy,                     
a zakupy bardzo trudne. Chciałbym, żeby pienią-
dze pozostały naszym środkiem płatniczym.▪ 

 

Stefan Gregulski (3b) 

Myślę, że życie bez pieniędzy w naszych cza-
sach jest niemożliwe. Są one niezbędne do życia. 
Gdyby ich nie było, ludzie uprawialiby ziemię                      
i hodowaliby zwierzęta, zbieraliby jagody, grzyby 
i inne dary natury, ale nie byłoby prądu, gazu                       
i wielu wygód. Musielibyśmy żyć bardzo                          
skromnie i biednie.  

Z drugiej strony być może żyłoby się wolniej                        
i spokojniej. Nie byłoby wielu konfliktów i kłótni. 
Ludzie zaczęliby dostrzegać sprawy ważne, jak 
miłość i przyjaźń. Częściej rozmawialiby ze sobą. 

Żyjąc bez pieniędzy, cofnęlibyśmy się do daw-
nych czasów, ale może udałoby się zlikwidować 
to, co złe w naszym życiu.▪ 

Łukasz Polowiec (3b) 

▲ Handel wymienny jest możliwy?                                              

rys. Gabriela Dzierlińska  

aut. Urszula Jagodzińska   
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BEZ PRACYBEZ PRACYBEZ PRACY   

▲ Jedna krowa to ile świń i kaczek? 

Gdyby na świecie nie było pieniędzy, wróciliby-
śmy do czasów, kiedy wymieniano towar za towar. 
Taki sposób płatności nie rozwiązałby jednak                         
problemu biedy. Co by było, gdyby ktoś czegoś                     
potrzebował, a nie miał na co wymienić? Z pewno-
ścią znaleźliby się także ludzie, którzy braliby to,                    
co do nich nie należy, a więc problem kradzieży                           
i przemocy też nie byłby rozwiązany. Ludziom nie 
chciałoby się pracować, a więc nie mielibyśmy wielu 
odkryć i wynalazków, na przykład prądu.  

Taki świat nie rozwiązałby naszych problemów. ▪ 
 

Aleksandra Iwanicka (3b) 

STRASZNY BAŁAGAN STRASZNY BAŁAGAN STRASZNY BAŁAGAN    

W dzisiejszych czasach ciężko byłoby bez pienię-
dzy. Wszyscy za nimi gonimy i nie umiemy bez nich 
żyć. Wszystko ma swoją cenę – produkty w sklepach, 
nasza nauka i praca naszych rodziców. Myślę,                         
że gdyby dziś na całym świecie zabrakło pieniędzy, 
to spowodowałoby to straszny bałagan. Długo                         
trwałoby przyzwyczajenie się do tej sytuacji.  

Było już dawniej tak, że piekarz piekł chleb                             
i wymieniał go na przykład na mleko czy buty                         
od szewca. Gdyby nie było pieniędzy, nie byłoby            
podziału na biednych i bogatych. Ludzie zaczęliby 
dostrzegać miłość, przyjaźń i rodzinę. Może nasi                    
rodzice nie musieliby tyle pracować i mieliby dla nas 
więcej czasu? Prawdopodobnie świat bez pieniędzy 
byłby lepszy niż ten, w którym żyjemy. Dopóki                    
jednak nie jestem w stanie tego zmienić, chciałbym, 
aby ci, którzy mają dużo pieniędzy, potrafili się nimi 
dzielić z tymi, którzy ich nie mają. ▪ 

Hubert Dybek (3b) 

bez pieniędzy piękny jest świat 
człowiek jest dla każdego jak brat 
nikt niczego nie kupuje 
nic nikomu nie brakuje 
każdy ma swój własny dom -  
ciepły i milutki schron 
nie ma wojen   złości   zazdrości 
za to pełno jest miłości  

Dominika Syska (3a) 

PIĘKNY ŚWIATPIĘKNY ŚWIATPIĘKNY ŚWIAT   

rys. Gabriela Bracik 

ŚWIAT BEZ PIENIĘDZY ŚWIAT BEZ PIENIĘDZY ŚWIAT BEZ PIENIĘDZY    

Gdyby na świecie pieniędzy nie było, 
trudniej by się ludziom żyło. 

I wymieniać by było się trzeba, 
oddać coś, gdy byłaby potrzeba. 

Transportować rzeczy po świecie, 
tak trudno czy wy to wiecie? 

Nie każdy miałby dużo rzeczy, 
skończyłyby mu się i … beczy. 

Do piekarni na śniadanie, 
idziesz wymienić się za danie. 

Ale pani głową kręci, 
że na taką rzecz nie ma chęci. 
…I jedzenia nie dostaniesz! 
Bo ten co ma coś cennego, 
nie zawsze da Ci, kolego. 

Ach, cóż to byłby za świat? 
Lepiej z naszym za pan brat! 

 

Gabriela Dzierlińska (5a) 

▲ „Choć nie ma pieniędzy, nikt nie żyje w nędzy”. 

rys. Janka Paradowska 
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„Czas to pieniądz”.  Benjamin Franklin 

WYŚCIG Z CZASEMWYŚCIG Z CZASEM  

Wyobraźcie sobie świat, w którym inżynieria                      
genetyczna spowodowała, że ludzie mogą żyć wiecz-
nie. Nasz organizm zmienia się tylko do dwudzieste-
go piątego roku życia. Mając sto lat, wyglądamy tak 
samo, jak wyglądaliśmy, mając dwadzieścia pięć: 
żadnej zmarszczki, siwego włosa. Patrząc na rodzi-
nę, nie jesteśmy w stanie poznać, która to babcia, 
która matka, a która córka. Marzenie wielu współ-
czesnych kobiet… Ludzie jednak, tak jak i teraz,                 
muszą jeść, pić, ubierać się, gdzieś mieszkać, a więc 
muszą na to pracować. Poza tym jeżeli wszyscy 
wciąż żyjemy i rodzimy dzieci, światu grozi przelud-
nienie. Musi być coś, co sprawi, że będziemy mieli 
motywację do pracy, do nauki i co zapobiegnie                        
globalnemu przeludnieniu. Jedynym wyjściem jest 
wprowadzenie jako środka płatniczego… czasu                  
życia. 

Scenariusz filmu, o którym piszę, to ustawiczny 
wyścig z czasem. Czy mając przed sobą zaledwie 
godzinę życia, możesz sobie pozwolić na sen? Biedni 
nie mogą leniuchować. Za dodatkowy czas życia, 
który nieubłaganie wylicza im ich „biologiczny ze-
gar”, są w stanie zrobić wszystko, zaś bogaci, którzy 
mają przed sobą setki, tysiące lat życia, nie wiedzą,                          
jak je dobrze przeżyć.  

MAMMA MIA!MAMMA MIA!  

Chciałabym zachęcić Was do obejrzenia musicalu 
„Mamma Mia!” wystawianego w Teatrze                                  
Muzycznym „Roma” w Warszawie. 

Spektakl opowiada historię córki i matki oraz ich 
przyjaciół. Akcja rozgrywa się na słonecznej, greckiej 
wyspie. Jest więc morze, plaża, słońce—aż się tęskni 
za wakacjami.  

Opowieść jest prosta i zabawna. Bardzo przyjem-
nie się ją ogląda. Przedstawienie umilają przeboje 
szwedzkiej grupy ABBA. Te piosenki są wesołe                           
i dobre do tańca na dyskotece. Jedną z najsłynniej-
szych jest „Money, Money, Money”.  

Bardzo spodobała mi się nowoczesna, częściowo 
multimedialna, scenografia. 

Najbardziej zachwycił mnie jednak finał spekta-
klu. Aktorzy zaprosili nas do wspólnego tańca                       
i śpiewania. Bawiłam się świetnie. Wszystkim                               
z całego serca polecam tę sztukę.▪ 

Oliwia Sionek (5e) 

▲ Tę podróż na grecką wyspę możesz odbyć rów-
nież podczas oglądania filmu o tym samym tytule. 

fot. Mariola Siedlecka 

Co byś zrobił, gdyby Twoja matka umarła                             
na Twoich rękach, bo nie zdążyła dobiec na spo-
tkanie z Tobą, a bogaty, znudzony bardzo                 
długim życiem, człowiek ofiarował Ci ponad sto 
lat życia? Główny bohater znalazł się                           
właśnie w takiej sytuacji i to sprawia, że postana-
wia jak legendarny Robin Hood zabierać                     
bogatym, a dawać biednym. 

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej                      
przyszłości, ale może dotyczyć naszego 
„dzisiaj”, w którym grupka bogatych ludzi trzy-
ma władzę, a społeczeństwu, pomimo ciężkiej 
pracy, ledwie wystarcza pieniędzy na najważ-
niejsze potrzeby. Chociaż legenda o Robin                     
Hoodzie nie jest rozwiązaniem naszych proble-
mów, a świat przedstawiony w „Wyścigu                       
czasu” jest często okrutny i bezwzględny,                         
polecam Wam (szczególnie starszym) ten film do 
obejrzenia. Może alternatywna wizja przyszłości 
poruszy Waszą wyobraźnię i natchnie niejedne-
go z Was do dokonania dobrych zmian                              
w naszym świecie? ▪ 

 

Karolina Siedlecka (absolwentka SP2) 



27 

MAM TALENT 

Co jeszcze można zrobić z pieniędzmi? 

MONETOWE STWORYMONETOWE STWORY  

fot. M. Siedlecka 

Anisa uwielbia rysować i tworzyć różne obraz-
ki z monet.  Świetnie opanowała różnorodne tech-
niki tworzenia ozdób z papieru: origami 3D 
(moduł chiński), quilling i kusudamę. Dodatkowo 
do jej szczególnych zainteresowań należą wilki. 

Utalentowana artystka na co dzień boryka się 
z problemami związanymi z Zespołem Aspergera. 

Czy rozpoznajecie zwierzęta, których postacie 
zostały wykonane z monet? ▪ 

[red.] 

fot. zostały wykonane i udostępnione przez Anisę 
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NA ZDROWIE! 

Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka (4f). 

Zapraszamy na kolejną opowieść o Super Marchewce. 
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SZKOLNY TURNIEJ ŁAMIGŁÓWKOWY 

Kiedy nadejdą wiosenne roztopy, dobra łamigłówka pozwoli przypomnieć angielskie słówka! 

 
1. Rozwiązuj  łamigłówki i zdobądź ocenę z języka angielskiego! Rozwiązania przekazuj swojemu 
nauczycielowi. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie otrzymasz „+”. Za trzy poprawnie rozwiąza-
ne zadania otrzymasz ocenę „5”. Najwytrwalsi łamigłówkowicze otrzymają dodatkowe nagrody.                                 
W tym miesiącu tematem przewodnim są pieniądze. Powodzenia! Good luck! 
 

 
1. An organisation where people can keep their money or borrow money. 
2. A small plastic card people use to pay. 
3. A machine from which people can take their money using a special card. 
4. An amount of money children regularly get from their parents. 
5. Costing a lot of money, not cheap. 
6. A small round piece of metal used as money.  
7. A small case where people keep their money, especially paper money. 
8. The amount of money people pay for something. 

 
Secret word: ________________________ 
 

 

2. Uzupełnij i przetłumacz powiedzenia: 
 

1. Time is …                                              4. ... in need is a friend indeed. 
2. Fortune is …                                         5. Grain by ... and the hen fills her belly. 
3. Grasp all, ... all.                                    6. He is … enough who wants nothing. 

  

Opracowała p. Olga Stojanowska (nauczyciel). 

A teraz dodatkowe zadanie w języku polskim: 

Połącz początek z końcem powiedzenia. 
 
1. Kto płaci...                                A. … świat należy. 
2. Kto pod kim dołki kopie...     B. … wymaga. 
3. Do odważnych…                     C. … i zbierze się miarka. 
4. Każdy jest kowalem…            D. … też się uśmiechnie. 
5. Kto mieczem wojuje...             E. … sam w nie wpada. 
6. Do ciebie los...                          F. … swojego losu. 
7. Ziarno do ziarnka...                 G. … od miecza ginie. 
 
Odpowiedzi do ostatniego zadania prosimy przekazywać                      
do Pani Anety Domurackiej w bibliotece szkolnej. 

                                          

                    1                     

    2                                     

3                                         

              4                           

            5                             

                  6                       

          7                               

            8                             

                                          

SCHOOL CROSSWORD PUZZLE TOURNAMENTSCHOOL CROSSWORD PUZZLE TOURNAMENT  

Podajemy poprawne rozwiązania 
łamigłówki ze styczniowego                           
numeru gazety: 

SCHOOL CROSSWORD PUZZLE                       
TOURNAMENT 

Secret word:  terraced house 

1. attic;   2. carpet;    3. garage;    4. cooker;                                 
5. dishwasher;       6. kitchen;     7. garden;    
8 .w i nd o w;  9 . s he l f ;  1 0 .m irr or ;                                       
11. furniture;     12. basement;      
13. fireplace 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI:  

 

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

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

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

   

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

„Tajemnica szczęścia nie leży w posiadaniu rzeczy, ale w cieszeniu się nimi”. 

Eugène Delacroix 

NA ZAKOŃCZENIE 

Zastrzegamy sobie prawo do skracania                             
i zmian w przekazanych tekstach oraz do nada-
wania  tytułów.  

Na Wasze prace czekamy do 7 kwietnia b.r. 
Można je przekazywać osobiście opiekunowi  
redakcji, redaktorom lub przesyłać na adres                  
internetowy: diamir72@o2.pl  

Kontakt z redakcją możliwy jest również                       
poprzez serwis społecznościowy: 
www.facebook.com/sprawyisprawki 

STOPKA REDAKCYJNA 

Redaktorka naczelna: Gabriela Bracik  

Zespół redakcyjny: Marta Bajda, Michał Gutowski, Klaudia Kurowska, Dominika Orbach,              
Janina Paradowska, Karolina Siedlecka, Piotr Siedlecki, Oliwia Sionek, Oliwia Sobieszek,                 
Dominika Wałęka, Maria Wodnicka 

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

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

Kontakt: diamir72@o2.pl                     Spotkania redakcyjne: poniedziałek, godz.14.30 (czytelnia)                       

Kto jest widoczny na tym zdjęciu? 
Fotografia została wykonana przez o. Krzysz-

tofa Szczygło w czasie meczu na Arenie Lviv: 
Szachtar Donieck grał z Bayernem Monachium. 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przekazywać 
do biblioteki szkolnej lub przesyłać na adres                     
mailowy: diamir72@o2.pl do dnia 7 kwietnia b.r. 

 

Podajemy rozwiązanie styczniowej zagadki 
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia zbroję                       
husarską. Polska husaria obecna była na polach 
bitew od połowy XVI do połowy XVIII wieku. ▪ 

fot. wikipedia.org.pl (CC) 
fot. Krzysztof Szczygło 


