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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

 

 

6 Czerwone autobusy 

7 Recepta na sukces? 

7 Pół żartem, pół serio... 

8 W słońcu Italii  

9 Co wiesz o Włoszech? - konkurs 

10 W kraju wiatraków i tulipanów 

11 W holenderskiej szkole 

12 Misja Liban 

13 Visit Armenia! 

14 Z kraju muzułmańskiego 

15 Stamtąd, gdzie sery smakują inaczej 

16 Gdy za granicą jest Polska… 

16 Szybki kurs języka ukraińskiego 

17 Privit! 

17 Ukraińcy w Błoniu 

18 W kolorowym raju 

19 Uczymy się przez sztukę 

20 Witaj, przygodo! 

21 Jajka nie tylko malowane 

21 Wielkanocne klimaty 

22 Jest taka niezwykła liczba… 

22 Kostka Rubika 

23 Graj w szachy! 

24 W pustyni i w puszczy 

24 Five Nights at Freddy’s 

25 Wiosennie na talerzu  

26 Przygody Super Marchewki 

27 Zdrowa wiosna—łamigłówka 

28 Zagadka fotograficzna  

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Ani Harutyunyan z Armenii z wizytą                      
w naszej  szkole (fot. Aldona Cyranowicz). 
Zdjęcie po lewej stronie:  Polacy na misji wojskowej                            
w Libanie (fot. Robert Żakowski). 
Zdjęcie po prawej stronie: Bekir Dede z Turcji                                   
w błońskim Parku „Bajka” (fot. Aldona Cyranowicz). 
 

▲ 8 marca świętowaliśmy szóste urodziny naszej gazetki.                          
Było wesoło, słodko, ale i zdrowo. 

fot. Mariola Siedlecka 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
3 W Wietnamie - wywiad z o. Krzysztofem                              

Malejko 

5 Wielka Brytania znana i nieznana 

Witamy Was serdecznie w kolejnym                      
numerze gazetki szkolnej! 

Bardzo staraliśmy się, żeby ten numer                      
był jeszcze bardziej ciekawy i kolorowy.                         
Zapewniam Was, że taki jest! 

Przeczytacie o Polakach, którzy wyprowa-
dzili się za granicę i mieszkają tam na stałe,                     
a także o obcokrajowcach (jak Anastasiya),               
którzy razem z rodziną od niedawna                              
są w Polsce. Jak sobie radzą? Jak pokonują      
barierę językową? Czy tęsknią za domem                   
rodzinnym? Jak myślicie, czy jest ciężko                         
zostawić swoją ojczyznę i rozpocząć życie                      
od nowa w innym kraju? 

Czekają na Was też szkolne tematy.                             
Ze swoją pierwszą wizytą byli u nas przyszło-
roczni pierwszoklasiści, którzy już nie mogą 
się doczekać nauki z nami. Pamiętacie jeszcze,  
jak sami byliście pierwszakami? 

Mamy nadzieję, że z chęcią przeczytacie                            
także artykuł na temat popularnej wśród nas 
kostki Rubika i zachęcimy Was do gry                                
w szachy. Jakie są Wasze ulubione planszów-
ki? Piszcie do nas! My też lubimy grać. 

Poza tym proponujemy Wam łamigłówki, 
zagadki, konkurs wiedzy o Włoszech,                                       
przepisy kulinarne, komiks i humor. 

Życzymy przyjemnej lektury i jak zawsze                     
zapraszamy do współpracy z naszą redakcją. 

Do zobaczenia! 
 Redaktorka naczelna:                                                        

Marysia Wodnicka  
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POLACY ZA GRANICĄ  

„Tajemnicę powołania każdego człowieka zna w pełni tylko Bóg”. Kardynał Stefan Wyszyński 

W WIETNAMIEW WIETNAMIEW WIETNAMIE   

Spotkaliśmy się u nas w szkole z Ojcem 
Krzysztofem Malejko z zakonu werbistów,    
od dwóch i pół roku przebywającym na misjach                                 
w Wietnamie. O czym rozmawialiśmy,                       
czego się dowiedzieliśmy, co otrzymaliśmy?  

- Wiemy, że pochodzi Ojciec z Błonia.                       
Jak Ojciec wspomina swoje czasy szkolne? 

- Uczęszczałem do  Szkoły Podstawowej nr 4 
(obecnie Gimnazjum nr 2). Wspominam to jako 
czas nauki i nawiązywania pierwszych znajo-
mości. Potem kończyłem Liceum Ogólnokształ-
cące imienia W. Broniewskiego w Błoniu,                               
a następnie studia ekonomiczne w Warszawie. 

- Od młodych lat służył Ojciec przy ołtarzu 
jako ministrant, a później jako lektor                             
w parafii pod wezwaniem Narodzenia                      
Pańskiego. Czy już wtedy odczuwał Ojciec 
powołanie do kapłaństwa? 

- Moje powołanie do kapłaństwa nie zrodziło 
się od razu. Na początku pracowałem w firmie 
turystycznej z siedzibą w Anglii. Po roku poby-
tu wróciłem do Polski, ponieważ zaproponowa-
no mi pracę w tej samej firmie turystycznej,                     
w nowo otwartym biurze w Warszawie.                           
Planowałem już wielką karierę zawodową,                     
gdy pojawiły się we mnie pytania o sens życia. 
Wiedziałem jedno - musi to być związane                        
z Bogiem i posługą drugiemu człowiekowi.  
Coraz bardziej przekonywałem się również,                      
że w wyborze drogi życiowej powinienem                     
poświęcić się Bogu radykalnie, oddać Mu siebie 
całego. I tak dojrzałem do przekonania o moim 
powołaniu kapłańskim. Chciałem, aby to prze-
konanie realizowało się w zakonie misyjnym.  

- Dlaczego zdecydował się Ojciec na pracę 
misyjną w Wietnamie? 

- Chciałem jechać do jakiegoś kraju azjatyc-
kiego. Podczas studiów seminaryjnych miałem 
okazję towarzyszyć kapłanowi werbiście w jego 
posłudze na rzecz wietnamskich migrantów                     
w Wólce Kossowskiej. Brałem udział w Mszach 
Świętych sprawowanych dla tej grupy.                                
Po Mszy Świętej Wietnamczycy zapraszali mnie 
do swoich domów na wspólną kolację.                                  
Zaprzyjaźniłem się z wieloma z nich. Tak                       
zrodziło się moje pragnienie wyjazdu na misje 
do Wietnamu. 

▲ Co napisał nam Ojciec Krzysztof? Dowiecie się, gdy zajrzycie 
na następną stronę. 

- Jak wygląda Ojca codzienne życie i praca? 
 

- W Wietnamie jestem już dwa i pół roku. Miesz-
kam w mieście Ho Chi Minh (dawniej Sajgon). To 
wielkie miasto na południu kraju, mające około                          
9 milionów mieszkańców. Nie pracuję na parafii,                       
ale w domu formacyjnym naszego Zgromadzenia. 
Moja praca polega na przygotowaniu wietnamskich 
kleryków do pracy kapłańskiej i wyjazdów na misje. 
Mieszkam w zwyczajnym domu z dwudziestoma stu-
dentami, którzy są kandydatami do Zgromadzenia. 
Odprawiam dla nich Msze Święte, uczę ich języka       
angielskiego, prowadzę spotkania formacyjne. 

 

- Jak wygląda codzienne życie Wietnamczyków? 
 

- Wietnamczycy są bardzo pracowici. Wielu z nich 
w pracy spędza praktycznie cały dzień. Dzieci                                   
i młodzież chodzą do szkół. Zajęcia szkolne są rano od 
godz. 7.00 do 11.00 i po południu od 15.00 do 18.00. 
Uczniowie w szkole noszą mundurki. Ponieważ                           
w Wietnamie jest bardzo gorąco, ludzie wstają wcze-
śnie rano (już około godz. 5.00), a w godz. 12.00 - 14.00 
wszyscy są w domu, w jakimś klimatyzowanym                      
pomieszczeniu i to jest przerwa na obiad i na odpo-
czynek. Wszędzie dojeżdżają motorami lub rowerami.  

 

- Jaki klimat panuje w Wietnamie? 
 

- Na południu kraju, gdzie mieszkam, są tylko dwie 
pory roku: pora sucha i deszczowa. Przez pół roku 
codziennie pada deszcz, a przez drugie pół roku nie 
ma ani kropli. Stale jest gorąco, niezależnie czy dzień, 
czy noc, czy pochmurnie, czy słonecznie. Tubylcy są 
przyzwyczajeni, ale dla obcokrajowca klimat jest                    
bardzo męczący. ► 
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POLACY ZA GRANICĄ 

►  - Jacy są Wietnamczycy? 
 

- Zazwyczaj są pogodni, radośni i otwarci. Dużo 
mówią i bardzo głośno. Na ulicy często słychać 
gwar. Trąbią na siebie, krzyczą, jeden mówi przez 
drugiego, gestykulują, są bardzo emocjonalni.  

 

- Jak reagują na widok Ojca? 
 

- Reakcja jest różna. Niektórzy są zdziwieni mo-
im zagranicznym wyglądem, szczególnie dzieci. 
Nieraz w sklepie słyszę, jak po wietnamsku rodzice 
mówią do dziecka: „Patrz, obcokrajowiec. Powiedz 
coś do niego po angielsku. Ćwicz swój angielski”. 
Często do mnie podchodzą, zagadują, zapraszają     
do siebie. 

 

- Czy łatwo było Ojcu nauczyć się języka                   
wietnamskiego? 

 

- Wietnamski jest trudnym językiem. Przez dwa 
lata intensywnie uczyłem się go na Wydziale Języka 
Wietnamskiego uniwersytetu dla obcokrajowców. 
Po skończonym kursie znałem tylko podstawy                 
języka. Aby dobrze go opanować, trzeba zamieszkać 
w Wietnamie i dużo uczyć się samemu.    

 

- A jak sobie Ojciec radzi z językiem                          
angielskim? 

 

- Umiem go dość dobrze. Musiałem się nim                    
posługiwać zarówno wcześniej w Anglii, jak i po-
tem w Wietnamie, gdy jeszcze nie znałem wietnam-
skiego. Posługiwali się nim także moi wykładowcy 
z uniwersytetu dla obcokrajowców. 

 

- Wielu obcokrajowców, w tym Polaków,                       
pracuje na stałe w Wietnamie? 

 

- Obcokrajowcy pochodzą głównie z takich kra-
jów, jak Stany Zjednoczone, Francja (bo Wietnam 
jest dawną kolonią francuską), Filipiny, Indonezja, 
Chiny. Polaków jest podobno około stu, ja osobiście 
spotkałem około trzydziestu. Organizowane są spo-
tkania dla Polonii i to jest okazja, aby się spotkać. 
Poza mną jest trzech misjonarzy z Polski.  

 

- Czytaliśmy w Internecie, że chrześcijanie są 
tam prześladowani. Czy to prawda? 

 

- Nie spotkałem się osobiście z takimi prześlado-
waniami, żeby ktoś został pobity lub uwięziony, 
choć wiem, że takie formy prześladowania Kościoła 
jeszcze mają miejsce. Prawdą jest jednak, że Kościół 
ma dziś większą swobodę niż kilkanaście, kilkadzie-
siąt lat temu. Dziś katolicy mogą chodzić do kościo-
ła i na katechezę bez większych obaw. Jest bardzo 
dużo powołań. 

 

- Czy spotkał się Ojciec z jakimiś ciekawymi 
lub śmiesznymi sytuacjami? 

- Już zaraz po przyjeździe do Wietnamu                      
miałem pierwsze zaskoczenie. Poszedłem pod 
prysznic, aby się wykąpać po podróży, a tam                   
tylko jeden kurek i to z zimną wodą. Pytam się 
więc: „gdzie jest ciepła woda?”, a oni zaskoczeni 
mówią, że nie ma ciepłej wody, że nie jest                             
potrzebna. I rzeczywiście, przy tej temperaturze 
na dworze (w dzień powyżej 30 stopni, w nocy 
niewiele chłodniej) przyjemnie jest wziąć zimny 
prysznic.  

Miałem też przygody językowe. Na pierwszej 
Mszy św. odprawianej po wietnamsku zamiast 
powiedzieć „przystępujemy teraz do sprawowa-
nia Mszy Świętej”, powiedziałem „przystępujemy 
teraz do cebulowania Mszy św.” Wyrazy 
„sprawować” i „cebula” są bardzo do siebie po-
dobne, różnią się tylko akcentem. Język wietnam-
ski jest tonowy, ten sam wyraz inaczej wypowie-
dziany znaczy co innego. Tych tonów jest sześć.  

 

- Jakie są Ojca dalsze plany i marzenia? 
 

- W najbliższym planach mam powrót do 
Wietnamu, po urlopie, na którym obecnie jestem.  
Zamierzam kontynuować naukę języka wietnam-
skiego, poznawać kraj i uczyć się rozumieć                      
Wietnamczyków i ich problemy oraz pomagać 
im, tak jak będę umiał. 

 

- Bardzo dziękujemy za ciekawą rozmowę! 
 

[red.] 

▲ „Witajcie, drodzy przyjaciele. Jestem bardzo zadowolo-
ny z naszego spotkania. Życzę Wam dużo zdrowia,                        
dobrych wyników w nauce, wiele radości i pokoju. Niech 
Bóg Wam błogosławi”. ▪ 
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Co na temat Wielkiej Brytanii myślą Polacy, którzy tam przebywają? 

WIELKA BRYTANIA ZNANA I NIEZNANAWIELKA BRYTANIA ZNANA I NIEZNANAWIELKA BRYTANIA ZNANA I NIEZNANA   

Pani Agnieszka, która przebywała w Wielkiej 
Brytanii pięć lat (od 2009 do 2014 roku), opowiada 
nam o tym kraju. 

 

- Jak w Wielkiej Brytanii wygląda Wielkanoc? 
  

- W UK jest bardzo duża różnorodność kulturo-
wa i religijna. Nie ma więc publicznego obnoszenia 
się ze swoją religią, gdyż każdy musiałby obnosić 
się ze swoją. Brytyjczycy nie tylko wyznają swój 
jedyny w swoim rodzaju odłam katolicyzmu,                          
ale również bardzo popularny jest tam buddyzm, są 
także ateiści. Przed Wielkanocą nie ma ulicznych 
dróg krzyżowych, nie ma Wielkiego Piątku                               
i koszyczków z jajkami święconymi. Jest Easter 
Bunny—Zając Wielkanocny, który przynosi wszyst-
kim prezenty w postaci czekoladowych jaj. Sklepy 
przed Wielkanocą obładowane są różnej wielkości 
czekoladowymi jajkami. Zając zostawia jajka                          
w ogrodzie i dzieci ich szukają. Dla Brytyjczyków 
każde święto—Wielkanoc lub Boże Narodzenie—
oznacza obdarowywanie się. W Boże Narodzenie 
Brytyjczycy mają tylko jeden dzień świąt—Boxing 
Day—i jest to dzień dawania prezentów. Anglicy 
mają również zwyczaj wręczania sobie kartek świą-
tecznych, lecz nie wysyłają ich pocztą, ale przekazu-
ją sobie z rąk do rąk. Oczywiście Polacy mieszkają-
cy w Anglii obchodzą te święta w swój sposób.                       
Tworzą nawet własne polskojęzyczne kościoły,                          
w których Msze św. odprawiane są po polsku przez 
polskich księży, co daje możliwość spędzania świąt 
zgodnie z polską tradycją.  

 

- Jak wygląda życie w Anglii? 
 

- Życie tam jest dużo łatwiejsze niż w Polsce. Za 
przeciętną pensję w Wielkiej Brytanii można kupić 
dosłownie wszystko. Brytyjczycy cenią sobie                           
komfort życia, dlatego też jedzenie dobrej jakości, 
ubrania i sprzęty dobrych marek są tam tanie,                        
tak by każdy nawet za najniższą pensję mógł je                    
sobie kupić.  

 

- Jacy są Anglicy? 
 

- To bardzo dumny naród, będący pewnym swo-
jej kultury. Brytyjczycy kultywują wszelkie swoje 
tradycje i są z nich dumni. Mimo ogromnej ilości 
różnego rodzaju imigrantów w Anglii, nie obawiają 
się zalewu obcych kultur. Kulturę brytyjską przeka-
zywaną z pokolenia na pokolenie widać na każdym 
kroku.  

fot. C . Ford  CC BY-SA 3.0 

▲ Carnaby Street w Londynie. 

Te wesela w porośniętych mchem pubach,                       
podczas których wszyscy goście stoją, te głośne 
toasty, niesamowite kapelusze, te różne dziwne 
sporty narodowe. Łatwo jednocześnie wchłaniają  
niektóre elementy obcych kultur. Przykładem jest  
kuchnia hinduska, którą Anglicy uważają już za 
swoją narodową, ponieważ jest w Wielkiej Bryta-
nii od wielu, wielu lat i jest bardzo smaczna.  

Studia w Anglii są płatne i bardzo drogie.                 
Mogą sobie na nie pozwolić tylko najzamożniejsze 
rody. Pozostali obywatele robią wszelkiego rodza-
ju kursy. Są więc kursy dosłownie na wszystko. 
Anglicy są przez to bardzo wąsko ukierunkowani 
na wykonywanie tylko jednej pracy. W razie                       
najmniejszego problemu robi się afera, bo Anglik 
nie wie, jak go rozwiązać, musi wezwać stosow-
nego specjalistę z ukończonym innym kursem. 
Polacy są bardziej zaradni. Anglia jest za to                        
bardzo opiekuńczym państwem. Nie ma tu tylu 
papierkowych formalności przy załatwianiu                
czegokolwiek co w Polsce. Nie ma na przykład 
rozliczania się z Urzędem Skarbowym, Państwo 
samo rozlicza swoich obywateli.  

 

- Jakie są ulubione dania Anglików? 

- Ulubionym daniem Anglików jest ryba                       
smażona w głębokim tłuszczu z frytkami i tłuczo-
nym zielonym groszkiem. Wszystkie nadmorskie 
restauracje ją serwują. Natomiast w głębi kraju 
bardzo dobrze prosperują restauracje typu „fast 
food”, w których zamiast hamburgera kupuje się 
taką właśnie rybę. ► 
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► Poza tym w angielskich supermarketach jest 
znacznie więcej gotowych produktów do podgrza-
nia niż w polskich. Anglicy raczej nie lubią                       
gotować. Po pracy wolą spędzać czas w pubach. 

 

- Jak Brytyjczycy spędzają wakacje? 
 

- Brytyjczycy bardzo dużo podróżują, ale głów-
nie do egzotycznych krajów. Raczej nie podróżują 
po Europie. Wybierają Tajlandię, Kubę, Karaiby, 
Japonię, Chiny. Planują swoje wakacje przez                        
połowę roku, a przez drugą połowę je wspominają.  

 

- Jak wygląda Anglia? 
 

- Jest podzielona na hrabstwa, pagórkowata,   
bardzo zielona i usiana zamkami. Co kilka mil jest 
zamek. Ponieważ żadna z wojen nie zniszczyła                 
Anglii, zabytki są tam w rewelacyjnym stanie.      
Zamki są wysokie z fosami, w których pływają                     
gigantyczne karpie. Przy zamkach odbywają się 
festyny rodzinne.  

W lasach rośnie mnóstwo rododendronów,       
które pięknie kwitną.  

Brytyjczycy nigdy nie musieli odbudowywać 
swojego kraju. Stąd też niemalże wszystkie domy 
w Anglii mają ponad sto lat i w bardzo wielu                  
straszy. Nie ma też tam takiej samowolki budow-
lanej jak w Polsce—wszystkie domy zbudowane 
są z czerwonej cegły i mają jednakowego koloru 
dachy. Nie ma kolorowych elewacji. W Anglii nikt 
się nie buduje. Tam się kupuje stare domy, które 
kosztują miliony, lub mieszkania w czerwonych 
blokach. Nie ma też mody na kolorowe ściany                       
w mieszkaniach, są one białe. Domy są otoczone 
wysokimi żywopłotami, tak że z drogi niewiele 
można zobaczyć.  

[red.] 
 
Za pomoc w przeprowadzeniu wywiadu                 

dziękujemy Pani Ewie Ziei. 

CZERWONE AUTOBUSY CZERWONE AUTOBUSY CZERWONE AUTOBUSY    

Z Klaudią i Damianem, którzy pracują                    
i mieszkają w Anglii, rozmawia Mateusz. 

 

- Dawno wyjechaliście do Anglii? 
 

- Do Anglii wyjechaliśmy 7 maja 2015 roku,   
czyli już prawie rok temu. 

 

- A dlaczego wyjechaliście? 
 

- Nie mogliśmy znaleźć w Polsce pracy, która 
pozwoliłaby nam na wynajęcie mieszkania                           
i wyprowadzenie się z rodzinnego domu. 

 

- Czy wielu Polaków poznaliście w Anglii? 
Pracujecie z Polakami? 

 

- W Anglii jest bardzo wielu Polaków. Zwłasz-
cza w Rugby, mieście, w którym mieszkaliśmy 
przez pierwsze trzy miesiące. Jest to, nazywane 
przez wszystkich, polskie miasteczko w Anglii, 
ponieważ na ulicach częściej można usłyszeć język 
polski niż angielski.  

 

 - Czy Anglicy dobrze Was traktują, czy odczu-
wacie jakiś rodzaj dyskryminacji z ich strony? 

 

- Anglicy to bardzo sympatyczni i pozytywnie 
nastawieni do życia i obcokrajowców ludzie.       
Zawsze bardzo chętnie służą pomocą w codzien-
nych sytuacjach, gdy np. nie wiemy, jakim autobu-
sem dostać się w konkretne miejsce. Są też bardzo                    
cierpliwi, dlatego jeśli ciężko komukolwiek zrozu-
mieć ich mowę czy akcent, z uśmiechem powta-
rzają i starają się używać jak najprostszych słów.  

- Podoba się Wam się Anglia? Co najbardziej,   
a co najmniej? 

- Anglia jako kraj jest bardzo ładna. Jest tu wiele 
urokliwych miejsc, a przede wszystkim jest czysto. 
Jest bardzo dużo pięknych, zadbanych parków,                   
w których rosną ogromne, rozgałęzione drzewa.           
W każdym parku jest bardzo dużo wiewiórek,                  
które chętnie podchodzą do ludzi, jeśli tylko                       
wyczują coś do jedzenia. Podoba nam się to, że nie 
ma tutaj bezdomnych zwierząt, ze względu na to, 
że są specjalne służby, które się tym zajmują.                       
Podoba nam się usposobienie i podejście do życia 
Anglików, perspektywy, jakie daje ten kraj                           
ludziom, którzy chcą pracować i się rozwijać i to, 
jak dużą pomoc można otrzymać od Państwa,                                  
kiedy się tego potrzebuje. ► 

fot. Salim Virji  CC BY-SA 2.0 



7 

POLACY ZA GRANICĄ 

► Nie podoba nam się pogoda. Jest wietrznie, 
często padają deszcze, czasem nawet z bezchmurne-
go nieba. Najbardziej nie cieszy nas to, że Anglia 
leży tak daleko od Polski, bo nie możemy odwie-
dzać domu tak często, jakbyśmy tego chcieli. 

 

 - Widzieliście Big Ben i czerwone, piętrowe               
autobusy? 

 

- Czerwone autobusy, owszem, widzieliśmy,               
jednak Big Ben wciąż jeszcze jest przed nami.                         
Planujemy zwiedzić Londyn w jeden z wolnych 
weekendów, których niestety jest niewiele. 

 

- Czy macie jakąś ulubioną potrawę, typowo                  
angielską? 

 

 - Nie mamy ulubionej, typowo angielskiej, potra-
wy. Uważamy, że Anglia nie słynie z dobrej kuchni. 

 

- Tęsknicie za Polską? Chcielibyście kiedyś   
wrócić do ojczyzny? 

 

- Bardzo tęsknimy za Polską i robimy wszystko, 
żeby wrócić tam jak najszybciej.  

 

Rozmawiał  Mateusz Kobierecki. 

RECEPTA NA SUKCES?RECEPTA NA SUKCES?RECEPTA NA SUKCES?   

O receptę na dobre zaklimatyzowanie się                              
w Wielkiej Brytanii pytamy Panią Annę.  

- Do Anglii wyjechałam zaraz po studiach.                   
Znałam język, więc nie miałam większych proble-
mów ze znalezieniem pracy.  

Życie na emigracji nie jest łatwe. Trzeba liczyć 
na siebie samego. Bardzo tęsknię za domem                            
i rodziną. Przyjeżdżam do Polski tak często, jak to 
tylko jest możliwe. Jednak nie wyobrażam sobie 
powrotu do Polski na stałe.  

Nie mam recepty na sukces życia za granicą. 
Jedno jest pewne. Trzeba robić, to co się lubi                           
i dążyć do doskonałości w tej dziedzinie.  

Jednak jak jest się dobrym w tym, co się robi, 
to nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby zarabiać 
dobre pieniądze… ▪ 

[red.] 

O ANGLIKACH PO POLSKUO ANGLIKACH PO POLSKUO ANGLIKACH PO POLSKU   

☺ W Londynie w czasie II wojny światowej na 
jednym z domów umieszczono napis: „Zapisz się 
do wojska, do sekcji skoczków spadochronowych. 
Teraz bardziej niebezpiecznie jest przejść przez     
ulicę, niż skoczyć ze spadochronem.”  

Pod spodem ktoś dopisał: „Chętnie bym się                   
zapisał, ale biuro jest po drugiej stronie ulicy”. 

 

 

☺ Lipiec. Na londyńskiej ulicy, w czasie                        
ulewnego deszczu, do Anglika podchodzi                             
zagraniczny turysta i pyta: 

- Proszę mi powiedzieć, kiedy u was, w Londy-
nie, jest lato? 

- Różnie. Na przykład w zeszłym roku było                       
w piątek.  

 
 

☺ Na moście stoi dwóch Anglików. Nagle                        
słyszą krzyk dobiegający z rzeki: „Ratunku,                          
nie umiem pływać!!!” 

- George… 
- Tak? 
- Umiesz pływać? 
- Niestety nie.  
- Ja też, ale nie wrzeszczymy o tym fakcie na całe 

miasto. 

☺ Dwóch angielskich biznesmenów w czasie          
wyjazdu w interesach zamieszkało w pewnym 
hotelu w Polsce. O 17:00 stwierdzili, że to                               
najwyższy czas na herbatę. Jeden zadzwonił na 
recepcję, by złożyć zamówienie: 

- Two tea to room two two - powiedział. 
- Pam param pam pam pam - odpowiedział 

recepcjonista.  

▲ In Blonie it is wet as in England. We no longer need to 

build a swimming pool! ▪ 

O BŁONIU PO ANGIELSKUO BŁONIU PO ANGIELSKUO BŁONIU PO ANGIELSKU   

fot. Piotr Siedlecki 

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO...PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO...PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO...   
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Z deszczowej Wielkiej Brytanii przenosimy się do słonecznych Włoch. 

W SŁOŃCU ITALIIW SŁOŃCU ITALIIW SŁOŃCU ITALII   

Czy ciężko Wam jest uczyć się języków                
obcych? Mnie nie przychodzi to łatwo, niestety. 

Czy jest jakiś patent na naukę innego języka? 
Postanowiłam zapytać o to moją ciocię Agnieszkę 

Brodowską, która od 16 lat mieszka we Włoszech. 
 

- Ciociu, ile miałaś lat, jak poznałaś pierwsze 
włoskie słówko? 

 

- Pierwsze słówko po włosku poznałam jak mia-
łam 15 lat, kiedy pojechałam pierwszy raz na waka-
cje do Włoch, a prawdziwą naukę języka włoskiego 
zaczęłam, gdy miałam 17 lat. 

 

- Po ilu latach lub miesiącach nauki wyjechałaś 
na kurs języka włoskiego do Rzymu? 

 

- Po 3 latach nauki wyjechałam na miesięczny 
intensywny kurs włoskiego. Mieszkałam tam też                      
u włoskiej rodziny. Dzięki temu mogłam używać 
języka obcego nie tylko w szkole, ale także w sytua-
cjach dnia codziennego. 

 

- Czy od razu postanowiłaś tam zamieszkać? 
 

- Nie. Na początku nawet mi się nie podobało. 
Włosi wydawali mi się bardzo hałaśliwi, a miasta 
chaotyczne i niezorganizowane. 

 

- Czy poznanie fajnego chłopaka dodało Ci  
motywacji do nauki? 

 

- No i właśnie potem poznałam mojego                           
aktualnego męża i wtedy moja motywacja do nauki 
wzrosła. 

 

- Czy włoski to Twój pierwszy język?  
 

- Nie, najpierw zaczęłam się uczyć rosyjskiego       
w szkole podstawowej, a potem angielskiego                          
i niemieckiego. Naukę języka włoskiego zaczęłam 
dla przyjemności. 

 

- Czy ucząc się tylu języków na raz, nie myliły 
Ci się słówka? 

 

- Tak naprawdę języki te bardzo różnią się od 
siebie wymową i składnią i dlatego posługiwanie 
się nimi nie sprawia żadnego problemu. Po wielu 
latach mieszkania we Włoszech i używania języka 
włoskiego na co dzień, czasami zapominam słówek 
po polsku. Kiedy rozmawiam w dwóch językach 
jednocześnie, czasami zdarza się, że do rodziny              
polskiej mówię po włosku, a do rodziny włoskiej    
po polsku. Dopiero po ich minach widzę, że coś jest 
nie tak... 

- Myślisz, że nie wyjeżdżając z Polski, można 
się dobrze posługiwać innym językiem? 

 

- Na pewno intensywna nauka języka obcego  
w Polsce umożliwia osiągnięcie dobrego poziomu, 
aczkolwiek z mojego doświadczeniu wiem,                                 
że dopiero, kiedy jedzie się do kraju, w którym 
używają danego języka na co dzień, ma się więcej 
motywacji do jego nauki. Mogę wam opowiedzieć, 
że kiedy pierwszy raz wyjechałam do Anglii                           
na kurs angielskiego, to mimo tego, że byłam                        
nieśmiała, musiałam się zdobyć na odwagę i sama 
się zapytać, skąd odjeżdża ostatni autobus  (inaczej 
czekałaby mnie noc na przystanku autobuso-
wym).  Dlatego uważam, że wyjazd za granicę   
bardzo pomaga w nauce języka obcego. 

 

- Chciałabym Cię zapytać o szkołę podstawo-
wą we Włoszech. W jakim wieku dziecko idzie 
do szkoły? 

 

- We Włoszech idzie się do szkoły w wieku                      
6 lat. Szkoła podstawowa trwa 5 lat, a szkoła                         
średnia— 3 lata. 

 

- Ja jestem w piątej klasie, więc to by była  
moja ostatnia klasa! Czy nauczyciele                                      
we Włoszech zadają dużo prac domowych? 

 

- Niestety, chyba cecha charakterystyczna 
wszystkich nauczycieli na całym świecie jest taka, 
że zadają dużo prac domowych, a uczniowie                    
włoscy mają także prace domowe na wakacje. 

 

- Jakie języki poznają uczniowie w szkole 
podstawowej? 

 

- Wszyscy zaczynają od języka angielskiego. 
 

- Czy dzieci uczą się też gramatyki języka                   
obcego? 

- Tak. ► 

▲ Życie włoskiej ulicy. 

fot. Mariola Siedlecka 
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► - Czy Twój mąż uczy się polskiego?  Z jakim 
rezultatem? 

 

 - Mój mąż już parę razy zaczynał naukę języka 
polskiego, ale ze słabym rezultatem. Po wielu                
latach rozumie dużo po polsku, ale wymowa jest 
dla niego bardzo trudna. Po narodzinach naszego 
synka mój mąż nauczył się wielu nowych słówek, 
ponieważ do mojego synka mówię wyłącznie po 
polsku, a mój mąż mówi do niego po włosku. Teraz 
przebywamy w Washingtonie (USA) i Aleksander 
ma styczność także z językiem angielskim.                           
Ciekawym zjawiskiem jest to, że dwuletni                             
Aleksander odpowiada nam po angielsku. Jego 
pierwsze słówka to: ball (piłka), bubbles (bańki  
mydlane), spoon (łyżeczka). 

 

- Możesz nam doradzić, jak się uczyć innego 
języka? 

 

- Na pewno potrzeba dużo pracy i wytrwałości. 
Czytajcie książki, oglądajcie telewizję w języku                     
obcym. Dobrym pomysłem jest także nawiązanie 
kontaktu z osobami w Waszym wieku i rozmowa                      
z nimi np. przez skype’a albo wysyłanie e-maili. 

Najważniejsze jest, żeby nigdy się nie podda-
wać. Mogę Wam powiedzieć w sekrecie, że oblałam 
mój pierwszy egzamin na uniwersytecie                                  
we Włoszech ze względu na ograniczoną                              
znajomość języka włoskiego. Po paru dniach rozpa-
czy, postanowiłam uczyć się więcej i dzięki temu 
po trzech latach skończyłam uniwersytet z wyróż-
nieniem. Dlatego pamiętajcie, że nigdy nie trzeba 
się zrażać przeciwnościami losu, a wytrwała praca 
pomoże Wam w osiągnięciu wielu sukcesów. 

 

Rozmawiała Marysia Wodnicka. 

▲ Pani Agnieszka Brodowska z mężem i synkiem. 

▲ Mały Aleksander już poznaje trzy języki: polski, włoski      
i angielski. 

Z ALBUMU RODZINNEGO                                                 
PANI AGNIESZKI BRODOWSKIEJ 

Udostępnienie zdjęć: Agnieszka Brodowska 

CO WIESZ O WŁOSZECH?CO WIESZ O WŁOSZECH?CO WIESZ O WŁOSZECH?   

Czy znasz odpowiedzi na te pytania? 

1. Jak się nazywa stolica Włoch? 
A. Watykan 
B. Rzym 
C. Neapol 
 

2. Jakie barwy są na fladze Włoch? 
A. niebieski, żółty i czerwony 
B. niebieski, biały i czerwony 
C. zielony, biały i czerwony 
 

3. Nad iloma morzami leżą Włochy? 
A. dwoma 
B. trzema 
C. czterema 

4. Które góry nie znajdują się we Włoszech? 
A. Alpy 
B. Andy 
C. Apeniny 
 

5. Z którym państwem Włochy nie sąsiadują? 
A. z Francją  
B. z Austrią  
C. z Węgrami 
 

6. Która potrawa pochodzi z kuchni włoskiej? 
A. knedliki 
B. kotlet schabowy  
C. lasagne  
 

Opracował: Piotr Siedlecki 
Na Wasze odpowiedzi czekamy do 30 kwietnia 2016 r. 

Kontakt: diamir72@o2.pl Mapa Włoch—źródło Wikipedia, autor: Aotearoa, udostępnienie:  CC BY—SA 3.0 
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„Krok za krokiem prowadzi nas naprzód”. Przysłowie holenderskie 

W KRAJU WIATRAKÓW I TULIPANÓWW KRAJU WIATRAKÓW I TULIPANÓWW KRAJU WIATRAKÓW I TULIPANÓW   

Rozmawiam ze swoją ciocią Agatą, która 
mieszka i pracuje w Holandii. 

 

- Ciociu, dlaczego wyjechałaś do Holandii? 
 

- Wyjechałam, żeby zarobić sobie trochę pienię-
dzy na własne mieszkanie, prawo jazdy, wakacje                                     
w ciepłych krajach i ogólnie lepsze życie. W Polsce 
zarabiałam tylko tyle, że wystarczało na wynajem      
kawalerki, rachunki i jedzenie. 

 

- Co Ci sprawiało największy problem                        
na początku pobytu? 

 

- Na początku pobytu bałam się gdziekolwiek 
sama wyjść. Nie mówiłam w żadnym języku, 
oprócz ojczystego. W sklepach nie umiałam zapy-
tać kasjerki, ile kosztuje cukier, czy mogę przymie-
rzyć sukienkę, czy mają większe rozmiary ubrań. 
Nawet nie opuszczałam swojej ulicy w obawie,                      
że nie będę umiała zapytać, gdzie jestem i jak mam 
trafić do mojego mieszkania. 

 

- Jak długo już mieszkasz i pracujesz                                     
w Holandii? 

 

-  Z Polski wyjechałam dokładnie 21 kwietnia 
2007 roku, czyli niedługo minie dziewięć lat, jak tu 
mieszkam i pracuję. 

 

- Czy to znaczy, że po tylu latach bycia                            
za granicą można powiedzieć, że jesteś Holender-
ką? 

 

- Holenderką nigdy nie będę, mimo, że nauczy-
łam się tu żyć i czuję się jak u siebie w domu.                      
Dopóki mówię i myślę po polsku, zawsze będę                          
Polką. 

 

- Czy to prawda, że Holandia słynie z wiatra-
ków i tulipanów? 

 

- Tak, Holandia ma największą ilość, jeszcze 
działających, wiatraków w Europie. W dawnych 
czasach pomagały Holendrom osuszać tereny                         
z wody, której tu nie brakuje. Największa ilość 
wiatraków znajduje się w małym miasteczku    
Kinderdijk (Kinderdajk) koło Rotterdamu.                            
Tulipany, mimo że przywożone z Turcji, rzeczy-
wiście pięknie zdobią państwo Niderlandów.                   
Co roku w Keukenhof i Lisse (od marca                            
do czerwca) można obejrzeć cudowne pejzaże 
ułożone z tych kolorowych kwiatów. Holandia 
jeszcze znana jest z produkcji serów gouda 
(miasteczko Gouda). 

- Ciociu, co Ci się najbardziej podoba                               
w Holandii? 

- Holandia mi się podoba pod względem                      
możliwości, jakie oferuje swoim mieszkańcom. 
Zarabiamy tyle, że nie musimy się martwić tym, 
czy nam starczy do następnej wypłaty. Wszelkie-
go rodzaju dofinansowania do szkół i przedszkoli 
dla dzieci powodują, że rodzice mogą spokojnie 
pracować na swoją emeryturę i nie muszą się 
martwić, co na przykład zrobić z dzieckiem, gdy 
nie dostanie się do przedszkola. Ludzie są tu 
przyjacielscy i mili. 

- Brakuje Ci Polski? Czego najbardziej? 
 

- Brakuje mi Polski. Najbardziej mojej rodziny. 
I dlatego, że Holandia jest krajem płaskim, braku-
je mi jeszcze naszych gór i Zakopanego. Reszta 
jest do zniesienia.  

 
Rozmawiał Mateusz Kobierecki. 

 
Udostępnienie zdjęć:  Katarzyna Kobierecka 
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Można żyć w polsko—marokańskiej rodzinie, ale urodzić się i mieszkać w Holandii—tak jak Soufian. 

   W HOLENDERSKIEJ SZKOLEW HOLENDERSKIEJ SZKOLEW HOLENDERSKIEJ SZKOLE   

Witam, 
Nazywam się Soufian i chciałbym opowiedzieć 

o szkole podstawowej w Holandii. 
Mam 10 lat i teraz jestem w 6 klasie. 
 

Chciałbym powiedzieć o szkole, do której każde 
dziecko w Holandii w pewnym momencie pójdzie. 
Szkoła daje pierwszą oficjalną edukację dla dzieci    
w wieku od czterech lat. To także nazywa się szkoła 
podstawowa. 

 

Przedszkolaki 
To są dzieci w wieku od czterech do pięciu lat. 

Jeśli dziecko ma cztery lata, to może po raz pierw-
szy pójść do szkoły. Czterolatek zaczyna rok szkol-
ny, idąc do 1 klasy, a pięciolatek do 2 klasy...                       
Dawniej nazywano to przedszkolem. Obowiązek 
chodzenia do szkoły jest od wtedy, kiedy dziecko 
skończy 5 lat. Dzieci w klasie pierwszej i drugiej 
uczą się na zasadzie zabawy z liczbami i literkami. 

 

Szkoła podstawowa—klasa 3 
Prawdziwa nauka zaczyna się od 3 klasy.                         

Najważniejsze przedmioty w tej klasie to czytanie, 
pisanie i matematyka. W klasie 5 i 6 dochodzą 
przedmioty takie jak: środowisko, geografia,                         
historia i język angielski. 

 

Zajęcia w szkole podstawowej 
Zajęcia organizowane są w każdej szkole podsta-

wowej, gdzie gimnastyka może być w równym 
stopniu brana pod uwagę. Gimnastyka należy                         
do obowiązkowego programu nauczania.                                 
W programie szkolnym jest także organizowanie 
wycieczek—zarówno do zoo lub muzeum, jak i do 
parku rozrywki. Obóz szkolny jest częścią progra-
mu szkolnego.  

 

Ciekawostki 
Dzieci nie chodzą od sali do sali. Mają swoją        

własną klasę. Jak wchodzisz do szkoły, to pierwsze 
pomieszczenie to klasa 1/2, następne drzwi to 3,                        
i tak dalej.  

Mają też co roku jednego nauczyciela, który uczy 
ich wszystkich przedmiotów. 

Lekcje są codziennie od 8.30 do 15.00 z przerwą 
na lunch od 12.00-13.00. W czasie lunchu dzieci                   
mogą zostać w szkole lub iść do domu. W każdą 
środę lekcje są tylko do godziny 12.00.  

Soufian 

▲ Początek listu od Soufiana, napisanego w języku                          
holenderskim. 

▲ W holenderskiej szkole Soufiana.  

Dziękujemy Pani Oldze Stojanowskiej                                       
za udostępnienie nam zdjęć i listów (oryginalnego                       
i przetłumaczonego na język polski). 

Hallo,  
Mijn naam is Soufian en ik wil jullie graag ver-

tellen over basisschool in Nederland.  
Ik ben 10 jaar oud en ik zit inmiddels in groep 6.  
Ik zou jullie vertellen over de basisschool, waar 

elk kind in Nederland op een gegeven moment naar 
toe zal gaan. De basisschool geeft het eerste officie-
le onderwijs aan kinderen vanaf een leeftijd van 
vier jaar. Dit wordt dan ook wel basisonderwijs ge-
noemd.  

 

Kleuters  
Kleuters zijn kinderen in de leeftijd van vier en 

vijf jaar. Als een kind vier jaar wordt, dan mag het 
voor de eerste keer naar de basisschool om daar 
onderwijs te krijgen.  

Jeżeli macie pytania do Soufiana, piszcie: diamir72@o2.pl 
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Czy wojskowe misje pokojowe na świecie są potrzebne? 

MISJA LIBANMISJA LIBANMISJA LIBAN   

Polska ma bogate doświadczenie w misjach 
pokojowych i humanitarnych. Żołnierze polscy 
pod błękitną flagą Organizacji Narodów                        
Zjednoczonych zdobywali najwyższe uznanie                   
za doskonałe wykonanie zadań misyjnych.  

Udało nam się porozmawiać z Panem                        

Robertem Żakowskim, uczestnikiem misji poko-
jowych w południowym Libanie – największej 
polskiej misji wojskowej pod egidą ONZ. 

 

- Wiemy, że był Pan na misjach wojskowych 
ONZ w Libanie. Czy mógłby nam Pan                             
przybliżyć temat, czym są misje? 

 

- Misje to są działania zrzeszonych narodów, 
państw członkowskich ONZ, mające na celu 
utrzymanie międzynarodowego bezpieczeństwa 
i pokoju na świecie oraz udzielanie pomocy                   
ofiarom wojny. 

 

- Kiedy przebywał Pan w Libanie i jakie                   
były cele, zadania tej misji? 

 

- Byłem w latach 1995-1996. Misja w Libanie 
miała nazwę UNIFIL.  Jej powstanie wiąże się                        
z wojną na pograniczu izraelsko-libańskim.                      
Misja ta miała przywrócić międzynarodowy                 
pokój i bezpieczeństwo w rejonie,  pomóc rządo-
wi Libanu w sprawowaniu władzy, a także była 
powołana w celu zapewnienia ochrony i pomocy 
humanitarnej dla ludności objętej konfliktem. 

 

- Jak przygotowują się żołnierze do udziału 
w misjach? 

 

- Udział w misji wymaga profesjonalnego 
przygotowania do wielu zadań wszystkich                          
żołnierzy, niezależnie od stopnia i lat służby                        
w wojsku. Ważna jest wiedza o realiach otaczają-
cego świata. Żołnierze pełnią służbę w trudnych 
warunkach, w niebezpieczeństwie, w innym                    
klimacie, w państwach o odmiennej kulturze, 
obyczajach i religii. Wymaga to niezwykłego har-
tu ducha i odwagi. Rozłąka z domem i najbliż-
szymi też jest trudna, ale taka jest służba wojsko-
wa. Poszczególne zadania wykonują odpowied-
nie jednostki, np. jednostka logistyczna zajmuje 
się zapewnieniem wody pitnej i żywności 
wszystkim kontyngentom, a jednostka inżynie-
ryjna odpowiada za rozminowywanie terenu,  
Polski Szpital Polowy był odpowiedzialny                       
za zabezpieczenie medyczne. 

- Jaki miał Pan stopień wojskowy? 
 

- Byłem lekarzem wojskowym w stopniu kapitana.   

- Jakie były Pana najważniejsze zadania? 
 

- Do moich zadań należało udzielanie pomocy   
medycznej personelowi i okolicznym mieszkańcom 
o r a z  s p r a w o w a n i e  o p i e k i  s a n i t a r n o -
epidemiologicznej. 

 

- Jakie niebezpieczeństwa zagrażały żołnierzom 
„w błękitnych beretach”, będącym na misji? 

 

- Niebezpieczeństwa wynikały z toczących się 
działań wojennych oraz ze specyfiki gorącego klima-
tu, np. wysoka temperatura, trzeba było uważać na 
węże, skorpiony. 

 

- Co może Pan powiedzieć o libańskiej ludności? 
 

- Połowa społeczeństwa to chrześcijanie, a połowa 
to muzułmanie. Obie nacje były do nas nastawione 
życzliwie. W trakcie licznych spotkań poznawaliśmy 
się, byliśmy goszczeni u nich w domach. Mieszkańcy 
byli nam wdzięczni za pomoc. Ja leczyłem też Libań-
czyków, udzielałem im pierwszej pomocy. Cieka-
wostką jest to, że pacjentki Libanki przychodziły do 
lekarza zawsze w towarzystwie swoich mężów. 

 

- Jakie korzyści, sukcesy przyniosła ta misja? 
 

- Misja przyniosła głównie korzyści humanitarne 
w postaci zabezpieczenia ludności cywilnej w środki 
do życia, w wodę, pomoc medyczną. Niestety nie 
rozwiązała konfliktu militarnego. Nadal toczą się tam 
walki, jest to punkt zapalny na mapie świata.  

 

- Jak Pan uważa, czy misje pokojowe są potrzeb-
ne we współczesnym świecie? 

 

- Oczywiście tak. Każde działania pokojowe mają 
sens i powinny być priorytetowe. ▪ 

 

Serdecznie dziękujemy p. Marzenie Żakowskiej                                   
za pomoc w przeprowadzeniu wywiadu. 

▲  Polscy żołnierze w służbie pokoju. 
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Od 29 lutego do 4 marca w naszej szkole gościliśmy dwoje zagranicznych studentów:                                                                      
Armenkę Ani Harutyunyan i pochodzącego z Turcji Bekir'a Dede.  

VISIT ARMENIA!VISIT ARMENIA!VISIT ARMENIA!   

Pochodząca z Armenii osiemnastoletnia Ani                 

Harutyunyan opowiadała nam o swoim kraju.   

fot. Serouj Ourishian CC BY—SA  3.0 

▲ Nad Erywaniem, który jest stolicą Armenii, góruje szczyt 
Ararat (należący obecnie do Turcji). 

fot. mobinovyc CC BY-SA 2.0 

▲ Katedra w Wagharszapat. Armenia była pierwszym     
krajem na świecie, który przyjął chrześcijaństwo. 

fot. Eupator CC BY –SA 3.0  

▲ Klasztor Tatew, do którego można się dostać najdłuższą                       
na świecie górską kolejką linową (o długości 5,7 km).  

▲ Z wodospadem Szaki związana jest piękna legenda                     
o płaczącej dziewczynie. 

fot. Marcin Konsek CC BY-SA 4.0 

▲ Lawasz – tradycyjny ormiański chleb wypiekany                                            
w głębokim piecu. 

fot. Wiquijote Public Domain 

▲ Podpis Ani Harutyunyan w zeszycie ucznia. ▪ 

Podpisywała autografy lub zapisywała imiona                          
i nazwiska uczniów w swoim własnym języku. 

fot. Mariola Siedlecka 
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OBCOKRAJOWCY W POLSCE 

Z KRAJU MUZUŁMAŃSKIEGOZ KRAJU MUZUŁMAŃSKIEGOZ KRAJU MUZUŁMAŃSKIEGO   

Bekir Dede pochodzi z Turcji, jest muzułmani-
nem. Ma 22 lata. Jak nam wyjaśnił, wyraz „dede” 
oznacza „dziadek”.  

Dziadek Bekira był burmistrzem miasta i wszyscy 
mówili do niego „dziadku”, ta nazwa utrwaliła się                       
i stała się jego nazwiskiem. 

Bekir opowiadał o swoim kraju, religii,                                 
obyczajach, tradycjach, kuchni. 

 

Turcja 
Jest krajem czterech mórz, „pomostem” pomiędzy 

Europą i Azją. Jej stolicą jest Ankara. 
 

Islam  
Słowo „islam” w języku arabskim oznacza 

„poddanie się Allahowi”.  
Każdy muzułmanin ma pięć obowiązków:                        

wyznanie wiary,  modlitwa (pięć razy w ciągu dnia), 
jałmużna, post, pielgrzymka do Mekki.  

Bekir Dede zapytany przez uczniów o to, czy ma 
żonę i dzieci, odpowiedział, że tak—ma dwie żony                            
i czworo dzieci… Po jego słowach w sali nastąpiło 
ogromne zaskoczenie i ożywienie. Zaraz okazało się 
jednak, że to był żart. Bekir wyjaśnił, że naprawdę 
jeszcze nie założył własnej rodziny. Poza tym…                          
w Turcji poligamia (wielożeństwo) jest zakazana. 

 

Obyczaje 
Znanym polskim obyczajem jest całowanie                           

kobiety w rękę na powitanie. W Turcji na znak                        
szacunku całuje się dłoń starszej osoby, a potem 
przykłada ją sobie do czoła.  

Innym zwyczajem jest zdejmowanie butów przed 
wejściem na dywan. 

 

Kuchnia turecka 
Najbardziej znane u nas potrawy i napoje                             

pochodzące z Turcji to kebab, chałwa, herbata i  kawa  

▲ Nowy Meczet w Stambule. 

▲ Istnieje wiele wyjaśnień pochodzenia flagi Turcji.                    
W jednym z nich połączenie nieba (księżyca i gwiazdy)                      
z flagą ma oznaczać to, że Bóg błogosławi Turcji. 

fot. ivabalk CC0 Public Domain 

fot. Nevit Dilmen CC BY-SA 3.0 

po turecku, mniej znane to baklava (bardzo 
słodki deser) i szałarma (smażone kawałki                      
kurczaka w marynacie).  Turcy bardzo lubią też 
baraninę. 

[red.]  

CO NASI GOŚCIE ROBILI W BŁONIU?CO NASI GOŚCIE ROBILI W BŁONIU?CO NASI GOŚCIE ROBILI W BŁONIU?   

Ani i Bekir „wspólnie z panią dyrektor i nauczy-
cielką języka angielskiego Olgą Stojanowską                              
odwiedzili błoński Ratusz, spotykając się tam                                 
z panem Burmistrzem, który  zaprezentował im                       
„w pigułce” historię Błonia. Rozmowa dotyczyła               
także Programu KidSpeak oraz krajów, z których 
pochodzi Ani i Bekir. Kolejnym punktem wycieczki 
po naszym mieście było Centrum Kultury,                                 
po którym przewodnikiem był pan Dyrektor Dariusz 
Sitarski. Ostatnim ze zwiedzanych obiektów był park 
Bajka.  

Pobyt zagranicznych studentów w szkole jest 
możliwy dzięki  Radzie Rodziców, która opłaciła 
koszty administracyjne związane z zaprosze-
niem wolontariuszy oraz gościnności naszych 
nauczycieli: pani Moniki Malik, pani Małgorzaty 
Czarneckiej - Jaśkiewicz i pani dyrektor Aldony 
Cyranowicz. Mamy nadzieję, że Ani i Bekir                  
zapamiętają nas jak najlepiej. Dziękujemy 
wszystkim za otwartość i miłe przyjęcie naszych 
zagranicznych gości”.                                              

(źródło: www.sp2blonie.edupage.org) 
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„Chleb szczęścia posmarowany jest masłem z obu stron”.  Przysłowie francuskie 

STAMTĄD, GDZIE SERY SMAKUJĄ INACZEJSTAMTĄD, GDZIE SERY SMAKUJĄ INACZEJSTAMTĄD, GDZIE SERY SMAKUJĄ INACZEJ   

Laure Blondet przyjechała do Polski                        
wraz z mężem, dwoma psami: Gapem i Sweety 
oraz koniem Sabedorem ponad rok temu. Mieszka-
ją w Błoniu. Czasem możecie ją  zobaczyć, jak spa-
ceruje ze swoimi zwierzakami po naszym mieście. 

 

- Dlaczego przyjechałaś do Polski? 
 

- Mój mąż znalazł pracę w Polsce. Został                     
wysłany do pracy tutaj przez francuską firmę.                     
Pracuje w Warszawie. 

 

- Dlaczego zamieszkaliście w Błoniu? 
 

- Mamy psy i nie lubimy dużych miast. Chcieli-
śmy mieszkać pomiędzy Polakami, a nie pomiędzy 
Anglikami lub Francuzami. Zależało nam na tym, 
aby nie mieszkać w Warszawie i aby było blisko  
do Puszczy Kampinoskiej. Wybraliśmy Błonie,                
ponieważ wygodnie się tutaj mieszka. 

 

- Czy podoba Wam się tutaj? 
 

- Tak, bardzo. Pytasz o Polskę czy o Błonie? 
 

- O Błonie. 
 

- Błonie podoba mi się bardzo. To miła miejsco-
wość, mieszkają tu sympatyczni ludzie. Tu nie       
chodzi o architekturę, ale o ludzi, których poznali-
śmy.  

 

- Jak często odwiedzasz Francję? 
 

- Raz lub dwa razy w roku. 
 

- Czy tęsknisz za swoją ojczyzną?  
 

- Tak, ale nie bardzo. Jestem przyzwyczajona                    
do mieszkania za granicą i do częstych przeprowa-
dzek. Tęsknię za moją rodziną, za moimi dziećmi                
i za moją mamą. 

 

- Jakie są różnice pomiędzy Polską a Francją?  
 

- Ludzie są milsi w Polsce. Nie są agresywni, 
czujemy się bezpiecznie. Najtrudniejsza jest bariera 
językowa. Język polski jest bardzo trudny                        
do nauczenia. Jest trudniejszy dla mnie niż dla 
osób pochodzących ze wschodniej Europy.                     
Uwielbiamy także polską kuchnię.  

 

- Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? 
 

- Bigos. Bigos, pierogi, żurek - bardzo, bardzo 
dobra zupa. Latem macie dużo dobrych owoców     
i warzyw. Moje ulubione to owoce leśne. Ja je 
uwielbiam. Nie mogę powiedzieć, abym lubiła    
polskie sery, ponieważ pochodzę z kraju serów.  

Jednak uwielbiam biały ser - nie mamy go we 
Francji.  Bardzo lubię naleśniki z serem. Nasze 
francuskie naleśniki podawane są na słono                             
z mięsem albo z jajkami. 

 

- W jakich innych krajach mieszkałaś? 
 

- We Francji, w Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii, 
a teraz w Polsce. 

 

- Gdzie Ci się najbardziej podobało? 
 

- Mówiąc szczerze, najbardziej podobało mi się 
w Hiszpanii. Część mojej rodziny stamtąd pocho-
dzi. Mam tam dobrych przyjaciół i uwielbiam 
tamtejszy klimat. W Hiszpanii mieszkaliśmy                       
blisko plaży i chodziliśmy codziennie na spacery. 
Kocham morze. W listopadzie pojechaliśmy nad 
Bałtyk, z okazji moich urodzin. Polska plaża jest 
przepiękna. Lubię też bardzo mieszkać w Polsce. 
To piękny, bardzo zielony kraj. 

 

- Dziękuję bardzo za wywiad! 
 

Z Laurą Blondet rozmawiała Janka Paradowska. 
 

Wywiad został przeprowadzony w języku                            
angielskim. Tłumaczyła Janka Paradowska. 

 

Jeżeli macie pytania do p. Laury Blondet,                   
piszcie: diamir72@o2.pl  

▲ Wieża Eiffla, podobnie jak sery, jest symbolem Francji. 

fot. castigatioxes CC0 Public Domain 



16 

OBCOKRAJOWCY W POLSCE 

„Jedna bieda nie dopiecze, póki druga się nie przywlecze”.  Przysłowie ukraińskie 

GDY ZA GRANICĄ JEST POLSKA...GDY ZA GRANICĄ JEST POLSKA...GDY ZA GRANICĄ JEST POLSKA...   

Rozmawiamy z Panią Juliją—Ukrainką 
mieszkającą w Polsce. 

 

- Od ilu lat mieszka Pani w Polsce? 
 

- W Polsce mieszkam już siedem lat. Pochodzę 
z Doniecka.  

 

- Co Pani czuła, wyjeżdżając z rodzinnego 
domu? 

 

- Byłam przerażona, ale zarazem bardzo      
podekscytowana. Starałam się myśleć pozytyw-
nie. 

 

- Czy znała Pani język polski? 
 

- Oczywiście, że nie. Przed samym wyjazdem 
starałam się nauczyć najważniejszych zwrotów                    
za pomocą słownika i tłumacza na stronie interne-
towej. Gdy przyjechałam, znalazłam nauczyciela, 
który udzielał mi korepetycji. Z miesiąca                               
na miesiąc szło mi coraz lepiej. 

 

- Dlaczego wybrała Pani Polskę?  
 

- Odkąd byłam mała, rodzice wpajali mi,                          
że tutaj jest lepszy świat. Ich znajomy parę lat        
temu wyjechał do Polski i pracuje w renomowanej 
firmie komputerowej. Założył rodzinę, pobudo-
wał się i jest szczęśliwy. Jego zarobki w zupełno-
ści wystarczają mu na prowadzenie dostatniego 
życia. Ja natomiast przyjechałam do Polski                              
w poszukiwaniu szczęścia, miłości i lepszych    
perspektyw życiowych. 

 

- Czy udało się Pani, choć w części, zrealizo-
wać swoje poszukiwania? 

 

- Tak. O sześciu lat jestem szczęśliwą żoną                           
i mamą trzyletniej Kalinki.  

 

- Czym Pani się zajmuje? 
 

- To właśnie w Polsce skończyłam kilka                          
kursów księgowości i pracuję jako księgowa                        
w dobrze rozwijającej się firmie w Warszawie. 
Mieszkam zaś w Pruszkowie. 

 

- Czy Pani nie tęskni za rodziną? 
 

- W dzisiejszych czasach mam możliwość                             
codziennie komunikować się z rodziną za pośred-
nictwem skype’a. Dzięki temu tęsknota jest mniej-
sza. A moi rodzice mogą codziennie podglądać, 
jak zmienia się ich wnuczka. Oczywiście kompu-
ter nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, dlatego 
raz na trzy miesiące jedziemy całą rodziną do nich  
 

fot. Андрей Патриков  (domena publiczna) 

w odwiedziny. Również święta spędzamy na Ukrai-
nie. 

- Czy Pani rozważa w przyszłości powrót                       
na Ukrainę? 

 

- Jest kilka rzeczy, które znacznie różnią się                       
w Polsce, na przykład kwestia ślubów i chrztów.  
Za ślub trzeba zapłacić około pięć razy więcej niż na 
Ukrainie, a chrzty udzielane są tam bezpłatnie. Wła-
śnie dlatego ślub braliśmy nie w Polsce, ale w moim 
rodzinnym mieście. Jednak podoba mi się tutaj, zna-
lazłam swoją oazę spokoju, w tym roku kupiliśmy 
mieszkanie i to właśnie w Polsce czuję się jak                                 
w domu. Brakuje mi jedynie przyjaciół i bliskich.  

[red.] 
Dziękujemy p. Wioletcie Kowalewskiej                                            

za pomoc w przeprowadzeniu wywiadu. 

▲ Donieck—miasto we wschodniej części Ukrainy. 

так [tak]- tak  
ні [ni] - nie  
Дякую. [diakuju] - Dziękuję.  
Прошу дуже. Нема за що. [proszu duże/ niema za szto]                   
- Proszę bardzo. Nie ma za co.  
Будь ласка [bud łaska] - Proszę... (prosząc o coś).  
Прошу! [proszu] - Proszę (podając coś).  
Добрий ранок! [dobrij ranok] - Dzień dobry! (rano)  
Добрий день! [dobrij dień] - Dzień dobry! (po południu)  
До побачення! [do pobaciennia] - Do widzenia!  
Добрий вечір! [dobrij biecir] - Dobry wieczór!  
На добраніч! [na dobranić] - Dobranoc!  
Привіт! [priwit] - Cześć! (powitanie)  

[red.] 

SZYBKI KURS JĘZYKA UKRAIŃSKIEGOSZYBKI KURS JĘZYKA UKRAIŃSKIEGOSZYBKI KURS JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO   
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PRIVIT!PRIVIT!PRIVIT!   

Co napisała o sobie dziesięcioletnia                              
Anastasiya—uczennica naszej szkoły? 

 

Mam na imię Anastasiya i pochodzę                                   
z Ukrainy. Mieszkałam na wsi. Ta wieś nazywa 
się Hryniów i znajduje się koło Lwowa. Tam, 
gdzie mieszkałam, bardzo mi się podobało.                       
Mogłam dużo bawić się na świeżym powietrzu. 
Uczyłam się w niewielkiej szkole. Były tam klasy 
od pierwszej do dziewiątej, ale w całej szkole by-
ło tylko 15 dzieci. W mojej klasie byłam tylko ja.  

Na Ukrainie jest wojna, dlatego tata zadecydo-
wał, że trzeba stamtąd wyjechać. Nie widziałam 
walk, ale baliśmy się, że wojna opanuje cały kraj.  

Od dziesięciu lat w Passie koło Błonia mieszka 
moja babcia, dlatego rodzice zdecydowali,                          
że właśnie tu przyjedziemy. W Polsce mi się                    
bardzo podoba. Lubię też naszą szkołę. Najbar-
dziej lubię uczyć się języka polskiego i religii.                     
W czasie wolnym uwielbiam rysować.  

 
 

Anastasiya Andrushchshyn  

W Błoniu i okolicach mieszka wielu imigrantów z Ukrainy. Kilkoro dzieci ukraińskich uczy się w naszej szkole.  

Uciekają z Ukrainy przed wojną, poborem                   
do wojska, biedą lub korupcją. Wybierają Polskę, 
bo widzą w naszym kraju lepszą przyszłość.  

Według danych ambasady ukraińskiej w ciągu 
ostatnich dwóch lat do Polski przybyło ponad               
milion Ukraińców. Pozwolenie na pobyt stały 
otrzymują tylko nieliczni, którzy spełniają określo-
ne wymagania. Dlaczego? Polskie władze uważają, 
że uciekinierzy ze wschodniej Ukrainy mogą 
schronić się w zachodniej części swojego kraju, 
gdzie jest spokojnie.  

Jedna z moich rozmówczyń, Sofija, nie zgadza 
się z tym: 

– Na Ukrainie nigdzie nie jest całkowicie bez-
piecznie. Ludzie, którzy uciekli przed wojną, boją 
się, że konflikt ogarnie cały kraj. Przekroczenie 
granicy daje im większe poczucie bezpieczeństwa. 

Wielu Ukraińców docenia to, na co my narzeka-
my. Chwalą równe drogi, porządek, czystość,         
możliwość znalezienia pracy. 

Kiedy upadł reżim Janukowicza, cieszyli się, 
wspierali rewolucję, mieli nadzieję na nową                      
Ukrainę. Potem nadeszło rozczarowanie.  

UKRAIŃCY W BŁONIUUKRAIŃCY W BŁONIUUKRAIŃCY W BŁONIU   

▲ Autoportret Anastasii. 

▲ Wojna na Ukrainie to ogrom zniszczeń i bieda —
Lisiczańsk, 4 sierpnia 2014 . 

Tak naprawdę nic nie zmieniło się na lepsze. 
Dalej rządzą oligarchowie, jest bieda, dochodzi 
stałe poczucie zagrożenia.  

Ze względu na położenie Błonia blisko Warsza-
wy i duże możliwości znalezienia tu pracy często 
słyszę u nas język ukraiński. Czy imigrantów zza 
wschodniej granicy będzie jeszcze więcej                               
czy raczej ich liczba się zmniejszy? Czas pokaże… 

 

Karolina Siedlecka 

fot. Lionkin CC BY-SA 4.0 



18 

SPEŁNIAJĄC MARZENIA 

 „Pokazuj to, czego bez ciebie nikt by nie zobaczył”. Robert Bresson 

W KOLOROWYM RAJUW KOLOROWYM RAJUW KOLOROWYM RAJU   

Cezary Wyszyński jest rekonstruktorem histo-
rycznym, rzemieślnikiem, wreszcie fotografem                             
i podróżnikiem. Na stałe mieszka w Rumii koło 
Gdańska. Jego zdjęcia z podróży po świecie                        
bardzo nam się spodobały, dlatego zdecydowali-
śmy się z nim porozmawiać.  

 

- Czy od zawsze chciał zostać Pan fotografem                      
i podróżować? Od czego wszystko się zaczęło?  

 

- Wręcz przeciwnie. Nigdy nie chciałem zostać 
fotografem. I w sensie zawodowym nim nie jestem. 
Fotografuję na wakacyjnych wyjazdach, żeby się 
kreatywnie spełnić i odstresować po miesiącach 
pełnych pracy. Trzy lata temu, jadąc na mój pierw-
szy wyjazd do Azji, pożyczyłem aparat,                                  
by „cokolwiek” sfotografować z takiego wyjazdu. 
No i ... wpadłem jak śliwka w kompot:) Spodobało 
mi się. Pół roku później kupiłem swój własny                   
aparat i obiektywy. O podróżowaniu do odległych 
krajów to zawsze marzyłem, ale wcześniej nie było 
na to funduszy.  

 

- Co Pan przede wszystkim fotografuje?      
 

- Myślę, że to można zauważyć na moich                      
fotografiach,  że  przede  wszystkim  szukam  ludzi  

na ulicach—w celu zrobienia portretu... i to takie-
go z zaskoczenia, a nie pozowanego. Zachwyco-
ny ludzkimi twarzami, często się łapię na tym,                        
że zbyt ciasne robię te portrety, skupiając się na 
górnej części ciała, zamiast na całej sylwetce                         
i tego, co się dzieje dookoła.  

 

- W jakich krajach Pan już był i który z nich 
wydaje się Panu najciekawszy do fotografowa-
nia?  

 

- Jeśli chodzi o egzotyczne kraje to: Tajlandia, 
Kambodża, Wietnam, Birma, Indie. Numer jeden 
są, oczywiście, Indie... Kolory, kolory, kolory!                        
Kolorowo pstrokate domy i kolorowe stroje,                          
nawet najbiedniejszych ludzi. Do tego 
„odjechane” elementy religijne, takie jak na przy-
kład wygląd Sadhus... tworzą razem wybuchową 
mieszankę ... taką, że Indie są rajem dla fotografa. 
Praktycznie, gdzie się nie obrócę, stojąc na ulicy 
w jednym miejscu, jest ciekawie i obrazy „same 
wchodzą do aparatu”.  

 

Pan Cezary Wyszyński jest zdobywcą licznych 
nagród. Jest też autorem zwycięskiego zdjęcia 
amerykańskiej redakcji National Geographic. ► 

fot. udost. Cezary Wyszyński 
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SPEŁNIAJĄC MARZENIA 

► Zdjęcie to zostało wykonane w zaginionym 
Królestwie Myszek, w słynnej hinduskiej Świątyni 
Szczurów. Gdy fotograf dowiedział się o tym króle-
stwie, postanowił tam dotrzeć. Okazało się jednak, 
że nie prowadzi do niego żadna droga, którą mógł-
by się dostać człowiek. Co więc postanowił zrobić?                      
Zdecydował, że sam stanie się myszą…
Najtrudniejsza była przemiana, a później droga,        
która prowadziła ciemnymi i krętymi  kanałami,   
ale udało się! 

Fotografie pana Cezarego Wyszyńskiego                               
możecie oglądać poprzez stronę http://
yourshot.nationalgeographic.com/profile/875621/. 

Warto zapoznać się z multimedialną wersją    
opowieści o Królestwie Myszek zamieszczonej na                          
https://www.youtube.com/watch?v=QhFDSrR1fQo 

 

[red.] 

fot. Cezary Wyszyński 

▲ W tajemniczym Królestwie Myszek. 

UCZYMY SIĘ PRZEZ SZTUKĘUCZYMY SIĘ PRZEZ SZTUKĘUCZYMY SIĘ PRZEZ SZTUKĘ   

R o z m a w i a m y  z  p a n i ą  K a t a r z y n ą                              

Rogowską, która prowadzi zajęcia arteterapeutycz-
ne w naszej szkole. 

 

- Pani Kasiu, co to jest arteterapia? 
 

- Arteterapia to wydobywanie sił i energii 
tkwiących w człowieku, które pomagają                               
w samorozwoju i poszukiwanie motywacji                             
do procesu twórczego. Bardzo ważną rolę odgrywa 
w niej twórczość. Kreatywne myślenie to oryginal-
ność, czyli wolność od naśladowania, niezwykłość. 

 

- Czego uczą się dzieci uczestniczące                                   
w zajęciach? 

 

- Rozwijają pewność siebie, umiejętność                                 
radzenia sobie z własnymi emocjami, komunikację 
z innymi osobami, pokonują lęki, odkrywają świat 
wyobraźni. 

 

- Czy uczestnicy zajęć muszą posiadać                             
zdolności plastyczne? 

 

- Nie, dzieci przychodzące na zajęcia nie muszą 
posiadać zdolności artystycznych ani wcześniej-
szych doświadczeń związanych z plastyką.                     
Terapeuta nie koncentruje się na wartościach                           
estetycznych, ponieważ odbiór dzieła jest subiek-
tywny dla każdego z osobna, ale na wytworzonym 
obiekcie artystycznym. 

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę.  
[red.] 

Zajęcia odbywają się w ramach projektu                               
„Sposób na sukces” współfinansowanego przez FIO. 

▲ Uczestnicy zajęć tworzą swoje prace rękami... 

▲ … i stopami. 

fot. udost. K.atarzyna Rogowska  

fot. Mariola Siedlecka 

https://www.youtube.com/watch?v=QhFDSrR1fQo
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WYDARZENIA 

Kto od września będzie się uczył w naszej szkole? 

WITAJ, PRZYGODO!WITAJ, PRZYGODO!WITAJ, PRZYGODO!   

W sobotę 12 marca do naszej szkoły                       
przyszło dużo zaciekawionych przedszkola-
ków z rodzicami. Każde dziecko po wejściu    
do szkoły dostawało łódeczkę z papieru 
(czerwoną, zieloną, niebieską albo żółtą)                              
i przyczepiało ją do bluzki. 

Spotkanie zaczęło się w sali gimnastycznej 
przedstawieniem o zakopanym skarbie pira-
tów. Oczywiście zadaniem każdej z grup 
(dzieciaki były złączone w grupy w zależności 
od koloru łódki z papieru) było odnalezienie 
skarbu. 

Zabawa była wspaniała. Nasza szatnia                     
zamieniła się w rzekę, pierwsze piętro                                
w morze, na drugim piętrze była dżungla,                           
a na trzecim—góry. 

Po szukaniu skarbu dzieciaki zrobiły                            
fantastyczne rybki z płyt CD. 

Myślę, że bardzo się im podobał ten niezwy-
kły dzień w szkole i chętnie dołączą do nas                    
we wrześniu. 

 

Marysia Wodnicka 

▲ Szalone, tańczące piratki, które porwały skrzynię ze skarbem! 

▲ Rwąca rzeka, którą trzeba ostrożnie przechodzić po kamie-
niach i wysokich skałach. 

▲ W świecie kolorowych papug i wesołych małpek musi być 
radośnie. ▪ 

fot. Marysia Wodnicka, Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi”.  Św. Teresa od Jezusa 

JAJKA NIE TYLKO MALOWANEJAJKA NIE TYLKO MALOWANEJAJKA NIE TYLKO MALOWANE   

20 marca w Centrum Kultury odbył się                        
kiermasz wielkanocny.  

Wystawcy sprzedawali rękodzieła ludowe                           
i artystyczne związane ze świętami. Można było 
zaopatrzyć się w pisanki, palmy, ceramikę, dekora-
cje stołu. Na wolnym powietrzu odbył się jarmark 
spożywczych produktów regionalnych, na którym 
można było zakupić wypieki z różnych piekarni                       
i skosztować różnych przysmaków.  

Dzieci mogły skorzystać z bezpłatnego                           
malowania jajek ciepłym woskiem. 

 

Paulina Nowicka 

WIELKANOCNE KLIMATYWIELKANOCNE KLIMATYWIELKANOCNE KLIMATY   

▲ W klasach odbyły się przygotowania do świąt                             
wielkanocnych. Tu uczniowie klasy 1a po poszukiwaniu 
zaginionych jajek. 

▲ 17 marca odbyło się spotkanie „Wielkanocne klimaty                        
z jajkiem w roli głównej”. Imprezę uatrakcyjnił występ                      
zespołu MOCA. Spotkanie odbyło się w ramach projektu 
„Sposób na sukces”  współfinansowanego przez FIO. 

▲ Przedstawienie wielkanocne w wykonaniu klasy 5f. 
▲ Przy świetlicy szkolnej można było kupić dekoracje 
świąteczne. ▪ 

fot. Mateusz Kobierecki  fot. Paulina Nowicka 

fot. Karolina Siedlecka fot. Katarzyna Szypszak  

fot. www.centrumklutury.com.pl 



22 

WYDARZENIA 

„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”. Roger Bacon 

JEST TAKA NIEZWYKŁA LICZBA...JEST TAKA NIEZWYKŁA LICZBA...JEST TAKA NIEZWYKŁA LICZBA...   

Czy wiecie, że jest liczba, która ma swoje                      
święto? To liczba  π (czytaj: pi). 

Π to stała matematyczna, wykorzystywana w 
matematyce i fizyce, na przykład przy obliczaniu 
obwodów i pól kół.   

Liczba ta w przybliżeniu wynosi 3,14. Z tego 
też względu obchodzi swoje święto 14 marca 
(3,14). Dzień ten jest hołdem dla królowej                     
nauk—matematyki. 

  Π była znana już w starożytności. Najprawdo-
podobniej jako pierwszy badał ją Archimedes. 
Oszacował ją z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Innym znakomitym matematykiem, 
który zapisał się w historii tej liczby, jest Ludolph 
van Ceulen. W 1596 r. podał jej wartość z dokład-
nością do 35 miejsc po przecinku. Na cześć doko-
nań obu uczonych liczba ta nazywana jest też stałą 
Archimedesa lub ludolfiną. Symbol π wprowadził 
w 1706 r. William Jones.  

W 2010 r. francuski informatyk obliczył                               
2,7 biliona miejsc po przecinku dla tej liczby.                         
Natomiast Japończyk Akiro Haraguchi zapamiętał 
tą liczbę z dokładnością do 100 000 miejsc po prze-
cinku. A ile cyfr Wy bylibyście w stanie zapamię-
tać? Na dobry początek proponuję Wam tyle:                      
π≈3,141592653589793238462643383279502884197... 

 

Amelka Tomaszewska 

▲ Tak świętowali Dzień Liczby Pi uczniowie Gimnazjum                  
nr 1. 

▲ Pi jak pizza! Można także świętować ten dzień tak jak 
nasi czwartoklasiści. 

fot. gim1blonie.edupage.org 

KOSTKA RUBIKAKOSTKA RUBIKAKOSTKA RUBIKA   

Kostka Rubika była bardzo modną     
zabawką w czasach dzieciństwa                         

naszych rodziców. Obecnie, po zeszłorocznym 
wejściu w życie zakazu grania na komórkach                                                       
i tabletach na przerwach, trudno znaleźć chłopca, 
który nie układałby jej w każdej wolnej chwili 
(niektórzy nawet próbują na lekcji!). 

Co o niej wiemy? 
Kostka została wynaleziona przez Erno Rubika 

w 1974r.  Wynalazca pierwszy raz układał ją przez 
miesiąc, więc nie przejmujcie się, jeśli wam od razu 
nie wyjdzie! Oryginalna kostka Rubika składa się                      
z 26 sześcianów i przegubu umieszczonego                                
w środku. Zabawa kostką polega na takim ułożeniu 
kwadratów, aby na każdej  ścianie wszystkie miały 
taki sam kolor. Jeżeli kostka ma kształt sześcianu 
3x3x3, to możliwe jest ponad 43 tryliony różnych 
kombinacji ułożeń. 

Istnieją też kostki o innych wymiarach.                            
Powstały kostki o wymiarach od 2x2x2 aż do 
17x17x17. Są też kostki dwunastościenne, ośmio-
ścienne.    

Największa na świecie w pełni funkcjonalna 
kostka Rubika ma 1,56 metra szerokości. 

Jest wiele różnych technik układania kostki  
(np. LBL, metoda Fridrich). Dla początkujących 
polecam metodę Corners First.                                                        

Rekordzistą świata w układaniu kostki 3x3x3 
jest Lucas Etter, który ułożył ją w 4,90 sekundy,                 
a rekord Polski to 5,81 sekund i należy do Michała 
Pleskowicza (dziewiąty najlepszy czas na świe-
cie). Polak, Jakub Kipa, jest rekordzistą świata                      
w układaniu kostki stopami. Zajęło mu to 20,57 
sekund.  

 

Amelka Tomaszewska 

fot. Mariola Siedlecka 
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ZGRANA RODZINKA 

Jaka magia tkwi w drewnianych figurkach? 

GRAJ W SZACHY!GRAJ W SZACHY!GRAJ W SZACHY!   

Szachy to gra, która prawdopodobnie pochodzi 
z Indii. W Polsce grywał w nią podobno już                     
Bolesław Krzywousty. Nazywano ją królewską grą,                              
wymagają od gracza przemyślanej strategii. 

Na załączonym zdjęciu (fotografia obok) widać 
ustawienie początkowe. W pierwszym rzędzie 
ustawia się piony zwykłe białe (drugi gracz—
czarne). W drugim rzędzie (za pionami zwykłymi) 
ustawiamy piony funkcyjne (król, hetman, wieża, 
goniec, skoczek). 

Dwie najcenniejsze figury to król i hetman. Król 
przesuwa się o jedno pole (do przodu, do tyłu,                    
w prawo lub lewo albo na ukos). Król jest jedyną 
figurą, której nie można zbić. Celem gry jest                             
zaszachowanie króla, czyli doprowadzenie do                         
takiej sytuacji, w której król nie ma możliwości 
ucieczki. Hetman porusza się podobnie jak król—                           
z taką różnicą, że może przemieszczać się o dowol-
ną liczbę pól (nie może przeskakiwać pionków                     
na swojej drodze). 

Kolejne ważne figury szachowe to wieża,                      
goniec i skoczek. Wieża porusza się po liniach                      
poziomych i pionowych o dowolną liczbę pól.                       
Goniec przemieszcza się po l iniach                                        
ukośnych. Jedyną figurą, która może przeskakiwać 
inne pionki jest skoczek. Rusza się w bardzo                          
charakterystyczny sposób: jeden ruch to dwa pola 
do przodu i jedno w bok (przypomina to literę L). 

Pionki bez funkcji, które ustawiamy w pierw-
szym rzędzie mogą poruszać się tylko do przodu 
(w pierwszym ruchu pionek możemy przesunąć                       
o 1 lub 2 pole, później tylko o 1). Pionki mogą stać 
się figurami funkcyjnymi, gdy dojdą do tzw. linii 
przemiany (w zależności od tego, na którym polu 
przeciwnika staną po dojściu na koniec planszy 
mogą stać się hetmanem, wieżą, gońcem lub skocz-
kiem). 

Białe pionki wykonują pierwszy ruch i to daje 
graczowi, który nimi gra, przewagę narzucenia 
swojej strategii gry. 

Gra kończy się w momencie wypowiedzenia 
przez gracza słowa „szach-mat”. Oznacza to, że 
król jest pokonany i nie ma możliwości ucieczki. 

 

Marysia Wodnicka 
 
W opracowaniu instrukcji gry w szachy posłużyłam 

się samouczkiem ze strony www.szachmistrz.pl                                

Macieja Sroczyńskiego.  

▲ W szachy można grać przy stoliku w ciepłym pokoju... 

▲ ...i na świeżym powietrzu w błońskim Parku „Bajka”. 

fot. Maria Wodnicka 

▲ Kto pomoże Piotrkowi wygrać tę partię szachów?... 

fot. Karolina Siedlecka 

fot. Karolina Siedlecka 

Uczniów zainteresowanych grą w szachy prosimy                         
o kontakt z naszą redakcją: diamir72@o2.pl 
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W ciepły, wiosenny wieczór warto poczytać dobrą książkę, obejrzeć ciekawy film lub pograć w grę. 

W PUSTYNI I W PUSZCZYW PUSTYNI I W PUSZCZYW PUSTYNI I W PUSZCZY   

Kiedy myślę o Polakach, których los umieścił za 
granicami ojczyzny, przede wszystkim przypomina 
mi się Staś Tarkowski—główny bohater powieści 
Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”.    
Jego życie splata się z losami Nel Rawlison—
ośmioletniej Angielki.   

Staś i Nel mieszkają w miejscowości Port Said, 
lecz akcja książki dzieje się też w innych afrykań-
skich miastach, takich jak: Medinet, Kair, Chartum, 
Mombasa. Oboje nie mają matek i są najlepszymi 
przyjaciółmi - podobnie jak ich ojcowie. Przeżywają 
różne przygody, takie jak: atak lwów, burzę piasko-
wą, ulewę i ucieczkę przed Mahdim. 

Książka opowiada nie tylko o losach dzieci,                       
ale opisuje też przyrodę, dzięki czemu można                      
poczuć, jakby naprawdę było się w Afryce.   

Sam Henryk Sienkiewicz w 1890 roku odbył                           
dwumiesięczną podróż po Czarnym Kontynencie, 
przypuszczam więc, że była ona inspiracją do napi-
sania powieści. Chociaż książka nie jest dokumen-
tem z wyprawy, znalazło się w niej miejsce dla                        
postaci historycznych. Generał Gordon Charles                     
George (1833-1885) jest jedną z takich postaci.                        
Walczył z powstańcami Mahdiego, zginął z rąk                       
mahdystów w walce o Chartum.  

fot. Florence Devouard  CC BY-SA 3.0 

▲ Sahara—największa pustynia na świecie. 

Henryk Sienkiewicz w piękny sposób przed-
stawił tę opowieść o dwójce dzielnych dzieci,         
które musiały pokonywać ogromne trudności 
związane z porwaniem i samodzielnym życiem 
na pustyni i w puszczy. 

 Naprawdę warto przeczytać tę książkę,                       
aby choć na chwilę poczuć zew afrykańskiej 
przygody. 

 

Amelia Tomaszewska 

FIVE NIGHTS AT FREDDY’SFIVE NIGHTS AT FREDDY’SFIVE NIGHTS AT FREDDY’S   

Moją ulubioną grą komputerową jest „Five                      
Nights at Freddy’s”.  

Gra została stworzona na podstawie prawdziwych 
zdarzeń w pizzerii Freddy Fas Bear Pizza.                      
Zostały utworzone cztery części gry.  

Ja jestem graczem, czyli ochroniarzem, który                          
pilnuje pizzerii na nocnej zmianie od godziny 0.00 do 
6.00 rano. Pilnuję czterech robotów przestawionych 
na tryb nocny. Moim zadaniem jest pilnowanie,                        
aby nie weszły do mojego biura.  

 

Jakub Wojciechowski  

rys. Piotr Siedlecki Foxy—animatroniczny zwierzak—pirat z gry „Five                      
Nights at Freddy’s”. ► 

Przeczytałeś ostatnio ciekawą książkę, obejrzałeś film 
lub zagrałeś w grę? Czekamy na Twoje recenzje.                        
Kontakt: diamir72@o2.pl 
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ZDROWO NA WIOSNĘ 

WIOSENNIE NA TALERZUWIOSENNIE NA TALERZUWIOSENNIE NA TALERZU   

„Człowiek jest tym, co je”.  Ludwig  Feuerbach 

Składniki:  
 5  ugotowane marchewki 
 3  ugotowane pietruszki 
 1  cebula 
 4   jajka na twardo 
 1  jabłko 
 1  puszka groszku i 1 puszka kukurydzy 
 3  ziemniaki 
 2  łyżki majonezu 
 sól i pieprz 

SAŁATKA JARZYNOWASAŁATKA JARZYNOWASAŁATKA JARZYNOWA   

Sposób przygotowania: 
Pokrój w równą kostkę marchewki, cebulę, 

pietruszkę, jajka, jabłko, ziemniaki i wymieszaj 
w misce. Dodaj groszek z puszki i kukurydzę. 
Na koniec przyprawy, majonez i włóż                                  
do lodówki. Smacznego!   

▲ Sałatka jarzynowa. 

BLOK CZEKOLADOWYBLOK CZEKOLADOWYBLOK CZEKOLADOWY   

Składniki: 
 3    paczki herbatników 
 1   kostka margaryny 
 1    mleko w proszku 
 ¾   szklanki cukru 
 4   łyżki kakao 
 ¾   szklanki wody 
 

Sposób przygotowania: 
Pokrusz wszystkie herbatniki na kawałki                      

wielkości około 1,5 cm. Włóż masło do garnka, 
wlej wodę i wsyp cukier. Jak masło się rozpuści, 
wsyp kakao i dokładnie wymieszaj. Zestaw                           
z ognia i wsyp mleko w proszku, zmiksuj. Po                          
dokładnym wymiksowaniu wsyp herbatniki, wlej 
do formy i wstaw do lodówki. Smacznego!   

 

 

Ula Jagodzińska 
▲ W czasie wielkanocnych zajęć dziennikarskich z powo-
dzeniem wypróbowaliśmy przepis na blok czekoladowy. 

fot. Mariola Siedlecka 
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fot. Mateusz Kobierecki fot. Mateusz Kobierecki 

fot. wikipedia CC BY—SA 3.0 

http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-jabłka
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-ziemniaki
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Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka. 

CZAS NA KOMIKS 



MĄDREJ GŁOWIE... 

Czy dobrze potrafisz dbać o swoje zdrowie? 

1. Rozwiąż łamigłówkę przygotowaną na pierwszy dzień wiosny.  W razie trudności skorzystaj                          
z fotograficznych podpowiedzi. Odczytaj hasło. 

ZDROWA WIOSNAZDROWA WIOSNA  

Przedstawiamy poprawne rozwiązania łamigłówki z poprzedniego numeru gazety: 

Łamigłówka „Gdzie wszystko zdarzyć się może”: 
1. monitoring;   2. tablica;  3. słuchawki;                              
4. trzynastka;  5. Marta;   6. Biofeedback; 
7. woźna;   8. półkolonie;  9. Janusz; 
10. szafki;   11. kartkówka Gratulacje dla wszystkich osób, które nadesłały                  

poprawne rozwiązania! Przekażemy nagrody! ▪ 

1. Możesz go się nabawić, gdy w marcu chodzisz                      
bez czapki. 
2. … Dolittle i jego zwierzęta. 
3. Miesiąc, w którym jest zrównanie dnia z nocą. 
4. Potrzebne roślinom, zwierzętom i ludziom do 
życia. 
5. Ma wzór chemiczny H2O. 
6.  Inaczej katar. 
7. Bardzo zdrowe i smaczne, zawierają dużo                        
fosforu  i magnezu. 
8. Popularna roślina lecznicza, podobno                         
czasami uczula. 

9.  Zdrowy owoc. 
10. Jedna z dziecięcych chorób zakaźnych. 
11. Czasem atakuje nas bakteria, czasem… 
12. Przeciwieństwo zdrowia. 
13. Zamiast smacznej kolacji lepszy długi…  
14. Jest żółta, zawiera dużo witaminy C. 
15. W znanym powiedzeniu: zdrowy jak ….  
Tutaj: jego dziecko. 
 

Opracowanie: uczniowie klasy 4c                                                     

(praca zbiorowa) 

  1                         

          2                  

      3                       

      4                       

          5                   

        6                     

    7                         

8                          

        9                    

        10                    

        11                    

      12                      

          13                   

14                             

15                             

Hasło:  
Nasza Dwójka… szkoła Twoja, mamy, taty i też 
wujka! 

fot. pl.wikipedia.org CC BY-SA 3.0 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI:  

 
 

Tworzenie gazety SP2 „Nasze Sprawy i Sprawki”                        
w roku szkolnym 2015/2016 współfinansowane jest                    
ze środków Fundacji PZU, w ramach projektu 
„Korczakowska Akademia Twórczego Rozwoju”. 

 

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

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

   

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

   

„Cokolwiek zamierzasz zrobić lub marzysz, że możesz zrobić, zacznij.                                                                                              
Odwaga jest geniuszem, w którym tkwi moc i magia. Zacznij teraz.” 

Johann Wolfgang Goethe 

NA ZAKOŃCZENIE 

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

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

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

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

STOPKA REDAKCYJNA 

Redaktorka naczelna: Marysia Wodnicka  

Zespół redakcyjny: Michał Firsiuk, Ula Jagodzińska, Oliwia Karaś, Mateusz Kobierecki, Paulina 
Nowicka, Janka Paradowska, Piotrek Siedlecki, Oliwia Sobieszek, Amelka Tomaszewska                        
i Karolina Siedlecka 

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: wtorek, godz.14.30 (czytelnia)                       

 
 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawio-
nej obok. 

 

Podajcie tytuł powieści, z którą związany jest 
ten dom. Gdzie on się znajduje?  

 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres  mai lowy:  diamir72@o2.pl                                           
do 30 kwietnia 2016 roku.       

 

Podajemy rozwiązanie lutowej zagadki                    
fotograficznej. Zdjęcie przedstawiało szachy 
(wersję dla trzech graczy). Zasady gry zostały 
przybliżone na stronie 23. 

fot. wikipedia.org.pl (CC) fot. CC BY 3.0  

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0

