
   SZKOLNE NEWSY 
GAZETKA SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. WINCENTEGO WITOSA 
 W BORKU STRZELIŃSKIM

                                                                                   WYDANIE CZWARTE 2014/2015
Słów kilka na pożegnanie...

Nie mogę wybierać najlepszego, najlepsze wybiera mnie. 
Rabindranath Tagore 

Zamykamy na czas wakacji Szkolną Redakcję. Rok pracy, który przyniósł wiele niespodzianek,  
w tym zdobycie III miejsca w Konkursie na Najciekawszą Gazetkę Szkolną – za nami. 

Wspólnie:  świętowaliśmy  triumfy  i  uczyliśmy  się  na  własnych  błędach.  Cieszyło  nas,  gdy  
Bruno  Malec  –  Redaktor  Naczelny  Szkolnych  Newsów  zdobył  I  miejsce  w  Międzyszkolnym  
Konkursie Polonistycznym, w którym wzięły udział szkoły z powiatu strzelińskiego. Smuciliśmy się,  
kiedy z naszego grona ,,wykruszali się'' kolejni  redaktorzy. Do końca roku szkolnego pozostała nas  
zaledwie garstka  - najwytrwalszych i najbardziej aktywnych...

Za dwa miesiące spotkamy się w odmienionym składzie, podejmiemy nowe wyzwania. Życie  
szkolne  potoczy  się  swoim naturalnym rytmem,  a  my  -  jako  dziennikarze,  bacznie  będziemy  je  
obserwować i na bieżąco relacjonować swoim czytelnikom. 

Niby nic się nie zmieni, a zmieni się wszystko... Redaktorzy z VI klasy; będzie Was bardzo  
brakować!  Natalka,  Patrycja,  Wiktoria,  Julia,  Bruno  –  każde  z  Was  wnosiło  w  nasze  pisemko  
mnóstwo: pracy, wyobraźni, pomysłów, humoru i angażowało swój wolny czas. 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego serdecznie dziękuję za Wasz trud i życzę, by spotykało Was  
wyłącznie  Najlepsze:)  Naszym  Czytelnikom  składam  życzenia  niezapomnianych,  bezpiecznych  
wakacji i zapraszam do lektury Szkolych Newsów w przyszłym roku.

Opiekun Koła Redakcyjnego;
Katarzyna Pępkowska

PS  Drodzy  Czytelnicy,  zachęcam  do  przeczytania  zamieszczonej  poniżej  pracy  konkursowej  
Redaktora Naczelnego Szkolnych Newsów.
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Chodzenie własnymi drogami, czyli omówienie na przykładach literackich 
- zagrożeń i szans wynikających z bycia niezależnym. 

Odkąd  pierwszy  człowiek  ukląkł  przed  drugim  w  geście  poddania,  przysięgając  mu  pełne 
posłuszeństwo,  ludzkość  zadaje  sobie  pytanie  o  niezależność.  Czy  lepiej  wybrać  poddaństwo  i 
posłuszeństwo, czy wolność i swobodę? 

Jak  większość  trudnych,  będących  tematem długoletnich  sporów pytań  i  ono zostało  na  różne 
sposoby  poruszone  w  literaturze.  Pierwszym  przychodzącym  na  myśl  przykładem  jest  postać  Setha, 
młodszego  brata  głównej  bohaterki  książki  „Baśniobór”.  Ten niepokorny  chłopiec  nic  nie  robi  sobie  z 
zakazów i poleceń jego dziadka, u którego wraz z siostrą spędza dwa tygodnie. Wręcz przeciwnie, czytając 
można odnieść  wrażenie,  że  Seth specjalnie  łamie  wszelkie  zakazy-  głównie  dla  samego łamania,  bo 
niemalże wszystkie polecenia rodziny są przez niego ignorowane. Pośrednio doprowadza on nawet do 
uwolnienia się jednej z głównych antagonistek książki. Co do jednego nie ma wątpliwości – żadnego z 
zachowań chłopca nie można uznać za mądre czy przemyślane. Seth jest skrajnym przykładem tego, do 
czego  może  doprowadzić  połączenie  swobody  z  brakiem  zdrowego  rozsądku  i  dowodem  na  to,  że 
niezależna dusza nie najlepiej  współgra z krótkowzrocznością i  zwyciężającą wszelkie obawy oraz inne 
emocje jej posiadacza ciekawością. 

Czy to oznacza jednak, że brak pokory i niestosowanie się do odgórnie narzuconych zasad są z 
założenia  złe?  Odpowiedzi  na  to  pytanie  warto  poszukać  w  powieści  „Władca  Lewawu”  Doroty 
Terakowskiej.  Opowiada ona o losach mieszkańców Wokarku (czyli  znajdującej  się w innym wymiarze 
wersji Krakowa) rządzonych od lat przez Nienazwanego, enigmatycznego władcę, który za pośrednictwem 
armii  monstrów,  zwanych  pajęczakami,  terroryzuje  zamieszkujących  tę  krainę  Allian.  Przed  buntem 
niezadowolonych  ludzi  chroni  go  praktyka  „wysysania”  z  nowo narodzonych  dzieci  emocji  takich  jak: 
nienawiść, gniew itp. Przez całą książkę uznajemy go więc za „tego złego”,  a gdy dochodzi do konfrontacji 
protagonisty  z  władającym Lewawem samozwańczym królem,  czytelnik  doznaje  niemałego zdziwienia, 
gdyż jego argumenty są zaskakująco... mądre. Bo przecież dzięki jego działaniom Allianie nie wszczynają  
wojen, są ze sobą zgodni, odrzucają wszelką przemoc. Czy w takim razie oznacza to, że takie wyjście, 
polegające na uczeniu od najmłodszych lat posłuszeństwa wobec rządzących, podporządkowania i ślepego 
przestrzegania  zasad  jest  najlepsze?  Tu  właśnie  dochodzimy  do  meritum  całego  tematu  tego,  czym 
powinna być niezależność i wolność. Nie głupim buntowaniem się przeciwko władzy „dla zasady”, tylko 
prawem do życia na własnych warunkach wyznaczanych samemu sobie przez każdego człowieka, bez 
odgórnego  nadzoru  jakichkolwiek  służb,  ale  z  zachowaniem  przez  wszystkich  zdrowego  rozsądku  i 
szacunku dla innych ludzi oraz cudzej woli (co zresztą bardzo umiejętnie ujęto w zakończeniu powieści 
Doroty Terakowskiej).

Podsumowując,  można  uznać,  że  niezależność  jest  największym  przekleństwem  i 
błogosławieństwem  ludzkości.  Ogromnym  zagrożeniem,  które  dobrze  wykorzystane,  może  przynieść 
„lepsze jutro”. Pozostaje mieć nadzieję, że nadejdzie kiedyś czas, gdy cała ludzkość będzie potrafiła żyć we 
wzajemnym szacunku, bez cudzego nadzoru, wszechobecnej inwigilacji, totalitaryzmów i nadzoru służb 
porządkowych, pozostawiając jednocześnie każdej jednostce pełną swobodę działań, „ograniczaną” jedynie 
konsekwencjami czynów danego człowieka. Pamiętajmy, że wszystko leży w naszych rękach. 

Bruno Malec
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Rozmowa uczniów klasy szóstej na temat 
wspomnień z klas poprzednich

Artykuł został oparty o zapis cyfrowy rozmowy przeprowadzonej przez grupę uczniów klasy 
VI należących do koła redakcyjnego.

Bruno Malec: Klasa pierwsza – macie w związku z nią jakieś konkretne wspomnienia?

Wiktoria Stasienko: (ze śmiechem) Za dawno... Ty miałeś Bruno takie króciutkie włosy.

Patrycja Marynowska: Pamiętam, że siedziałam z Konradem Derejczykiem, który nigdy nie miał przyborów. 
W drugiej klasie Pani Marta powiedziała, że „Da mi wytchnienie”, po czym posadziła mnie z Łukaszem 
(który też nigdy nic nie miał).

Bruno Malec: Wracając do tematu wyglądu – popatrzcie sobie na nasze zdjęcia ze służby wartowniczej 
(razem z obecnymi uczniami gimnazjum). Właściwie to chyba tylko Natalia się nie zmieniła. Jakie jeszcze 
macie wspomnienia z klas I-III?

Patrycja Marynowska: Pamiętam jak pierwszy raz pojechałam na zieloną szkołę w III klasie...

Natalia Stasiulewicz: Nie w trzeciej! W drugiej!

Patrycja Marynowska: To było w drugiej? A tak! W takim razie w II klasie pojechałam na zieloną szkołę. 
Było bardzo fajnie i zabawnie, zostało po tym mnóstwo wspomnień.

Natalia Stasiulewicz: Pamiętam, że byłam z tobą w pokoju i miałaś TYLE KLAMOTÓW!

Bruno Malec: Kolejny temat – osoby które odeszły z naszej klasy. Oliwia Jędrzejczyk po pierwszej, od 
początku trzeciej nie było Kuby Dolecha, a od czwartej - Konrada Derejczyka.

Natalia Stasulewicz: I przyszła Natalia Antał.

Bruno Malec: Tak, na jedną klasę. Macie z tymi osobami związane jakieś konkretne wspomnienia?

Patrycja Marynowska: Pamiętam, że Oliwia siedziała w pierwszej ławce i zawsze wolała spędzać czas z 
klasą młodszą od nas, czyli tymi osobami, z którymi chodzi teraz do klasy.

Bruno Malec: Teraz temat rzeka – Konrad Derejczyk.

Patrycja Marynowska: Jak już mówiłam siedziałam z nim w ławce... No... Tak...

Bruno Malec: Pewnie... ciekawe przeżycie.
Patrycja Marynowska: Tak. Nigdy nie miał żadnych przyborów, musiałam mu pożyczać.

Wiktoria Stasienko: (ze śmiechem) Pamiętam, że w drugiej klasie Pani go posadziła w osobnej ławce, bo 
był niegrzeczny i zaczął robić sobie nożyczkami dziury w spodniach.

Natalia Stasiulewicz: I on ciągle jadł paprykę...

Patrycja Marynowska i Wiktoria Stasienko: (ze śmiechem) Co ?!

Bruno Malec: Pamiętam, że Konrad miał to do siebie, że należał do takiego „kwartetu”, który tworzyli 
Kacper, Michał i Konrad. To dopiero była grupa... Dalej – Kuba Dolech, macie z nim związane jakieś 
wspomnienia?
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Patrycja Marynowska: Pięknie rysował.

Bruno Malec: Tak, pamiętam nawet, że uczył innych dobrze rysować.

Patrycja Marynowska: Chyba Michała uczył.

Buno Malec: I Błażeja.

Patrycja Marynowska: Jak odchodził składaliśmy się dla niego na piłkę, na której się wszyscy 
podpisywaliśmy.

Bruno Malec: A Konrad nic nie dostał.

Natalia Stasiulewicz: Natalka Antał też nic.

Bruno Malec: Właśnie, macie jakiś kontakt z Natalią?

Patrycja Marynowska: Tak, czasem np. na facebooku. Ostatnio prosiła, żeby pozdrowić klasę. W ogóle 
podobno przyjechała do Polski.

Bruno Malec: A nie mieszka w Polsce?

Patrycja Marynowska: Nie, ona jest w Holandii.

Bruno Malec: Teraz nauczyciele z klas 0-III. W zerówce byłą Pani Iwonka. Mnie wtedy jeszcze nie było z 
wami.

Natalia Stasiulewicz: Mnie też, ale Patrycja i Wiktoria były.

Patrycja Marynowska: Bardzo dobrze się pracowało z Panią Iwonką. Zawsze robiliśmy coś ciekawego.

Bruno Malec: W takim razie Pani Marta. Macie jakieś konkretne związane z nią wydarzenia które wam 
zapadły w pamięć?

Patrycja Marynowska: Zawsze bardzo zrozumiale tłumaczyła.

Wiktoria Stasienko: Teraz jest odrobinę surowa.

Bruno Malec: Wtedy też była.
Patrycja Marynowska: Musiała być.

Bruno Malec: Inaczej nie przeżyłaby pierwszego dnia z naszą klasą!

Patrycja Marynowska: No właśnie.

Bruno Malec: W ogóle zresztą szczerze współczuję naszym nauczycielom I-III, bo jakby nie patrzeć, 
naprawdę byliśmy postrachem szkoły.

Wiktoria Stasienko: (ze śmiechem) Mów za siebie! Poza tym nie my-chłopcy.

Bruno Malec: Wszyscy...

Patrycja, Wiktoria i Natalia (chórem): Chłopcy!
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Bruno Malec: Jakieś wspomnienia w związku z Panią Olą?

Patrycja Marynowska: Też bardzo ją lubiliśmy.

Wiktoria Stasienko: Fajnie wyszła akcja „Kibicuję przez wielkie K” [konkurs związany z Euro 2012 dop. 
redaktor]

Bruno Malec: Fakt, świetnie to wyszło. Przejdźmy do klas IV-VI. Pierwsza była Pani Jadżyn. Chyba wszyscy 
najbardziej kojarzą ją ze specyficznym, bardzo kwiecistym i eleganckim językiem.

Natalia Stasiulewicz: I pismem.

Brno Malec: Tak, kwiecisty język, pismo i sposób nauczania. W IV klasie było też coś takiego jak 
dwudniowa wycieczka do Karpacza i okolic. Macie jakieś wspomnienia?

Patrycja Marynowska: Było bardzo fajnie. Wszyscy biegali po pokojach. Bardzo fajnie były urządzone 
pokoje. Stały tam nawet kuchenki i lodówki.

Bruno Malec: Nasz pokój miał w związku z wyjazdem ciekawą historię. W dniu wyjazdu, po śniadaniu, 
założyliśmy, że dostaniemy informację za czyimś pośrednictwem, że czas się pakować. Bodajże około 
godziny jedenastej przyszedł do nas Pan Działa i powiedział, że wszyscy siedzą już w autobusie. Okazało 
się, że ze względu na położenie naszego pokoju (mieliśmy go, jako jedyni z grupy, poniżej poziomu 
parteru) zapomniano nas poinformować o tym, że wyjeżdżamy. W efekcie musieliśmy naprędce pakować 
się i dosłownie biec do pełnego autobusu. Natalka, masz jakieś skojarzenia z tą wycieczką?

Natalia Stasiulewicz: Miałam pokój razem z Zośką. Jak zaczęła się rozpakowywać to cały pokój miałyśmy 
zawalony jej słodyczami i śmieciami. Poza tym, jak próbowałam dzwonić do jednego pokoju, to zamiast 
dziewczyny, z którą chciałam się połączyć odebrał taki pan. Pan Działa.
Bruno Malec: W takim razie, jak wam minęła piąta klasa?

Wiktoria Stasienko: Była wycieczka Kraków-Częstochowa.
Patrycja Marynowska: Cała szóstka osób z naszego pokoju spała wtedy na podłodze.

Bruno Malec: Co jeszcze wspominacie z piątej klasy?

Wiktoria Stasienko: Pani Asia została naszą wychowawczynią.

Bruno Malec: Siłą rzeczy zmienił się też nauczyciel języka polskiego – zaczęła nas uczyć Pani Pępkowska. 
Właściwie to chyba tyle w temacie klas młodszych. Jak byście podsumowali te sześć lat?

Natalia Stasiulewicz: (ze śmiechem) Nareszcie szkoła się skończyła!

Bruno Malec: (II) Przypominam, że jeszcze gimnazjum i liceum przed tobą. Patrycja, jak ty byś 
podsumowała szkołę podstawową?

Patrycja Marynowska: Bardzo dobrze pracowało mi się z moimi rówieśnikami. Szkoda, że ten czas tak 
szybko minął, bo większość moich kolegów i koleżanek idzie do innych szkół, więc będę musiała się z nimi 
rozstać.

Bruno Malec: Osobiście nie czuję więzi z naszą klasą jako taką, a jedynie z niektórymi osobami, z którymi 
zresztą zamierzam utrzymywać kontakt. Mam też wrażenie, że mieliśmy swoiste szczęście do nauczycieli, 
bo najważniejszych przedmiotów uczyli nas naprawdę fajni ludzie, z którymi bardzo dobrze się pracowało. 
Co do samego końca szkoły, to jak zawsze po takim dużym etapie w życiu, mam mimo wszystko swoiste 
poczucie lekkości na myśl o końcu.
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Natalia Stasiulewicz: Niby się cieszę, że już opuszczam tę szkołę, ale trochę będę za nią tęsknić, nie tyle za 
nauką co za szkołą i... 

Bruno Malec: … i rówieśnikami.

Natalia Stasiulewicz: Aaa, to nie. I będę tęsknić za nauczycielami... Ale za nauką to nie.

Bruno Malec: Czyli jak widać, nam wszystkim raczej pozytywnie zapisze się w pamięci szkoła, a 
jednocześnie jej koniec - będzie dla nas w pewien sposób ulgą i da chwilę prawdziwego odpoczynku. 
Dziękuję za rozmowę.

   

Miejsca, które warto odwiedzić latem
„Jarosławiec - obóz jeździecki”

Jeżeli kochacie konie i lubicie jazdę konną, chciałam zachęcić Was do przyjazdu na obóz 
jeździecki w Jarosławcu.  

Jarosławiec  to  popularna  nadmorska  miejscowość  wypoczynkowa,  którą  każdego  roku 
odwiedza kilkadziesiąt tysięcy turystów. Cechą charakterystyczną Jarosławca jest najwyższy na 
polskim wybrzeżu  brzeg  klifowy,  którego  wysokość dochodzi  do  45  metrów,  oraz  200  -  letnia  
latarnia  morska.  Ląd  jest  wysunięty  około  6  kilometrów  w  morze,  dzięki  czemu  w  powietrzu 
niezmiennie  notuje  się  bardzo wysoką zawartość leczniczego jodu.  W Jarosławcu znajduje się 
największy  nad  Bałtykiem  AQUAPARK  -  Panorama  Morska  z  podgrzewanymi  basenami 
zewnętrznymi.

Sama po raz pierwszy wybieram się do Jarosławca właśnie w tym roku. Dowiedziałam się o 
tym  miejscu  od  zaprzyjaźnionych  mi  osób,  które  tam  były  i  twierdzą,  że  warto  i  serdecznie 
polecają! 

Wybierz się z nami, może się spotkamy...                                                    Maja Kulik
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Mazury       

Jednym z najciekawszych miejsc w Polsce są Mazury. 
Czy warto spędzać tam czas ? Owszem, uważam że tak.  
Jest to miejsce, gdzie można odpocząć, zrelaksować się, 
zapomnieć choć na chwilę o naszych problemach. 
Naprawdę, warto tam pojechać... 

Byłam tam dwa lata temu i było świetnie! Woda 
praktycznie zawsze ciepła i czysta. Pogoda mi dopisała. 
Myślę, że Wam też dopisze, jak tam się wybierzecie i sami 
się przekonacie, jak doskonale można tam spędzić czas. 
Mam nadzieję, że pojedziecie na Mazury. Gorąco polecam 
Wam to urokliwe miejsce na spędzenie wakacji. 

  

Paulina Kościelna   
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TURCJA 
Mało jest krajów równie przyjaznych turystom jak Turcja. Ciepły klimat, liczne, interesujące 

zabytki oraz powiązane z nimi historie, masa urokliwych miejsc i bardzo życzliwi ludzie (nie tylko ci 
z obsługi hotelowej czy biura podróży, ale niemalże wszyscy napotykani), to niewątpliwie 
gigantyczne atuty tej części świata. Chciałbym więc tym artykułem zachęcić Was do odwiedzenia 
wyjątkowo ciekawego państwa, jakim jest Turcja. 

Pierwszym wartym uwagi każdego turysty miejscem jest Kapadocja. Ta kraina historyczna 
słynie z charakterystycznych form tufowych, tworzących unikalny w skali światowej krajobraz, 
prezentujący domy, kościoły a nawet całe miasta zbudowane z tej wulkanicznej skały. Poza tym 
można zwiedzać również podziemne miasta oraz wybrać się na lot balonem, umożliwiający 
zobaczenie krajobrazów, które zapamięta się na całe życie. Kolejną wartą uwagi atrakcją dawnego 
Imperium Osmańskiego są ruiny Troi – słynnego miasta, w którym według Homerowskiej Iliady 
rozegrała się 10 letnia wojna. Interesującym, wartym zwiedzenia punktem są również ruiny miasta 
Efez i stolica państwa -Ankara.

Osobny akapit należy się poprzedniej stolicy Turcji, czyli Stambułowi, dawniej noszącemu 
nazwę Konstantynopol. To ogromne, mające historię trwającą ponad dwa i pół milenium (!), dwu-
kontynentalne miasto robi naprawdę niesamowite wrażenie; skalą znajdujących się w nim budowli 
oraz tym, jak dobrze współczesne budynki komponują się ze starymi meczetami i innymi 
zabytkami. O ludziach, którzy na przestrzeni wieków rozbudowywali Stambuł można z pewnością 
stwierdzić, że zdecydowanie „mieli rozmach”. Ponad dwa i pół tysiąca meczetów, sto dwadzieścia 
trzy kościoły, powierzchnia ponad półtora tysiąca kilometrów kwadratowych i niemalże czternaście 
milionów mieszkańców, to z pewnością imponujący wynik. Dodatkowo, w mieście znajdują się 
dziesiątki ciekawych miejsc w rodzaju: muzeum w Hagia Sophia, Wieży Galata, pałacu Topkapi, 
Wielkiego Bazaru (którego nazwa nie wzięła się znikąd, bo obiekt zajmuje ok. trzydzieści 
hektarów), czy zbudowanego w czasach imperium rzymskiego Hipodromu, a także liczne atrakcje 
turystyczne, jak rejsy Bosforem czy podziwianie widoków ze szczytu wcześniej wspomnianej 
Galaty.  Jak widać zabytki i miasta (zarówno te istniejące jak i nie) Turcji są same w sobie bardzo 
ciekawe, to należy też pamiętać o czymś co nadaje zwiedzaniu kraju dużo dodatkowej 
atrakcyjności – zupełnie odmiennej od naszej kulturze i powszechnej mentalności. Przede 
wszystkim trzeba Turkom oddać, że są w większości zdecydowanie życzliwym narodem, co widać 
nie tylko w tym jak traktują przyjezdnych, ale także siebie nawzajem. Intrygująca jest też turecka 
kultura, obyczaje i przesądy. Przykładowo, rzadko kiedy ceny przedmiotów na stoiskach i w 
mniejszych sklepach są adekwatne do sprzedawanych produktów, bo powszechnym zwyczajem 
jest targowanie się. Tradycja ta może czasami doprowadzić do przesunięcia się w kwocie 
oznaczającej nasz budżet przecinka w niezbyt korzystną stronę, jeżeli nie będziemy potrafić 
umiejętnie wynegocjować korzystnej ceny. 

Choć artykuł ten zaledwie nakreśla delikatny zarys sylwetki państwa tureckiego, to mam 
nadzieję, że zachęci on Was do zainteresowania się tym krajem, a w przyszłości - być może - 
odwiedzenia go.

Źródło:http://motohoryzont.com/TURCJA-motocyklem-az-po-Iran     

                                                  Bruno Malec

http://motohoryzont.com/TURCJA-motocyklem-az-po-Iran


Morze Bałtyckie
            Dzień dobry. Chciałabym Was zachęcić do wycieczki nad morze 
podczas wakacji. Jeżdżę tam co roku, od kiedy ukończyłam dwa lata. Za 
każdym razem jest tam wspaniale, jakbym była tam pierwszy raz. 
           Upał, gorący piasek i zimna woda. Ludziom, którzy lubią takie klimaty, 
nic tam nie brakuje. Możemy podziwiać piękne zachody słońca, pływać 
statkami, ponadto jest to idealne miejsce na rodzinne wakacje. Natomiast 
jeżeli nie jedziemy z rodziną, to możemy jechać z przyjaciółmi np. na kolonię. 
Kiedy lubimy konie, możemy wybrać się na kolonię jeździecką itp. Nad 
naszym morzem można solidnie wypocząć.                             
           Niektórym mogą przeszkadzać upały i tłumy ludzi na plażach. Więc 
takim osobom polecam wybrać się nad morze zimą. Przyznam, że nigdy o tej 
porze roku tam nie byłam, ale słyszałam, że jest pięknie. Chciałabym się 
kiedyś tam wybrać w czasie zimy. Nie ma upałów, turystów, są niższe ceny 
pobytu, piękny krajobraz, panuje cisza i spokój, a ponadto są świetne warunki 
do aktywności fizycznej.
            Tak naprawdę -  nie jest ważne, czy pojedziemy tam latem czy zimą, 
bo każda pora roku ma swoje uroki i nad morzem zawsze jest pięknie. 
Polecam gorąco wypoczynek nad Bałtykiem. 

Marta Lisowska
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Boszkowo
Na samym początku  pragnę powiedzieć, że celem tego 

artykułu jest zachęcenie czytelników do odwiedzenia 
pięknego miejsca, jakim jest jezioro w Boszkowie. Byłam 
tam w zeszłym roku na wakacjach.  

Widoki były cudowne. Pogoda dopisywała. Woda w 
jeziorze otoczonym zielenią drzew, była czysta i przejrzysta. 
Obok była niewielka plaża, na której znajdował się gorący 
piasek. Molo również wpisywało się w ten krajobraz. 
Wieczorami nad Pojezierzem Leszczyńskim zapadał 
zmierzch, a my mogliśmy w zachwycie oglądać malowniczy 
zachód słońca. 

Boszkowo nie jest miejscem ubogim w atrakcje. Turyści 
chętnie tam przybywają, ponieważ ma ono swój urok. 
Wyjazd ten był wspaniałą przygodą! Aby się samemu o tym 
przekonać, musicie się tam wybrać z bliskimi. Będzie to na 
pewno niezapomniana rozrywka!  Polecam!

Patrycja Marynowska 
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GRECKA WYSPA ZAKYNTHOS

   
Chciałabym zachęcić  Was do odwiedzenia magicznej, greckiej wyspy 
Zakynthos. Jest to niewielka wyspa, ale do zaoferowania ma mnóstwo 
atrakcji. 

Południowe oraz zachodnie brzegi wyspy polecam osobom pragnącym 
odpocząć na pięknych, słonecznych plażach.  Natomiast północna część 
odkryje dla nas błękitne groty. Niesamowita okaże się także wycieczka 
statkiem dookoła wyspy. Jest to bardzo malownicze miejsce, co jest zasługą 
wspominanych już błękitnych grot. Warto odwiedzić także Zatokę Wraku, z 
jedną z najpiękniejszych plaż w całej Grecji. Organizowane są w tym celu 
rejsy, w trakcie których odkrywamy uroki wyspy, możemy popływać w 
cudownych błękitnych grotach. 

Symbolem wyspy Zakynthos jest żółw Caretta-Caretta, który na swoje 
miejsce wylęgowe wybrał południowe plaże wyspy. Jest to  gatunek 
zagrożony. Oglądanie w trakcie wycieczki statkiem tego niesamowitego 
zwierzęcia, podpływającego dosłownie na wyciągniecie ręki pozostawia na 
długo niesamowite wrażenia. 

Wycieczkę na tę zaczarowaną wyspę na pewno warto przeżyć samemu. 
Dla mnie na długo pozostanie w pamięci.  
                                                                                             Julia Fałat   
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Chorwacja
   Gdzie warto spędzić wakacje ? Jednym z ciekawszych miejsc, w którym 
byłam jest Chorwacja.

   Przebywałam tam tam rok temu i bawiłam się świetnie. Pogoda nam 
dopisywała, woda była ciepła i czysta. 

Oprócz morza są także : ulice miasteczek oraz szerokie porty dla statków. Są 
też duże wodospady. Jednym z najpopularniejszych miejsc w Chorwacji jest 
właśnie Park Narodowy Krka. Jest w nim ponad 100 wodospadów-małych i 
dużych. Choć był tam tłum ludzi i panował upał  - podobało mi się to miejsce.

   Chorwacja ma inną kuchnię niż nasza. W restauracjach podaje się zazwyczaj: 
owoce morza (krewetki, małże czy ośmiornice). Osobiście nigdy nie jadłam 
owoców morza, ponieważ zawsze mówiłam, że  są niedobre, chociaż inni je 
zachwalali.
    Myślę, że przekonałam Was do wycieczki do Chorwacji i mam nadzieję, że 
kiedy tam pojedziecie, spędzicie miło czas. Naprawdę gorąco polecam Wam to 
miejsce.

Natalia Stasiulewicz


