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Ile krajów udało się Pani odwiedzić przez całe swoje życie?
Zwiedziłam  dużą  część  Europy,  Azji  i  Afryki.  Nie  sposób
wymienić  wszystkie  miejsca,  w  których  byłam,  ale  na  ten
moment  przychodzą  mi  do  głowy  wyprawy  na  Jamajkę,  Sri
Lankę,  do  Tajlandii,  Egiptu,  Izraela,  Grecji  czy  Włoch.
Najlepiej wspominam wycieczkę na Wyspy Karaibskie. 

W którym z krajów spędziła Pani najlepiej czas?
Zdecydowanie na Sri Lance. Pewnej nocy byłam wraz z mężem
na plaży. Nagle z wody wyłoniła się ogromna żółwica. Dopełzła
pod  łóżko  plażowe,  gdzie  zaczęła  składać  jaja.  Było  ich
mnóstwo, myślę, że około 150. Nie mogłam uwierzyć własnym
oczom, poprosiłam męża, aby mnie uszczypnął. Wyprawa na Sri
Lankę była jedną z moich najdalszych. Wspominam ją niestety
bardzo smutnie, gdyż byłam tam kilka miesięcy przed tym, jak
została  zalana  przez  ogromne  tsunami.  Będąc  już  w  swoim
domu  w  Austrii,  gdy  usłyszałam  o  tej  strasznej  tragedii
zamarłam. Straciłam kontakt ze wszystkimi tubylcami, których
tam poznałam. Wszyscy z nich najprawdopodobniej zginęli. 

Co  może  Pani  powiedzieć  o  podróży  do dalekiej  Afryki?
Gdzie dokładnie wypoczywała Pani na tym kontynencie?
Dwa  lata  temu  byłam  w Kenii.  Bawiłam  się  tam naprawdę
świetnie. Kiedy myślę o tej podróży, pierwsze co przychodzi mi
do  głowy  to  wycieczka  jeepem  po  dzikich  zakątkach  Kenii.
Podczas niej drogę zastawiła nam ogromna słonica, która szła
wraz ze swoimi młodymi. Stanęła przed nami i zaczęła głośno
trąbić.  W  tamtym  momencie  zamarłam,  wyłączyłam  swoją
kamerę.  Wszyscy  bardzo  się  baliśmy,  że  zaatakuje  nas  
w  obronie  swoich  młodych.  Na  szczęście  po  kilku  minutach
zeszła nam z drogi i poszła dalej.

Co  podczas  wszystkich  podróży  wywarło  na  Pani
największe wrażenie?
Kiedy  przyjechałam  do  Izraela,  okazało  się,  że  trwa  tam
aktualnie  jakieś  bardzo ważne święto  żydowskie.  Wyruszyłam
na wycieczkę do Ściany Płaczu. Zastałam tam setki wyznawców
judaizmu,  którzy opłakiwali  zburzenie przez  Rzymian  ważnej
dla  nich  Świątyni  Jerozolimskiej.  Ich  płacz  nagłaśniany  był
przez  porozstawiane  wszędzie  głośniki.  Miałam  wtedy
naprawdę gęsią skórkę, wywarło to na mnie ogromne wrażenie.

Zwiedziła  Pani  dziesiątki  miejsc,  czy
kiedykolwiek  przytrafiła  się  Pani  jakaś
niebezpieczna sytuacja?
Tak.  Sytuacja  ta  była  naprawdę
niebezpieczna,  ale  jednocześnie,  gdy  ją
wspominam  zawsze  się  śmieję.  Pewnego
dnia na Jamajce szłam przez plażę z moim
mężem.  Chcieliśmy  wrócić  do  naszego
hotelu,  lecz  nieświadomie  zamiast  w  jego
stronę kierowaliśmy się w stronę jamajskich
slumsów. Mój mąż szedł przede mną, kiedy
nagle  od  tyłu  zaatakował  mnie  z  nożem  
w ręku jakiś tubylec. Nożem próbował uciąć
pasek  od  mojej  torebki,  by  mi  ją  ukraść.
Szarpałam  się  z  nim  krótką  chwilę  
i krzyczałam. Mój mąż odwrócił się i widział
całe zdarzenie,  lecz  na  początku pomyślał,
że  tańczę  z  tym  mężczyzną.  Wkrótce
zorientował  się  jednak,  że  to  nie  zabawa  
i  zaczął  biec  w  naszą  stronę  z  klapkiem  
w ręku,  krzycząc  przy  tym  po  niemiecku
różne  bluźnierstwa  w stronę bandyty.  Łotr
musiał  się  bardzo  przestraszyć  mojego
męża,  bo  szybko  uciekł.  Mój  ukochany
uratował mnie z opresji.

Preferuje  Pani  samotne  podróże,  czy
może z jakąś bliską osobą? Jeśli tak,  to  
z kim?
Nigdy  w  życiu  nie  pojechałabym  nigdzie
sama.  Po  pierwsze,  jest  to  bardzo
niebezpieczne  jechać  samemu  w nieznane.
Nie ma nic lepszego niż zwiedzanie różnych
zakątków  świata  z  naszymi  bliskimi,
dzielenie  się z nimi szczęściem i  radością  
w  podróży.  Umacnia  to  również  więzi  
i  pozwala  spędzić  cudownie wspólny czas.
Swoje  wyprawy  organizuję  i  spędzam  
w towarzystwie mojego ukochanego męża –
Antona.  Bez niego te wycieczki  nie  byłyby
tak wspaniałe.
 

Życie w trasie, czyli wywiad 
z Katarzyną Vlasek

Katarzyna Vlasek jest  Polką mieszkającą od wielu lat  w Austrii.  Jej życie nie  zawsze było  usłane
różami,  lecz  pomimo  tego  potrafi  czerpać  z  niego  wszystko,  co  najlepsze.  Jej  główną  pasją  są  
podróże – ten wywiad przybliży Państwu najciekawsze z nich, opowie o przeżyciach i wspomnieniach
związanych z wycieczkami po całym świecie.
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A czy w Polsce jest  jakieś  szczególne miejsce,  do  którego
mogłaby Pani wracać bez końca?
Myślę,  że  takim  miejscem  jest  warszawskie  Stare  Miasto.
Spędziłam  tam  całe  swoje  życie  przed  przeprowadzką  do
Austrii. W Warszawie mam również całą swoją rodzinę, córkę,
kochane wnuczęta i prawnuczkę, która jest z nami już rok. 

Jakie miejsca chciałaby Pani jeszcze odwiedzić i dlaczego?
Uważam  się  za  starego  hipisa,  więc  moim  marzeniem  jest
podróż do San Francisco,  czyli  do kolebki hipisów i  pokoju.
Koncepcja  miłości  międzyludzkiej,  braku  wojny  i  pokoju  na
świecie zawsze była bardzo bliska mojemu sercu. Niestety, mam
już swoje lata i obawiam się, że mogę nie podołać tak odległej
wyprawie.

Bardzo  dziękuję  za  poświęcony  czas  
i  garść  świetnych  opowieści.  Życzę
powodzenia  w  dalszym  życiu  oraz
trzymam  kciuki  za  podróż  do  San
Francisco. 
Również  dziękuję,  mam  nadzieję,  że  ten
wywiad  zainspiruje,  choć  kilka  osób,  do
spełniania swoich najskrytszych marzeń, bo
jak widać wszystko jest do zrealizowania!

Rozmowę przeprowadziła Agata Barszcz

Naga prawda

Jak co roku szkołę zaatakowała majowo- 
czerwcowa fala gorąca. Wszyscy nie mogą 
doczekać się wakacji , a ostatnie oceny są już 
poprawione. Zdaje się, że szkoła przestała 
przypominać ciągłą męczarnię i już nic nie 
może popsuć nam humoru. Prawie nic ...

W związku z cieplejszą pogodą, gdy 
temperatura osiągnie powyżej dwudziestu 
stopni, rozpoczyna się coroczny pokaz 
„wakacyjnej mody szkolnej”, na którą chcemy,
czy nie, jesteśmy zmuszeni patrzeć. Blade nogi
wyłaniają się w najkrótszych szortach, 
sukienki nie zakrywają majtek, biustonosze 
wychodzą spod bluzek, króciutkie i malutkie 
bluzeczki pokazują brzuchy, a panowie 
prezentują bardzo krótkie kwieciste 
kąpielówki. Co najgorsze, skąpy strój często 
idzie w parze z obfitą budową ciała… Okulary
obowiązkowo są  na nosie w środku budynku, 
nawet jeśli  nie świecie słońce. Ale najlepsze 
z tego wszystkiego są jednak klapki i sandały, 
ukazujące zmęczone i często nieprzygotowane

do letniej ekspozycji stopy . Cały proceder trwa około
miesiąca, w zależności od temperatury w danym roku 
i jest czystą „rozkoszą” dla obserwatorów. Ponadto, 
ciekawa jestem czy za dziesięć lat wszyscy goli 
uczniowie równie chętnie będą prezentować swoje 
wdzięki jako młodzi pracownicy biur, banków lub 
urzędów. 

Jestem  w stanie dużo zrozumieć, to, że jest 
gorąco, młody wiek, wakacyjny nastrój, chęć 
odpoczynku od zimowych ubrań  oraz  wiele innych  
rzeczy. Ale niestety, w mojej opinii tego nie da się 
inaczej nazwać niż brakiem kultury. Chcemy czy nie, 
szkoła jest placówką wychowawczą. Przychodzenie 
do niej w plażowych strojach z gołym brzuchem 
i basenowych kąpielówkach jest oznaką braku 
szacunku i powiedzmy sobie szczerze, bardzo 
nieapetycznym widokiem dla reszty jej uczniów 
i pracowników.  Zostawmy goliznę na plażę i basen, 
a w szkole oszczędźmy innym widoku prawie 
nagich , bladych i pozimowych ciał.  

 Magdalena Szemioth  

„Zośkowy”  Hyde Park 
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Indie, kraj pełen ciekawostek

Indie - jest to kraj, który kojarzy nam się m.in. z Bollywood czy
świętem  kolorów  zwanym  Holi.  Ten  kraj  zadziwia  nie  tylko
przepiękną architekturą, ale i kulturą. Kiedy zdecydujemy się na
podróż do Indii, warto znać parę ciekawostek o tym kraju takich
jak to, że prawa ręka służy do jedzenia, lewa jest nieczysta i służy
do higieny osobistej. Pieniądze w sklepach podajemy tylko prawą
ręką,  lewą  ręką  nie  dotykamy  jedzenia,  nie  dotykamy też  nią
innych  osób,  ponieważ  lewa  dłoń  uważana  jest  za  nieczystą.
Wchodząc do świątyń hinduskich i meczetów należy  pamiętać  
o  zdjęciu  butów. Natomiast  kobiety  powinny  pamiętać  
o założeniu w meczecie chusty na głowę i ramiona. Pokręcenie
głową z prawa na lewo oznacza zgodę, czyli krótko mówiąc "tak".
Aby podkreślić prawdomówność swoich słów często łapią się za
jedno  ucho.  Najbardziej  znanym  hinduskim  świętem  jest
oczywiście Holi, święto radości i wiosny, obchodzone przeważnie
w  dniu  pełni  księżyca  w  miesiącu  phalguna  (luty–marzec),
kojarzone  z  kolorowymi  proszkami  do  obrzucania  przyjaciół.
Indie są rajem dla wegetarian. Kuchnia indyjska jest uważana za
jedną  z  najlepszych  na  świecie.  W Indiach  krowy  żyją  wśród

ludzi, ponieważ są one uważane za święte,
nawet w dużych miastach,  chodzą one po
chodnikach.  Niektórzy  mieszkańcy  kraju,
aby  nie  zanieczyszczać  żywiołów  ognia,
wody,  ziemi  oraz  powietrza,  zostawiają
ciała  zmarłych  w  budynkach  zwanych
„Towers  of  Silence”,  gdzie  pożerane
zostają przez sępy. W tym kraju taniec jest
jedną  z  najbardziej  rozwiniętych  sztuk
Indii.  Mają  one  największy  na  świecie
przemysł filmowy – Bollywood, w którym
prawie  wszystkie  filmy  są  musicalami.
Produkuje  się  tu   około  850  filmów
rocznie.  Dla  porównania,  w  USA
produkuje się 700 filmów rocznie. Hindusi
są bardzo przyjaźnie nastwieni do turystów.
Jest  to  bardzo  zróżnicowany  kraj,  ale
zarazem  bardzo  ciekawy.  Kraj  bardzo
"kolorowy",  w  którym  szczęście  twa
wiecznie.

Oliwia Grużewska

WYBITNI POLACY

Kto wyhodował kryształy?

Mówi  się  o  nim:  „najczęściej
cytowany  polski  uczony  we
współczesnym  świecie  techniki”.
Dzięki  jego  odkryciom  możemy
korzystać ze smartfonów, 

laptopów i innych technicznych udogodnień, bez
których nie potrafimy się dzisiaj obejść.
Jego  nazwisko  bardzo  często  pojawia  się  
w  naukowej  literaturze  światowej.  Jak  to
możliwe, że nie pamiętają o nim rodacy?

Jan Czochralski  (1885 – 1953) –  urodził  się  
w  1885  roku  w  Kcyni,  niedaleko  Bydgoszczy.
Pochodził  z  wielodzietnej,  szanowanej  rodziny
stolarskiej.  W  wieku  16  lat  rozpoczął  pracę  
w aptece  w Krotoszynie,  gdzie mógł poświęcićhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Czochralski
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się  swojemu  ulubionemu  zajęciu  –
eksperymentom  chemicznym.  W  1904  roku
wyjechał  do  Berlina,  gdzie  pracował  m.  in.  
w aptekach i laboratoriach niemieckich fabryk.  
W 1910 roku na Politechnice w Charlottenburgu
uzyskał dyplom inżyniera chemika.
Czochralski  zajmował  się  badaniami  własności
fizycznych stopów i kryształów metali (zwłaszcza
aluminium).  Był  twórcą  metody  pomiaru
szybkości krystalizacji metali, którą wykorzystuje
się  obecnie  do  produkcji  monokryształów
krzemu,  z  których  produkowane  są  układy
elektroniczne  w  telewizorach,  komputerach,
odtwarzaczach  MP3,  telefonach  komórkowych
itp.
Dzięki  temu  polskiemu  chemikowi  
i  metaloznawcy,  który wyprzedził  swoją  epokę,
nie  mogłaby  się  dzisiaj  obejść  światowa
elektronika.
Czochralski  wrócił  do  Polski  na  osobiste
zaproszenie  prezydenta  RP  –  Ignacego
Mościckiego  i  został  profesorem  Wydziału

Chemii  Politechniki  Warszawskiej.  Po  tym  jak
uzyskał doktorat honoris causa tej uczelni, o jego
opinie  i  ekspertyzy  ubiegały  się  instytuty
naukowe z całego świata. 
W czasie okupacji wraz z rodziną angażował się
w  działalność  konspiracyjną.  Paradoksalnie
pomogło  mu  w  tym  posiadanie  niemieckiego
obywatelstwa.  Niestety  został  oskarżony  
o  kolaborację  z  okupantem,  co  zmusiło  go  do
powrotu  do  Kcyni.  Założył  tam  fabryczkę,
produkującą  kosmetyki  i  chemikalia.  Do  końca
życia  nie  zaznał  jednak  spokoju.  Zmarł  22
kwietnia 1953 roku na zawał serca, po tym jak do
jego domu wtargnęli funkcjonariusze ubeccy.
Na skutek zmian ustrojowych, nie dane mu było
cieszyć  się  ze  swoich  sukcesów.  Pamiętajmy
zatem  dzisiaj,  że  każdy  wyprodukowany
mikroprocesor nosi w sobie ślad wielu lat badań
polskiego naukowca.

Wyszukała: UK
Źródło: 21.WIEK, 06/2016

Pierwszy załogowy lot balonem odbył się
w Wersalu 19 września 1783 roku. Dwaj 
Francuzi, bracia Joseph i Jacques 
Montgolfier oraz szwajcarski fizyk Ami 
Argandem zbudowali balon na gorące 
powietrze. „Załogę” stanowili baran, 
kogut i kaczka. W ten sposób chciano 
sprawdzić, jaki jest wpływ podróży 
balonem na żywe stworzenia. Zwierzaki 
wylądowały szczęśliwie. W tym samym 
roku odbył się pierwszy balonowy lot 
człowieka. Wkrótce podobne próby 
podjęto w Londynie, Rotterdamie, Hadze 
i Mediolanie. Na polskich ziemiach, w 

Krakowie, już w styczniu 1784 roku odbył się pierwszy 
udany wzlot balonu.

Sari to tradycyjna część garderoby kobiet w Indiach. Jest 
to pas materiału o długości 5-6 metrów, którego się nie 
zszywa. Można ten ubiór układać na kilkanaście 
sposobów. Najbardziej popularne jest zawijanie dookoła 
talii, z końcem udrapowanym na ramieniu. Sari jest 
zwykle zakładane na halkę i krótką bluzeczkę choli z 
niewielkimi rękawkami. Biurowa etykieta zabrania 
noszenia krótkich choli bez rękawków. Również kobiety 
pracujące w siłach zbrojnych oraz nauczycielki 
akademickie zakładają choli z krótkim rękawem, 
zakrywające talię.

Wyszukała:UK
Źródło: internet

Warto wiedzieć ...
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Wakacje 2017 w Warszawie 

Zostajecie w mieście i nie macie pomysłu na to, jak spędzić 
ciekawie dwóch miesięcy w mieście? Nie ma problemu! 
Przygotowałam parę pomysłów, na to jak spędzić aktywnie ten 
czas, a nie tylko leżeć na kanapie w domu! Sprawdźcie! :)

Tramwaj wodny

 30 kwietnia ruszy dziewiąty już sezon Warszawskich Linii 
Turystycznych (który potrwa do 11 września). Dotychczas 
z Warszawskich Linii Turystycznych skorzystało już ponad 770 
tys. pasażerów. Na pokładzie statku „Wars”, podczas 
trwającego około półtorej godziny rejsu, będzie można 
przyjrzeć się z bliska Grubej Kaśce oraz warszawskim mostom:
Łazienkowskiemu, Poniatowskiego i Świętokrzyskiemu. 
Spojrzeć z perspektywy Wisły na najbardziej charakterystyczne 
warszawskie budynki: Zamek Królewski, Centrum Nauki 
Kopernik, czy Stadion Narodowy. Na pokładzie będzie można 
kupić ciepłe i zimne napoje oraz potrawy z grilla. 

Lake Park Wilanów 

 Plaża, sporty wodne, leżaki - po te wszystkie rzeczy wcale nie 
trzeba jechać nad morze! Wraz z wielkim otwarciem sezonu 
rusza Lake Park Wilanów - miejsce różnorodnej rozrywki nad 
brzegiem Jeziora Powsinkowskiego. Na teren ośrodka 
wejdziemy już za 10 złotych i z pewnością nie będziemy 
rozczarowani atrakcjami, które w tej cenie otrzymamy. 
Będziemy mogli skorzystać m.in. ze sprzętu do skimboardingu, 
czyli dyscypliny polegającej na jeździe po fali lub płytkiej 
warstwie wody na desce, a zatem nieco zbliżonej do surfingu. 

Park Fontann 

 Multimedialny Park Fontann 2017 wystartuje już 1 maja 
o godz. 21:30. Wiemy, że w poprzednim roku zostały 

poświęcone warszawskim syrenom 
i związanej z nimi legendzie. Jednak 
niespodzianką będzie dla nas, to czym 
zaskoczą nas  organizatorzy w tym roku. 
Ja już nie mogę się doczekać!

Hala Koszyki

Wszystko w jednym miejscu - można zrobić
zakupy, wyskoczyć na lunch, spotkać się 
z przyjaciółmi wieczorem na szybką kolację
lub deser. Bardzo industrialny wystrój - na 
plus. Hala utrzymana w stylu najlepszych 
miejsc targowych całego świata, piękny 
detal, odtworzone szczegóły oryginalnej 
zabudowy. Po wejściu na halę jesteś 
w innym świecie. Świecie pasjonatów 
różnych kuchni i smaków, świecie 
spokojnej muzyki i czynnego relaksu. Warto
nacieszyć oko odrestaurowanym obiektem 
z widoczną konstrukcją , antresolą dla 
spokojnych i uczestniczących 
w organizowanych zajęciach. 
Trudno zdecydować się ostatecznie na coś 
bo ochota jest na wszystko = widoki 
i aromaty dają się we znaki , ale zawsze 
pozytywnie. Ostatecznie warto użyć dań do 
ręki w meksykańskim stylu , koniecznie 
z nektarem z melona = PRAWDZIWY!!!
Następnego dnia warto wpaść na śniadanie 
w dowolnym stylu za śmieszne pieniądze. 

Joanna Wojciechowska

Na szlaku
Turysta pyta bacę:

- Baco, gdzie tu dostanę części zamienne do samochodu?
- Zaraz za wioską jest ostry zakręt nad urwiskiem – mówi góral. – części leżą na dole…

Dzienniczek
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: „Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą”.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca: „To pestka. Gdyby pan słyszał jej matkę!”

Źródło: internet

Uśmiechnij się, proszę! 




