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       W Podróż z panią Beatą Riess

Gdy jestem spragniony, zanurzam twarz w potoku
Mam w sercu swe dzieci i nożyk przy boku
Radują mnie piaski i srebrzyste góry
Błyszczące szmaragdy i gdaczące kury
Każdego dnia Słońce rodzi się i ginie
Pod czerwonym niebem śnię o wielkim czynie
W stary album wkładam zaschłe już wrażenia
Choć wiele widziałem, ciągle mam marzenia
Pośród zmiennych wiatrów jeden równo płynie
Niesie zapach kwiatów spragnionej dziewczynie
Raduje się dusza wojownika z dziczy*
Może kiedy znajdzie gdzieś przystań łagodną
Osiądzie wśród topól, zwróci twarz swobodną
I okaże inne, przyziemne oblicze                                         
                                                             Roklin
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W tym wydaniu gazetki prezentujemy wywiad z Panią
Beatą Riess, która w wakacje 2017 roku, odbyła bardzo
długą i fascynującą podróż wraz ze swoją córką.
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W bieżącym numerze  naszej gazetki "Szkolny News"
piszemy o ciekawej podróży, którą w ubiegłym roku odbyła
nasza nauczycielka od przyrody - pani Beata Riess. Gdy pani
Riess zaczęła nam opowiadać o swojej przygodzie na innym
kontynencie, bardzo nas to zaciekawiło. Poprosiłyśmy o
wywiad, który przeprowadziła jedna z naszych koleżanek -
Paulina Klita. Pani Riess opowiadała niezwykle ciekawie o
swojej wyprawie i po o nagraniu wywiadu postanowiliśmy, że 
napiszemy o pasji podróżowania naszej nauczycielki i jej
niezwykłej wyprawie na inny, odległy kontynent świata. 

Kraje warte
odwiedzenia :
1. Kiribati

2. Rumunia

3. Dominika

2. Japonia

3. Tajlandia

6. Wietnam

7. Madagaskar

8. Francja

9. Węgry

10. Norwegia

11. Islandia

12. Hiszpania
net

Propozycje na              
               podróże
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Świątynia

Rafa Koralowa

Małpka w restauracji

Kuala Lumpur

 Z Krakowa do Indonezji
(opowiada Pani  Beata Riess)

Wyprawa do Azji południowo-wschodniej
trwała 3 tygodnie. Zaczęła się w Krakowie, bo
tam mieszkam, i jej trasa przebiegała przez
Budapeszt. Następnie przedostałam się na
półwysep Arabski do Dubaju, w którym
zobaczyłam najwyższy budynek na świecie
wieżę Burj Khalifa. Stamtąd przeleciałam z
córką do Tajlandii na Wyspę Phuket, gdzie po
raz pierwszy zobaczyłyśmy  rożne azjatyckie
rośliny i owoce. Potem przedostałyśmy się na
Półwysep Malajski do stolicy Malezji, a
następnie do Indonezji. Byłyśmy tam
najdłużej, bo dwa tygodnie i zwiedziłyśmy
dwie wyspy - jedna nazywa się Sumatra, na
której poszłyśmy na wyprawę do dżungli, aby
zobaczyć orangutany żyjące w środowisku
naturalnym. Byłyśmy też na wyspie na
jeziorze wulkanicznym, gdzie spotkałyśmy
plemię Bataków, które jeszcze do niedawna
zwało się plemieniem kanibali. Potem
przedostałyśmy się na drugą wyspę
Indonezyjską - Bali. Weszłyśmy tam na
wulkan i zanurkowałyśmy, aby zobaczyć rafę
koralową, a także wypłynęłyśmy na ocean
Indyjski, żeby zobaczyć prawdziwe delfiny.

B. Riess

B. Riess
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Wielki Mur Chiński

net

1. Hotel w kształcie kapsuły
2. Siorbanie jedzenia jest politycznie
poprawne
3.Azja Kapadocja, Turcja. Niesamowity
krajobraz Kapadocji, krainy w tureckiej
Anatolii, tworzą skały tufowe, z których
naturalnie uformowały się charakterystyczne
wieżyczki.  Największą atrakcją Kapadocji są
jednak podziemne miasta i kościoły
wydrążone w skałach przez pierwszych
chrześcijan.

Wielki Mur Chiński to symbol Państwa Środka. Widać go z kosmosu.
Ciągnie się od Shanhaiquan na wschodnim wybrzeżu, do pustyni Gobi.
W VIII w. p.n.e. poszczególne księstwa wznosiły wały, których scalanie
rozpoczął cesarz Qin Shi huangdi.                                                       
 Kolejne dynastie dokończyły tego dzieła

net Niezwykłe widoki

W Azji znajduje się też największy na świecie
stadion piłkarski Rungrado May Day
Stadium. Jest to stadion powstały w Korei
Północnej na święto młodości i studentów.
Oficjalnie posiada 150 tysięcy miejsc
siedzących  
 Azja Pagan, Birma (Myanmar). To starożytne
miasto w środkowej Birmie słynie z
imponującej liczby świątyń buddyjskich.
Pagody i klasztory wraz z innymi obiektami
tworzą tu zespół ponad 2 tys. budowli
sakralnych.

Świątynie net

net

Hotel

Stadion Netnet net
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Daleka Podróż  - wywiad z panią Beatą Riess

Paulina: - Od dawna wiemy, że pani pasją jest
podróżowanie. Kiedy odkryła pani swoją
pasję?

P. Riess: - Kiedy, tak ja wy, byłam w szkole
podstawowej, lubiłam lekcje geografii. Tam
dowiadywaliśmy się o rożnych miejscach na
ziemi. I zawsze marzyłam, żeby takie miejsca
zwiedzać. Lubiłam także szkolne wycieczki,
 ponieważ zdobywałam przez nie dużo
wiadomości i poznawałam nowe miejsca. Tak
więc, początki mojej pasji były w szkole
podstawowej.

- Jak pani wspomina swoją pierwszą 
podróż?     
- Tak naprawdę moją pierwszą podróż
wspominają bardziej moi rodzice, bo
wyjechałam z nimi, gdy byłam bardzo
malutka. Była to podroż do Polanicy.

- Jakie kraje i miejsca pani zwiedziła? 

- Obawiam się, że zajęłoby to nam strasznie
dużo czasu, gdybym miała opowiadać o
wszystkich miejscach, w których byłam. Dużo
podróżowałam po Polsce, ale też dużo razy
wyjeżdżałam za granicę . W Polsce nie
odkryte są dla mnie miejsca w okolicy
Szczecina oraz wyspa Wolin - tam nigdy nie
byłam. 

Jaka była pani najdłuższa podróż?

- Moja najdłuższa podróż odbyła się w tym
roku w wakacje i trwała 3 tygodnie. Była to
podróż do Azji południowo-wschodniej. 

- Czy Pani podróżowała sama ? 

- Nie. Pojechałam na tą wyprawę z moją
córką, która jest dorosłą osobą.

- W dzisiejszych czasach większość ludzi boi 
się o swoje bezpieczeństwo. Jak pani
pokonuje swój strach ?

- Zawsze staram się dobrze przygotować do
każdej wyprawy, na przykład do wyprawy do
Azji musiałam się zaszczepić na choroby
tropikalne. A poza tym myślę, że
niebezpieczne rzeczy mogą stać nam się
wszędzie - więc tak jak na co dzień nie
myślimy co nam złego może się stać, to tak
samo ja także się staram o tym nie myśleć

- Co jest pani największą trudnością w
podróżach ?

- Zdecydowanie największą trudnością jest
dla mnie nieznajomość języka angielskiego.

- Dziękujemy za rozmowę.
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Fotorelacja z Podróży

Na tle świątyń buddyjskich

Transport Wejście do światyni Wchodzenie na pokład

DrogaW IindonezjiPola ryżowe

Medytujące kobiety B.Riess

Twory kamienne Dom Bataków

Spektakl pod gołym
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