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Ciekawie jest poznać historię osób, które nie
miały nic, a zasługują a miano bohatera!

Racławice

                                Śladami naszych przodków
                       czyli wycieczka do Racławic klas 4a,b,e i 5a

W tym roku przypada wielkie, niezwykle ważnie dla nas święto- STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI! Z tego powodu klasa 4a,b,e i 5a wybrały się na wspaniałą wycieczkę w
miejsce wielkiej walki- Bitwy pod Racławicami... Wysiedliśmy z autobusu na piękną polanę,
na którą cudownie świeciło słońce. Każdy miał ochotę położyć się na trawie i wsłuchać w
śpiew ptaków. Ale w planie mieliśmy co innego- lekcje historii. ,, Jak to, tutaj piękne miejsce 
na odpoczynek i zabawy, a trzeba siedzieć nad książkami i się uczyć?" -ktoś zaraz się
spyta. A ja odpowiem-,, W życiu!" Otóż to! To nie była zwykła lekcja tak jak w szkole.
Spacerowaliśmy po polu walki, pomiędzy pomnikami, tablicami informacyjnymi i mogiłami
żołnierzy poległych w walce. Pan przewodnik  bardzo ciekawie opowiadał nam o
przygotowaniach do bitwy i różnych manewrach wojskowych. Bardzo dużo rzeczy
dowiedzieliśmy się również do Tadeuszu Kościuszce- naszym bohaterze narodowym. 

,, Tym walecznym kosynierom
możemy zawdzięczać życie!"

Następnie weszliśmy na
wzgórze ,,Zamczysko", na
którym znajdował się
kopiec Kościuszki.
Nieopodal wznosił
się pagórek z pięcioma
lipami, które zostały
posadzone na cześć
generałów: Kościuszki,
Madalińskiego,
Małachowskiego, Zajączka
i Wodzickiego. Tworzyły
one wielki dach

ze swych liści.
Zwiedziliśmy
również willę Walerego
Sławka i dwór
klasycystyczny z XIX
wieku, a także wstąpiliśmy
też do Niezwojowic do 
Gospodarstwa
Edukacyjnego
"Pszczółki". 
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Ze świata techniki...Wielkie możliwości drukarek 3D

 Życie jest podróżą

.

 Marek Kamiński
jest pierwszym
człowiekiem, który
zdobył oba bieguny
w jeden rok. Jest to
nieprawdopodobne
osiągnięcie. Ale
zacznijmy od
początku...
Pan Marek urodził
się 24 marca 1964
r.na Pomorzu.
Studiował filozofię i
fizykę w Warszawie.
Nikt się nie wtedy
nie spodziewał, że
tyle osiągnie,

choć on skrycie
marzył o wyprawach
i przygodach... 
W połowie maja
1995 roku zdobył
biegun północny z
Wojtkiem Moskalem.
On też jest
podróżnikiem, ale
nie tylko, bo też
oceanologiem i
polarnikiem. Ale
wróćmy do naszego
bohatera. Kilka
miesięcy po
zdobyciu bieguna
północnego,

bo pod koniec
grudnia tego
samego roku zdobył
biegun południowy.
Tym razem w
pojedynkę.
"Zostałem pierwszą
osobą, która
zdobyła oba krańce
Ziemi w jednym
roku. To było
spełnienie marzeń,
ale nie zwieńczenie
moich podróży.
Wciąż pojawiają się
kolejne wyzwania,
pomysły,

wartościowe rzeczy,
którymi chcę się
zająć" – pisał. Na
koncie ma wiele
wypraw polarnych i
wysokogórskich, a
także rejsy
oceaniczne i
eksploracje Afryki i
Ameryki
Południowej. Teraz
też głową błądzi w
chmurach."Przede
mną nowe pomysły:
nauka kolejnych
języków,  kto wie,
może wyprawa w
kosmos…"-marzy.

Nowe wynalazki
dają
niewiarygodnie 
dużo możliwości. 
Na przykład
weźmy taką
drukarkę 3D,  aż
trudno uwierzyć,
że cały dom
zbudowała taka
drukarka.
Oczywiście

odpowiednich
rozmiarów.
Koszt takiego
domu wynosi
tylko 10 000$.
Kurs dolara do
złotówki :
1 $ = 3,60zł.
Ile wynosi koszt
budowy w
przeliczeniu na
złotówki? 

                     
Wygrywa tylko
ten, kto ma jasno
określony cel 
 i nieodparte
pragnienie, aby
go osiągnąć. 

CIĘŻKO PRACUJ,
bo: 
 „Lekko i bez
wysiłku, jednym
pchnięciem
otwierają się
tylko drzwi do
zguby.”  

niepełnosprawni.pl
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