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Moje wakacje
Tegoroczne wakacje spędziłam w Bieszczadach, gdzie zabrał mnie chrzestny wraz z
rodziną. Spędziliśmy tam 5 dni, w ciągu których bawiłam się świetnie. O Bieszczadach
mówi się,
że jest to jedno z najbardziej dzikich miejsc w Polsce, a widoki tam faktycznie
zapierają dech w piersiach. Sama lokalizacja naszego domku była wspaniała, gdyż z
tarasu mieliśmy widok jednocześnie na jezioro oraz góry.
Wieczorami graliśmy pod gwiazdami w gry planszowe, natomiast w ciągu dnia
korzystaliśmy
ze słońca podczas wycieczek. Odwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego
Parku Narodowego, gdzie dowiedzieliśmy się o florze i faunie jaka występuje na
terenie Bieszczad oraz samej historii tego obszaru. Kolejną atrakcją było Jezioro
Solińskie,
które jest zbiornikiem o największej pojemności w Polsce i na którym znajduje się
ogromna zapora wraz z elektrownią wodną. Będąc nad tym jeziorem warto wybrać się
na rejs statkiem, gdyż walory krajobrazowe jakie tam panują są nie do opisania. Inną
opcją spędzania aktywnego czasu nad wodą są rowerki wodne, na których my sami
spędziliśmy
pół dnia.
Według mojego młodszego brata najlepszą atrakcją wyjazdu był paintball, do którego
nie byłam przekonana, aż do chwili pierwszego wystrzału broni. Udało mi się nawet
trafić
w sam środek tarczy, do której strzelaliśmy. Natomiast dla mnie najciekawszą rzeczą,
którą robiliśmy był przejazd drezyną rowerową. Jest to bardzo ciężkie ale widoki po
drodze wynagradzają cały trud. Dodatkowo można dzięki temu poczuć się bliżej z
przyrodą
oraz czasami z przed nowoczesnej technologii. Cały wyjazd uważam za bardzo udany i
zdecydowanie mogę polecić każdemu takie wakacje. 
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                  Kilka wspomnień o wakacjach.                                           
                    

 Tego roku w wakacje odwiedziłam między innymi moje
ukochane miasto, z którego pochodzę, czyli Elbląg. Mało znane
miasto a jednak posiadające swoją historię, za to je kocham i

oczywiście też że tutaj spędziłam trochę swojego życia.. W moim
mieście odwiedzałam rodzinę, przyjaciół i znajomych. Bawiłam
się świetnie! Moje ulubione miejsce tam to stare miasto, czyli

tzw. Starówka, jest tam kanał Elbląski, który oczywiście
odwiedziłam. Jest tam pełno ludzi, ale mimo to utrzymuje się
miła atmosfera. Cała mini wycieczka odbyła się już drugiego

dnia . Wybrałam się do miejsca tak pięknego i oddającego klimat
natury, czyli Bażantarni.  To bardzo duży las, w którym można

znaleźć śliczne strumyki, oraz skarby natury, a także
zaobserwować dużą ilość różnorodnych zwierząt.  Świetne
miejsce na wyciszenie się Czas w Elblągu mijał dalej dosyć

spokojnie, dużo spotkań z rodziną       i z moją najlepszą
przyjaciółką z dziecięcych lat. W tym roku nie obeszło się bez

odwiedzenia jednego z moich ulubionych polskich miast, piszę
tu o Warszawie. Niby zwykły wyjazd na zakupy a i tak miło było

popatrzeć na widoki bardziej nowoczesnego miasta, już wiem że
na pewno wybiorę Warszawę na miejsce mojej dalszej nauki i
kształcenia się , ze względu na możliwości, jakie ona oferuje.
Wakacje spędziłam głównie w naszej wsi, czyli w Małkini, ale i

tutaj nie było nudno. Codzienne wyjścia ze znajomymi niosły za
sobą nowe przygody. Bez takiego luźnego spędzania wakacji

byłoby po prostu za ciężko, żeby miło je spędzić. Nieodłącznym
elementem było odwiedzenie mojej najlepszej przyjaciółki w dniu
jej urodzin! Ten dzień był świetny    i cieszę się że wypada on w
dniu wakacji, bo wtedy jest ciepło i czas lepiej mija! I mimo, że

moje wakacje nie były bardzo "eksluzywne" to świetnie się
bawiłam, Spędziłam w miejscach, które kocham.                           

           Wiktoria Jaworska
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         To było niezwykłe przeżycie…
Z całą moja rodziną byłam na niezwykłym meczu.
Ten mecz od 15 lat organizowany jest przez Fundację TVN "nie jesteś sam”. Tradycją
rozgrywek piłkarskich między TVN a Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jest
zbiórka pieniędzy na zakup karetki pogotowia. W tym roku już po raz trzeci dochód ze
sprzedaży biletów oraz wysłanych sms-ów zostanie przeznaczony na karetkę dla:
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych. 
Podczas Wielkiego Meczu wystąpiły zespół muzyczny Blue Café- założony w 1998
roku przez Pawła Rurak-Sokala oraz jako druga wystąpiła Roksana Węgiel-14-letnia
wokalistka, jedna z najbardziej zapracowanych artystek w Polsce.
Odbył się 8 września w niedzielę o godzinie 17:00. na stadionie warszawskiej Legii .
Od godziny 13:00 na błoniach warszawskiego stadionu przy Łazienkowskiej na
kibiców czekało wiele atrakcji związanych z wydarzeniem. Spotkanie było można
obejrzeć na żywo na antenie TVN.
Atmosfera była naprawdę gorąca! Na boisku spotkały się 2 drużyny. TVN -na ich czele
stał Grzegorz Kajdanowicz i Fundacja WOŚP na czele z Jurkiem Owsiakiem.
W ekipie TVN, której kapitanem był Grzegorz Kajdanowicz, zagrali między innymi Piotr
Kraśko, Kuba Wesołowski, Mateusz Gessler, Tomasz Zubilewicz. Z Jerzym Owsiakiem
na boisko wybiegli między innymi Maciej Stuhr, Rafał Karwot czy Michał Jelonek.
Pierwsza połowa spotkania zakończyła się remisem 2:2.
W drugiej połowie 3. bramkę uzdobyła TVN. Dla WOŚP bramki strzelili Ireneusz Jeleń i
Tomasz Iwan. Dla TVN dwa razy Robert Stockinger i raz Maciej Szczepanik.
Po ciężkiej rywalizacji lepsi okazali się zawodnicy TVN. Mecz zakończył się wynikiem
3:2.
Wygrała drużyna Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, ale tak naprawdę zwyciężyli
wszyscy, bo cel tej imprezy był bardzo szczytny, który po raz kolejny został
osiągnięty.
Bilety na Wielki Mecz mógł kupić każdy w cenie 20 zł. W ofercie były również bilety VIP
(140 zł), które nie tylko wspierały charytatywny cel tego wyjątkowego wydarzenia, ale
również gwarantowały piłkarskie emocje w luksusowym wydaniu (oglądanie meczu z
najbardziej prestiżowego miejsca stadionu, rozrywka w towarzystwie największych
polskich gwiazd oraz napoje i przekąski). Świetnie spędziłam czas ze swoją rodziną,
można było sobie zrobić zdjęcia ze znanymi gwiazdami. Najważniejsze jednak, że
pieniądze z tego meczu pomogą zakupić karetkę, która będzie ratowała życie ludzi.
Dobrze, że są tacy ludzie, którzy organizują ciekawe imprezy, żeby pomagać innym
potrzebującym i to się liczy. A ja ze swoimi bliskimi też dołożyłam malutką cegiełkę.
Kinga Staniaszek.
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