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Muzyczne spotkanie z T.LOVE 

13 listopada w Radiu Kraków, w studiu im. Romany Bobrowskiej realizowano nagrania. 

Zespół T. Love przygotowuje tam niespodziankę dla swoich najwierniejszych fanów. 

Muzycy współpracują z tej okazji z orkiestrą Wieniawa, której jestem członkiem. Całość 

odbywa się w ramach projektu T. Cover.  

T.Cover to akcja z okazji 35-lecia zespołu T.Love, w której różni artyści wykonują utwo-

ry grupy we własnych interpretacjach. Akcja ma na celu pokazać, że zespół odcisnął 

piętno na muzyce w Polsce. W akcji bierze udział zacne grono artystów z różnych ga-

tunków muzycznych. 

/Łukasz Dzierża 3LC/ 
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Przedstawiamy się! 
 

17 listopada br. odbył 

się konkurs z cyklu 

"Przedstawiamy się" 

klas pierwszych. Laure-

atem została klasa 1LA 

z przedstawieniem pt. 

"Nikt nie cofnie życia 

fal". Jury zachwyciła pio-

senka Adama Stacho-

wiaka w wykonaniu jed-

nej z uczennic. Temat 

miłości matki do córki 

głęboko wzruszył xxxxxx 

wszystkich zebranych.  

Nagrodę Publiczności zdobyła klasa 1LB. 

Spektakl poruszał ważny problem akceptacji  

i tolerancji przedstawiony w sposób komicz-

ny. Pozostałe klasy również ciekawie odegra-

ły motyw wartości w życiu człowieka. Dla 

przykładu 1IA przygotowała występ pt. 

„Rewanż”, który był współczesnym odzwier-

ciedleniem „Zemsty” Aleksandra Fredry.  

Z kolei klasa 1ME przedstawiła, jak zmieniały 

się wartości na przełomie wieków od staro-

żytności do naszych czasów. 1PT stworzyła 

dla publiczności pantomimę na podstawie 

znanego spotu „Dobro powraca”. Natomiast 

1EL zadziwiła jurorów swoją grą w „Klinice 

Uzależnień”. Klasa 1IB wystawiła na szkolnej 

scenie niezwykle poruszający tekst Antoine'a 

de Saint-Exupéry "Mały Książę". Tegoroczne 

zmagania pierwszoklasistów na deskach tea-

tru Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie wszyscy 

podziwiali z zapartym tchem! 

/Tomasz Skoczek 2IB/ 
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Od pływaka do wojaka 
 

Nazywam się Karol Batko. Jestem uczniem pierwszej klasy logistycznej o nachy-

leniu mundurowym – kierunek wojsko. Chciałbym opowiedzieć, co kierowało mną 

po skończonym gimnazjum pływackim do tak dużej zmiany następnego etapu 

edukacji.                                                                                                                     

Zanim się tu znalazłem mogę powiedzieć :  

Mój sport to pływanie… 

Basen to mój dom… 

Chlor to moje perfumy… 

Z pływaniem miałem kontakt od pierwszej klasy szkoły podstawowej. W I-III była 

to zabawa,    IV-VI technika, szybkość i zawody, zawody i jeszcze raz zawody. Za-

jęcia dwa razy w tygodniu zaczynałem o 6 rano potem lekcje i znowu trening. 

Oczywiście sobota też była treningowa. No chyba, że były zawody… to sobota  

i niedziela zajęta. Apogeum treningowe nastąpiło w gimnazjum , gdzie treningi 

sześć razy w tygodniu zaczynały się o świcie i kończyły o zmroku (około 18:30  

z lekcjami szkolnymi). Tu oprócz techniki i szybkości, stawialiśmy na siłę. Stąd tre-

ningi na siłowni. Ferie to obóz pływacki i przygotowanie do Mistrzostw Polski zi-

mowych. Początek wakacji to trzy tygodnie „robienia formy” do Mistrzostw letnich. 

Piszę o tym, żeby uświadomić Wam moi mili, jak dużo pracy, wyrzeczeń, brak 

wolnego czasu, związane jest z uprawianiem sportu zawodowego.  
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Nie znaczy to jednak, że trenowanie to koniec świata! Robienie czegoś związane-

go z ruchem i to pod dyktando osób wykwalifikowanych – trenerów, kształtuje nie 

tylko ciało, ale i umysł. Sport dyscyplinuje ,wyznacza granice i zasady, które nale-

ży przestrzegać i nie łamać! Ruch poprawia kondycję, sprawność, wydolność or-

ganizmu. Stajesz się silnym, robisz rzeczy, które kiedyś były niemożliwe (lepsze 

czasy „życiówki” – oczywiście jeśli robisz trening w 100%).  Powoduje, że Twoje 

ciało staje się „rzeźbą”, składającą się z samych mięśni. Trenując, biorąc udział  

w zawodach, obozach spotykasz dużą ilość wspaniałych, pełnych pasji i wspól-

nych zainteresowań, rozumiejących Cię ludzi. Stajesz się osobą popularną, znają 

twoje nazwisko. Zawodnicy z Twojej klasy stają się Twoimi najbliższymi, bowiem  

z nimi spędzasz najwięcej czasu . „Stajesz się zamkniętą grupą” – fajną wspiera-

jącą się drużyną,  z którą możesz porozmawiać o wszystkim i wszędzie. Rozumie-

cie się bez słów!  

Poza tym, tysiące przepłyniętych kilometrów i godzin owocuje sukcesami. Stąd, 

jak policzyłem, w mojej dziewięcioletniej karierze zdobyłem 100 medali i jeszcze 

więcej dyplomów. Mistrzostwa Polski nie były mi obce. 
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Finał A, czyli pierwsza ósemka w Polsce „przytrafiła” mi się sześć razy. Sztafeta, 

czyli walka drużynowa , to najwspanialszy czas ,najwspanialsze wspólne przeży-

cia , w którym medal zależy od każdego z nas z osobna, bo przecież tworzymy 

całość. Emocje zawodnika i kibicujących  kolegów , trenerów i osób Ci sprzyjają-

cych - BEZCENNE. Dlatego z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować 

trenerom, pływającym ze mną kolegom i koleżankom i wszystkim, którzy przyczy-

nili się do moich sukcesów. 

A dlaczego ta szkoła? Z jednej strony po prostu miałem dość wstawania w nocy  

i powrotów do domu, gdy było ciemno…; braku wolnego czasu na inne swoje po-

trzeby. Nie raz, nie dwa przychodziłem do domu i… spałem. A nauka i coś poza 

nią?  

Z drugiej zaś chciałem spróbować czegoś innego, nowego… I tak: nie mam tylu 
godzin treningów, bo inny typ szkoły, ale jest tu wiele innych interesujących mnie 
tematów. Mam więcej czasu na lekcje, uczestnictwo w wielu innych niż dotąd za-
jęciach i wyjściach. Basen czasem odwiedzam, bo to zostało we mnie, siłownia - 
czemu nie?!  Od dłuższego czasu  też interesowałem się militariami i związanymi 
z tym taktykami, logicznym myśleniem, rozpracowywaniem wroga. Mundur, broń - 
to w jakimś sensie atrybut mężczyzny. Szkoła już postarała się o spełniający moje 
wyobrażenie mundur. Zajęcia ukierunkowane na profil wojskowy są interesujące, 
pozwalające na zdobycie i pogłębienie wiedzy na różnorodne tematy związane  
z wojskiem. Moją sprawność mogę doskonalić na zajęciach samoobrony i na or-
ganizowanych w tej szkole obozach kierunkowych. Po za tym w wojsku, jak w pły-
waniu, działasz indywidualnie i drużynowo. Od Ciebie i od Twojej drużyny zależy 
SUKCES! 

/Karol Batko/ 
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Wywiad numeru 

„Uśmiech i do przodu” 
Z Michałem Głogowskim rozmawiała Jagoda Guzik 

Jak wiadomo, do naszej szkoły uczęszcza wyjątkowy chłopak, którego pasją są 

sztuki walki, a mianowicie Taekwondo ITF.  

Jest to posiadacz czarnego pasa Michał Głogowski z klasy 2 LA. Niedawno 

uczestniczył on w turnieju ITF World Championships w Irlandii. Zdobył tam drugie 

miejsce. Po wielu próbach przeprowadzenia wywiadu z Michałem, udało mi się  

w końcu z nim porozmawiać.  

A więc co dokładnie trenujesz i jak długo? 

Taekwondo ITF. Od 13 lat. 

Kto lub co zainspirowało Cię do uprawiania tego sportu? 

Kiedy miałem 4 lata, tata zaprowadził mnie na trening i tak już zostało na dłużej. 

Tata też trenował? 

Tak. 

A co na to mama? Martwi się, czy cieszy, że poszedłeś w ślady ojca? 

Mama się cieszy. Jednak nie wiem, czy można powiedzieć, że poszedłem w ślady 

ojca. Nie kierowałem się tym. 

Jak często chodzisz na treningi? 

Sześć dni w tygodniu. Niedziela wolna. 

Czy mógłbyś przedstawić, jak mniej więcej wygląda każdy Twój dzień? 

Mój dzień wygląda następująco: 

• Wstaję, 

• Jem śniadanie, 

• Kilka ćwiczeń, 

• Wychodzę z psem na pole, 

• Wracam, pakuję się do szkoły, 

• Wychodzę do szkoły, 

• Wracam, jem obiad, 

• Odrabiam lekcje i słucham muzyki, 

• Wychodzę na trening (uczę się w tramwaju, w obie strony) 
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• Myję się, 

• Jem kolację, 

• Idę spać. 

A jakiej muzyki słuchasz? 

Dubstep’ u i klasycznej. 

Oprócz treningów, co lubisz robić w wolnym czasie? 

Jeśli już mam wolny czas, to śpię lub wychodzę gdzieś ze znajomymi. 

Iloma zwycięstwami w Taekwondo ITF możesz się pochwalić? 

Jest ich sporo. Moje największe zwycięstwa to: 

• Wicemistrzostwo świata w układach drużynowych, 

•  3 miejsce na Mistrzostwach Europy w układach drużynowych, 

•  2 miejsce w Pucharze Świata w walkach drużynowych, 

• 3 miejsce w Pucharze Świata w układach drużynowych, 

• Mistrzostwo Polski w walkach. 

Natomiast takie moje osobiste zwycięstwo to dyskwalifikacja na Mistrzostwach 

Małopolski w Kickboxingu za złamanie nosa przeciwnikowi. Jednak rok później 

wygrałem te zawody. 
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A co mi powiesz o tegorocznych zawodach w Dublinie? 

Wielka impreza i  duża konkurencja. Zanim się rozpoczęła, był wielki stres i głód 

związany z trzymaniem wagi, ale także możliwość poznania ludzi z innych pań-

stw. Bardzo miłe doświadczenie. Reprezentacja Polski była wspierana przez 

mieszkających tam Polaków. 

Z mojej strony natomiast wiele błędów i brak siły. Być może było to spowodowane 

stresem. Z mojego startu nie jestem zadowolony, ponieważ nie walczyłem swoim 

stylem. 

A masz jakiegoś trenera/coucha, który wspiera Cię w tym wszystkim i poma-

ga wygrywać? 

W naszym klubie (Krakowska Akademia Taekwondo) jest wielu trenerów. Za przy-

gotowanie zawodników jednak odpowiada prezes – Paweł Porębski, który 

(ciekawostka) także uczęszczał do Technikum Komunikacyjnego. Trenerem odpo-

wiedzialnym  za układy jest natomiast Grzegorz Waligóra. 

Jest coś, co Cię motywuje? 

Staram się motywować sam na różne sposoby. W zdobywaniu Mistrzostwa Polski 

kluczową rolę w motywacji odegrała pewna dziewczyna, bez której nie wywalczy-

łbym tego. Taką motywacją dnia codziennego jest myśl, że nie ma wielu osób tre-

nujących tak dużo, konieczność udowodnienia sobie, że potrafię. Główna moty-

wacja to chęć doskonalenia się. Nie można stać w miejscu, trzeba przesuwać się 

ciągle do przodu, często nie patrząc na ból i inne przeciwności losu. 

Piękne słowa. Powiedz mi jeszcze, jak wytrzymujesz emocjonalnie te 

wszystkie turnieje? 

Możliwy stres po wejściu na matę potrafi spowodować u mnie natychmiastową 

utratę całej energii. Staram się nie przykładać emocji do walki ani do całych zawo-

dów. Jednak, gdy już poczuję klimat rywalizacji i wleci jakaś muzyka, to czuję taką 

dawkę pozytywnych emocji i koniecz-

ność natychmiastowego wejścia na 

matę. 

Ile masz medali? 

Łącznie 34: 

• 13 złotych; 

• 8 srebrnych; 

• 13 brązowych; 
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Super. Przejdźmy teraz na nieco inne tematy. Jaki jest Twój znak zodiaku? 

Wodnik. 

Teraz pytanie, które zaciekawi nasze czytelniczki, a mianowicie czy masz 

dziewczynę? 

Nie mam. 

Nie pytałam jeszcze o Twoje rodzeństwo. Co z nimi. Też coś trenują? 

Starszy brat przez pewien czas trenował Taekwondo, ale zrezygnował. Bardziej 

podobała mu się piłka nożna, jednak nie trenował w żadnym klubie. Młodszy brat 

także chodził na treningi Tkd, ale mu się znudziło.  Stwierdził, że bardzo lubi pły-

wać. Natomiast obydwie siostry nic nie trenowały. 

Teraz zapytam o szkołę. Wybrałeś nasze technikum i profil logistyk o nachy-

leniu policyjnym. Czy uważasz, że dobrze wybrałeś? Co Cię skłoniło do pój-

ścia do TK? 

Nie przeskoczymy tego pytania, prawda? 

Niestety nie, a więc?  

Uważam, że logistyka jest bardzo dobrym kierunkiem. Logistycy są teraz potrzeb-

ni. W niewiele  mniejszym stopniu potrzebna jest policja, która – niestety – nie jest 

szanowana przez społeczeństwo. Długo się zastanawiałem nad wyborem szkoły, 

aż w końcu zdecydowałem się na TK, zważając na jej dobrą opinię i możliwości, 

jakie oferuje. 

Co chciałbyś robić w przyszłości? 

Pracować właśnie jako logistyk, pracować w policji. Może jak się uda, to zarabiać 

walcząc. Mogę też kompletnie odejść od tego kierunku i zająć się fizjoterapią. Op-

cji jest wiele, a czasu mam dużo. 

Dokładnie! Jakie jest Twoje życiowe motto? 

Uśmiech i do przodu! 

Chciałbyś coś jeszcze dodać od siebie? 

Hmm… Nie przejmujmy się tym, co było. Liczy się chwila i nasze postano-

wienia. 

I tym miłym akcentem kończymy ten wywiad. Dziękuję Ci Michale. 

Dziękuję. 
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Bogdan Hat:  

Dziadek Mróz cz. 1 
 

Pierwsza gwiazdka, pięknie ubrana choinka i opłatek to najważniejsze sym-

bole Bożego Narodzenia, jednak prawda jest taka, że w święta na nic nie czeka-

my tak bardzo, jak na prezenty i pasterkę. No, jeśli jesteśmy dziećmi oczywiście, 

bo jeśli trochę już podrośliśmy to cieszymy się tylko na pasterkę i to co następuje, 

po niej. Czyli pierwszy dzień świąt, żeby nie było niedomówień.  

Wspaniała, świąteczna atmosfera udziela się wszystkim; zarówno domowni-

kom jak i gościom. Krzyczące dzieci biegające między krzesłami, teść dławiący 

się ością i podchmielony wujek jeszcze parę chwil wcześniej przysięgający, że nie 

będzie rozmawiał o polityce; teraz nawijający jaka to partia nie jest zła.  

Andriej Morozov nie przepadał za świętami. Odkąd osiągnął wiek emerytal-

ny, wnuki nie dawały mu żyć; ciągle chciały, żeby je brał na kolana i opowiadał co-

raz to sprośniejsze i wulgarniejsze wersje Czerwonego Kapturka czy Jasia i Mał-

gosi. Całe szczęście, w jego zawodzie wiek emerytalny go nie ograniczał i dopóki 

miał siłę pracować- pracował. 

Był w wydziale zabójstw w jednym z rosyjskich komisariatów. Jechał właśnie 

na miejsce kolejnego zabójstwa, śnieg sypał w szyby jego czarnej wołgi, na fotelu 

pasażera podskakiwały teczki z dokumentami dotyczącymi jego poprzedniej spra-

wy. Tym razem wiedział tylko, że ofiarą był Sasza Kowal, starszy mężczyzna pra-

cujący w pierogarni nieopodal Placu Czerwonego. Ciało znaleziono przed wej-

ściem.  

Pierogi. Ulubione danie Andrieja odkąd sięgał pamięcią. Jako dziecko ubó-

stwiał takie z serem, ale odkąd dorósł, preferuje te z mięsem. Jego zdaniem pie-

rożki powinny zastąpić opłatek przy wigilijnym stole. Zamiast się łamać, po prostu 

by się nimi wymieniało. Będzie musiał o tym powiedzieć żonie, gdy tylko wróci do 

domu i wychyli kieliszek spirytusu. Albo ze dwa; pierwszy na odstresowanie, drugi 

na dobre strawienie kolacyjki. Jeśli będzie trzeba wypije też trzeci, za zdrowie 

swojego rzygającego psa, dokładniej suki - Nataszy.  

Zaparkował tuż za znajomym wozem przewożącym zwłoki z zaparowanymi 

szybami i powoli wysiadł z auta. Lekko się spasł tymi pierożkami. Chwilowo musi 

je ograniczyć. O tym też powie żonie. Jeśli tylko będzie w stanie po wychyleniu 

butelki wódki. W końcu jest piątek! 
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 - Zdrastwuj, Andriej! - zawołał znajomy głos za jego plecami - jak się czujesz  

w ten piękny wtorkowy poranek? 

- Priviet, Bogow - mruknął Andriej zastanawiając się, dlaczego był pewny, że 

tego dnia jest piątek. Może to on miał rację, może to jego towarzysz dziecięcych 

zabaw, Borys Bogow się mylił? Może ten czerwony nos i policzki wcale nie wzięły 

się z mrozu? W końcu, gdy przed laty ślizgał się po zamarzniętej rzece Moskwie 

w samych majtkach, z pewnością uodpornił się na niskie temperatury, gdy ku 

uciesze kolegów do niej wpadł. 

Naciągnął kołnierz i wypuścił powietrze nosem. Na Placu Czerwonym kręciło 

się kilku cywili, na razie nie stanowili zagrożenia. Poprawił pas z bronią i ruszył  

w kierunku swojego partnera, który już niecierpliwie na niego łypał opierając się  

o ścianę i bazgrząc coś w swoim notesie. Poznali się zaledwie kilka tygodni temu, 

a Bogdan już zdążył go zaskoczyć. Był o niecałe dwadzieścia lat młodszy od An-

drieja, siwizna lekko prześwitywała przez jego czarne włosy, lecz mimo to był 

krzepki, zwinny i ciągle podobał się wielu kobietom. 

Twierdził, że z zawodu jest hakerem, cokolwiek to znaczyło. Zaintrygował 

tym Andrieja do tego stopnia, że ten aż kazał żonie skoczyć do biblioteki i poszu-

kać o tym informacji. Na drogę dał jej ceramiczną flaszeczkę ze spirytusem i za-

mknął za nią drzwi. Nie znalazła nic o byciu hakerem. Sam Boguś twierdził, że je-

stem Rosjaninem z dziada i pradziada, lecz jego nazwisko- Hat, przeczyło temu. 

 Używał jakichś niezrozumiałych słów i tylko zanudzał Andrieja, który w tym 

czasie mógłby chociażby umyć swój termos. Wielokrotnie mówił o bramkach lo-

gicznych, które Andriejowi kojarzyły się tylko z meczami piłki nożnej. Kilka razy 

usłyszał także o jakichś rezystorach i kondensatorach, ale nigdy dokładnie nie za-

rejestrował, co to właściwie jest. 

 - Nie spieszyłeś się - przywitał się z partnerem haker, i nie czekając na odpo-

wiedź, kontynuował- Ofiara została uderzona czymś tępym, jak ty, w tył głowy. 

Wykluczam samobójstwo. Na miejscu zbrodni znaleziono puste błękitne pudełko 

obwiązane wstążką w której znaleźliśmy czerwoną czapkę Mikołaja, co jest dziw-

ne, bo nie jest popularny w tych okolicach. Wolimy Dziadka Mroza- spojrzał na 

partnera, który dmuchał w przemarznięte ręce- prawda? 

 - Da - powiedział tylko Andriej, myśląc o czekającym na niego w piwnicy bim-

brze z gołąbków. 

 - Jeszcze dziwniejsze jest to, że Mikołaja czczono przez setki lat zarówno na 

zachodzie, jak i na wschodzie Europy, a mimo to, na tych terenach dzieciaki wie-

rzą bardziej w Gwiazdora lub Dziadka Mroza. Ale wracając, w tej czapce był zwi-

nięty rulon z narysowaną choinką. Wiesz, czego jest symbolem, mam nadzieję? 
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 - Da - mruknął staruszek, przypominając sobie historię o przypadłości Raspu-

tina i zastanawiając się, po ilu szklankach nalewki z solanki, uwarzonej przez jego 

szwagra Ivana, by padł… 

 - Święty Bonifacy kazał ściąć dąb, który upadając zniszczył wszystkie drze-

wa, poza… 

 - Tovarishch - przerwał mu stojący nieopodal milicjant - To miejsce zbrodni, 

nie szkoła.  

 - Ach, tak - zastanowił się przez chwilę stukając się palcem po brodzie - więc 

chodźmy na miejsce zbrodni. Może Ty coś znajdziesz.  

Ciało zostało zabrane sprzed wejścia. Nad drzwiami wisiały trzy spore drew-

niane tabliczki z napisem „Pierogarnia”,  Andriej spostrzegł, że Borys przygląda im 

się z zaciekawieniem notując coś w swoim spłowiałym notesie, który dostał od An-

drieja na urodziny kilka lat wcześniej. Przeszedł obok niego i wkroczył do sporego 

pomieszczenia.  

Było oświetlone  bladym, migającym światłem; na podłodze między wielkimi 

czarnymi odciskami ciężkich butów, najprawdopodobniej z sadzy, dało się zauwa-

żyć ślady krwi. Pod najbliższym stołem przykrytym obrusem z białego płótna, na 

którym były wyhaftowane różne kwiaty, leżała drewniana pałka ubrudzona krwią. 

Do nosów detektywów dochodził delikatny, przyjemny zapach pierogów. Pod sufi-

tem wisiało... coś. Wyglądało jak drobny kłębek czarnej, naoliwionej wełny, Andriej 

udawał, że tego nie widzi. Na prawie każdym ze stołów był jeden talerz z naryso-

wanym na nim posiłkiem, obok stała zgaszona świeczka. Tylko na jednym ktoś 

ustawił samą świeczkę i ją zapalił. 

- Widzisz coś ciekawego? - spytał szorstko Bogdan rozglądając się. 

 - Trzynaście stołów, na jednym brakuje talerza. Może ktoś był przesądny? 

Trzynastka to przecież pechowa liczba- rozbudził się Andriej. 

 - Spójrz na wzory na talerzach - haker przechodził od stołu do stołu - zupa, 

znowu zupa, ryba, ryba, ciasto, ciasto, dzbanek z napojem... Nic Ci to nie mówi? 

To dwanaście potraw, dlatego nie ma trzynastego nakrycia. 

 - A co z nakryciem dla niespodziewanego gościa? I dlaczego właściwie jest 

dwanaście potraw?  

- Od liczby apostołów na Ostatniej Wieczerzy. Pod stołem leży pałka, weź ja-

kąś szmatę, owiń ją i zanieś ją chłopakom, niech wezmą to do laboratorium i zro-

bią coś innego, niż zawody w piciu alkoholu. 
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Andriej posłusznie to wykonał, a gdy wrócił zobaczył partnera kucającego 

nad odciskami butów. Wpisywał coś w swoim małym, dotykowym metalowym pa-

nelu. Miał nietęgą minę, cicho przeklął i schował urządzenie do kieszeni. 

- Nie ma jeszcze satelit. Nie ma internetu. Nie ma LTE, H+, 4G… 

- O co chodzi? - spytał zaniepokojony Andriej- potrzebujesz pomocy? 

 - Jeśli dobrze kojarzę z mojej szko… - przerwał i zastanowił się przez chwilę- 

przed laty widziałem podobne podeszwy w butach motorniczych. Na którym przy-

stanku metra jest w tej chwili choinka? Możliwe, że ta karteczka z czapki to wska-

zówka od mordercy, gdzie znajdziemy coś nowego. 

 - Stacja Pushkinskaya. Tam jest w tej chwili spora choinka- wtrącił milicjant 

robiący coś pędzelkiem na ścianie. 

- Wsiadaj, ja prowadzę. Opowiem Ci coś o sobie po drodze. 

 - Hat ledwo zdołał wybudzić zanudzonego partnera, gdy dojechali na miejsce. 

Andriej śnił właśnie o kanibalizmie gąsienic; jedna wyglądała jak jego żona.  

Z przemówienia kolegi zapamiętał tylko, że przed laty był nauczycielem i uczył in-

formatyki. Morozov posłusznie kiwał głową, udając, że wszystko rozumie, dopóki 

nie usnął.  

Zeszli na stację, nikt ich nawet nie próbował zatrzymać. Na miejscu były już 

rozwieszone prowizoryczne taśmy, a ich koledzy milicjanci przesłuchiwali właśnie 

świadków. Jeden z nich odwrócił się i powiedział krótko: „Dziadek Mróz wrócił”. 

Andriej mimowolnie się uśmiechnął, tęsknił za nim, od kiedy zaczęto uznawać go 

za przyjaciela duchowieństwa i kułaka.  

Stacja Pushkinskaya była pusta. Peron był puściusieńki, milicjanci ciągle 

czekali na dojazd kolejnych radiowozów. Pod choinką leżała wielka biała paczka  

z czerwonymi plamami. Obok leżało niebieskie pudełeczko. Wszędzie było pełno 

czarnych śladów i śniegu. Para z ust partnerów rozpływała się w powietrzu. Było 

tu zimniej, niż na zewnątrz. Andriej ze smutkiem pomyślał o swoich kolegach z la-

boratorium, którzy w tym momencie najpewniej leżeli w ogrzewanym pomieszcze-

niu, pod stołem, a wokół nich roznosiła się woń alkoholu i ich wymiocin. Co by dał, 

żeby tylko być teraz z nimi! 

- Dziadek Mróz wrócił hojniejszy - uśmiechnął się Hat i ruszył w kierunku 

opakowanego ciała. 

/Tomasz Skoczek/ 
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Bogdan Hat:  

Dziadek Mróz cz. 2 
Odór spuchniętego, jeszcze przed chwilą całkowicie odizolowanego od tlenu, 

ciała młodej dziewczyny uderzył w nos mężczyzn z wydziału zabójstw. Bogdan 

lekko się skrzywił widząc papkę w worku, ale na Andrieju nie zrobiło to większego 

wrażenia. Parę lat wcześniej jego żona próbowała sama zrobić barszcz i wyglądał 

bardzo podobnie do tego, co w tym momencie miał przed oczami. Spojrzał na 

partnera, którego twarz przybrała odcień listka mięty. W jego spojrzeniu spo-

strzegł niesmak i obrzydzenie, które z pewnością się umocniło, gdy w odpowiedzi  

Morozovi zaburczało w brzuchu. 

- Poznajesz ją? - spytał Andriej zauważając wyraz twarzy kolegi - ktoś znajo-

my? 

 - Poznaję, że ma grupę krwi RH minus… - warknął Hat - przecież gdybym nie 

wiedział, co to jest, to śmiało obstawiałbym, że to gęsty kompot, w którym ktoś 

utopił lalkę! 

- Nie powiesz żadnej ciekawostki? Przez całą drogę wyglądałeś jakbyś tylko 

czekał na odpowiedni moment, żeby coś opowiedzieć. 

- Pochodzi prawdopodobnie z czasów Imperium Osmańskiego. Compote  

z Francji nie jest typowym kompotem. Więcej na wikipedii nie było.  

Morozov słuchał z udawanym zainteresowaniem. Cały czas siłą woli próbo-

wał uspokoić bulgoczący żołądek, domagający się barszczu z uszkami. Na szczę-

ście Wigilia zbliżała się wielkimi krokami i lada chwila zasiądzie do stołu i spożyje 

kolację w rodzinnym gronie. Gdy zorientował się, że jest za cicho, a jego partner 

przestał mówić i czeka na opinię Andrieja, ten spytał tylko: 

- Wolisz barszcz żydowski czy ukraiński? 

Młody milicjant akurat przechodzący obok spojrzał na nich, po czym przy-

spieszył kroku i ruszył dalej z pochyloną głową. 

- Ty w ogóle słuchasz, co mówisz? - spytał Hat patrząc zmrużonymi oczyma 

na Andrieja. 

- Niet. Wyrwałoby mnie to z rytmu. 
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- Otwórz paczkę - Bogdan rzucił partnerowi lateksowe rękawiczki - i postaraj 

się nic nie zepsuć. 

Andriej delikatnie chwycił paczkę i potrząsł nią. Wewnątrz coś głucho uderzy-

ło o ścianki. Detektyw spojrzał na partnera porównującego odciski butów z tymi 

pochodzącymi z pierogarni. Delikatnie odwiązał wstążkę i włożył ją do kieszeni, 

następnie odrzucił pokrywkę pudełka i spojrzał do środka. Jego oczom ukazała 

się sztuczna szczęka z wilgotną kartką włożoną między zaciśnięte zęby. Usta wy-

krzywiły mu się w lekkim uśmiechu, gdy przed oczami stanął mu obraz sprzed 

prawie sześćdziesięciu lat, gdy do miski z barszczem (ironia losu) wpadła mu 

szczęka nachylającego się nad nim dziadka Artema. Jego ślina i spirytus, który 

akurat pił wymieszały się z ostatnimi łyżkami zupy. Właśnie wtedy, młody Andriej 

pierwszy raz spróbował alkoholu i tym samym rozpoczął wspaniałą podróż przez 

życie.  

Chwycił protezę, otworzył ją i wyciągnął karteczkę. Zmrużył oczy, lecz mimo 

to ciągle nie mógł odczytać, co tam było napisane. Lata picia napojów z dziwnych 

źródeł, w połączeniu z wiekiem robiły swoje. Włożył ręce do kieszeni w poszuki-

waniu okularów i zanim je znalazł, wysuszoną dłonią napotkał wiele dziwnych rze-

czy: wstążkę, klucze od domu, klucz francuski, scyzoryk, mały bukłak z winem na 

wpół rozcieńczonym ze spirytusem i igłę żony (którą przy okazji wbił sobie  

w kciuk). 

Po znalezieniu okularów, wytarł je i założył na przekrwione stare oczy. Na 

karteczce drobną cyrylicą był rozpisany schemat jakiegoś urządzenia z niewyraź-

nymi notatkami po bokach. Morozov skądś znał to urządzenie, ale nie mógł sobie 

przypomnieć jego przeznaczenia. Położył kartkę obok szczęki i zakrył pudełko 

wiekiem niemal w tym samym momencie, w którym jego partner do niego pod-

szedł. 

- Masz coś? - ubiegł kolegę Andriej 

 - Te odciski należą do tych samych butów, co te w pierogarni. Rozmiar 45. 

Lewe odciski są słabiej odbite, pewnie but był rozwiązany, a sprawca się spieszył  

i nie miał czasu go zawiązać. Świadkowie coś widzieli? - zwrócił się Hat do prze-

chodzącego obok milicjanta, notującego coś w zeszyciku. 

- Jedyna zbieżna we wszystkich zeznaniach rzecz to srebrny Fiat 124p z fla-

gami Matki Rosji przyklejonymi na tylnich szybach. Jechał północną drogą, w kie-

runku tartaku Sabaka Guaz - oznajmił mu milicjant. 
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- W paczce był jakiś schemat… - wtrącił się Andriej wyciągając kartkę i poda-

jąc ją Bogdanowi - wiesz co to? 

- To pilarka ramowa! - zawołał Hat - pakuj się, Morozov! Jedziemy do Sabaka 

Guaz! 

Po czterdziestu pięciu minutach dojechali na miejsce. Przed wyjazdem do-

wiedzieli się jeszcze, że niedaleko zejścia odnaleziono zmiażdżoną łuskę naboju 

7,62mm, co sugerowało, że morderca może być uzbrojony.  

Niemal całą drogę jechali jedną ulicą wzdłuż której najpierw stały sklepy, któ-

re z czasem zamieniły się w choinki obwieszone świątecznymi ozdobami; bomb-

kami, światełkami i aniołkami. Andriej usłyszał sporo o tradycji ubierania choinek. 

„Istniała już u pogan”, mówił Bogdan, „uznawali to za swego rodzaju... rytuał, który 

miał ochraniać dom przed złymi duchami i demonami. Z kolei drzewo iglaste, czy 

to sosna, świerk czy inna jodła jest uznawane za symbol życia. Odrodzenia. We-

dług kościoła, zieleń choinki symbolizuje nadzieję, witalność i narodziny życia.  

W średniowieczu, zieleń uznawano za symbol zła, katastrofy i samego diabła.” 

Dla Andrieja jedyna rzecz kojarząca się z zielenią to ściany szpitali, w któ-

rych lądował, gdy za bardzo popił z Borysem Bogowem i zgrają kolegów- Anto-

nem Pczołkinem, który swoją drogą zawsze miał trochę pieniędzy w kieszeni; nie-

ważne czy jechał prosto z pracy, z domu czy z domu koleżanki, Nataszki. Był też 

Igor Pietrow, który zawsze ostatni przybijał gwoździa, no i oczywiście- Iwan Niko-

łajewicz. Najlepszy przyjaciel Andrieja; znali się od pieluchy. Zaczynając od wspól-

nego zakopywania kolegów w piaskownicy znajdującej się przed szkołą 

(przedszkole i wczesna podstawówka), poprzez podglądanie przebierających się 

w szatni dorastających koleżanek (liceum) aż do wspólnych gier w kapeli (studia. 

Tak, Andriej był na studiach, i nawet je skończył, niestety nikt już nie pamięta kie-

runku). 

Samochód zostawili przed bramą. Hat dzierżył karabinek automatyczny 

AKM, który zawsze woził w bagażniku, z kolei Morozov dostał od niego pistolet 

MCM Margolin i dwie garście nabojów, które wziął z torby, również znajdującej się 

w bagażniku. Teraz był uzbrojony; poza swoim polskim P-64 z zapasowymi maga-

zynkami, miał też broń partnera. 

Cicho wkroczyli na teren pustego i dziwnie cichego tartaku. Poza tym, że nikt 

nie pracował, to nie śpiewały żadne ptaki, nie szczekały żadne psy, nie krzyczeli 

żadni pijacy, co zdziwiło Andrieja, bo doskonale pamiętał, jak przed paroma tygo-

dniami jeszcze było ich tutaj pełno. Sam przecież z nimi opróżnił kilka butelek ja-

kiegoś niemieckiego bimbru. Odbezpieczył pistolet i ruszył za dającym mu dziwne 

znaki palcami, Bogdanem. 
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Śnieg trzeszczał pod ich stopami. Niedługo miały się zjawić dodatkowe ra-

diowozy, ale w tym momencie musieli sobie poradzić we dwóch. Tartak był wiel-

kim budynkiem w kształcie krzyża. Z rynny, znajdującej się pod drewnianym da-

chem usytuowanym pod kątem prostym, zwisały kilkudziesięciocentymetrowe so-

ple. Budynek znajdował się na pustym placu otoczonym około dwumetrowym 

ogrodzeniem. Niedaleko otwartej bramy wjazdowej stała opuszczona psia buda. 

Po świeżych śladach opon detektywi znaleźli srebrnego Fiata stojącego tuż 

przed uchylonym wejściem do budynku. Spojrzeli po sobie i zrozumieli się bez 

słów - wkraczają bez wsparcia i żadnego przygotowania; możliwe, że znaleźli 

mordercę. Wbiegli do budynku i niemal w tym samym momencie zostali zalani 

gradem strzałów. Brama w kilkanaście sekund została przedziurawiona dziesiąt-

kami pocisków. Mężczyźni wskoczyli za toczone bale, które też mocno obrywały, 

dopóki w broni napastnika nie skończyła się amunicja; wtedy rzucili się biegiem  

w kierunku czegoś w rodzaju balkonu, na którym znajdowało się stanowisko 

strzelca. Na barierce opierał karabin maszynowy RPK, który był otoczony prowi-

zoryczną tarczą z blachy. Piętro niżej leżała kupka jeszcze gorących łusek, sypią-

cych się z broni. 

Partnerzy ledwo zdołali się schować, gdy pociski znowu zaczęły latać im do-

okoła głowy. 

- Rucznoj Puliemiot Kałasznikowa… - wysapał Bogdan - musi mieć powięk-

szony magazynek, bębenkowy mieści najwyżej 75 pocisków, a on wystrzelił w nas 

z dwie setki! 

- Zamknij się i słuchaj - wycharkał ledwo Andriej - odwrócę jakoś jego uwagę, 

ty zrobisz mu plecy i jakoś skujesz, kajdanki raczej masz. 

- Z Twoją kondycją raczej uwagi długo nie poodwracasz - zauważył Hat - za-

mieńmy się rolami. 

- Nie. Jeśli ktoś go pokona, to właśnie Ty - przerwał, gdy strzały ucichły - już!

- syknął jeszcze i ruszył biegiem w jedną z odnóg. Hat popatrzył za nim smętnie, 

po czym schował karabin i wyciągnął pistolet, taki sam, jak jakiś czas wcześniej 

dał Andriejowi. Spojrzał na powoli biegnącego starszego mężczyznę i schowane-

go za wielką blaszaną tarczą mężczyznę na balkonie kilka metrów wyżej. Właśnie 

skończył przeładowywać broń, po czym otworzył ogień w kierunku staruszka. 

Hat rzucił się w kierunku napastnika, lecz ten zorientował się co się dzieje, 

lekko za późno. Wbiegając po schodach prowadzących do niego, do uszu Hatsa 

dobiegł krzyk Andrieja. Poczuł jak wzbiera w nim złość. Nie zwalniając, wyważył 

drzwi barem i wpadł na napastnika, tym samym przerzucając go przez barierkę 
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i niszcząc ochraniającą go tarczę. 

Upadli obok siebie. Hatsa aż zatkało, zakrztusił się, ale szybko zdołał dojść 

do siebie. Zerwał się na równe nogi gotowy do walki, ale zobaczył, że napastnik 

zwija się z bólu. Leżał na łuskach, nogę miał wygiętą pod nienaturalnym kątem. 

Jego stanu nie poprawił niespodziewany kopniak w bok od detektywa, który 

upewnił się, że zbir nie sięgnie już po pistolet, a następnie podszedł do partnera 

leżącego w czerwonej kałuży. Nachylił się nad nim i usłyszał jego cichy głos: 

- Chociaż teraz... nic nie mów... proszę... 

Hat uśmiechnął się, zdjął pasek i zacisnął go partnerowi nad krwawiącą raną 

w udzie. W oddali było już słychać syreny.  

/Tomasz Skoczek/ 
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Czy warto grać w gry  
komputerowe? 

Według rodziców uzależniające, bezsensowne, lasujące nasze mózgi pożeracze 
czasu. Według nas, młodzieży, odskocznia od rzeczywistości, chwila relaksu. Dla-
czego tylu młodych ludzi gra w gry? Czy opłaca się w nie grać? 
Zacznijmy od tego, czym jest gra komputerowa. Jest to rodzaj oprogramowania 
przeznaczony  głównie do celów rozrywkowych lub też edukacyjnych. Gra,  
w przeciwieństwie do filmu, wymaga od nas zaangażowania, które musimy wyka-
zać w wielu formach, np. rozwiązywaniu zadań logicznych. 
Z jednej strony, grając w gry, ćwiczymy swój refleks i wiele innych umiejętności, 
które mogą przydać się nam w realnym życiu, lecz z drugiej strony, nie trudno jest 
popaść w uzależnienie. Wiadomo, każdy medal ma dwie strony. Zacznijmy od kil-
ku plusów. 
Pierwszą zaletą grania w gry jest, jak już wspomniałem, polepszanie swojego re-
fleksu. Przeróżne zadania, której oferują nam gry, skonstruowane są tak, aby sku-
pić nas na jak najszybszym przycisnięciu przycisku, przesunięciu myszki etc. Jak 
wiadomo, gry w wielu wypadkach wymagają od nas podejmowania decyzji w po-
śpiechu, przez co wyrabiamy w sobie taką umiejętność, do zastosowania w życiu 
prawdziwym. Co więcej, w świecie wirtualnym możemy spotkać innych użytkowni-
ków, przez co możemy z nimi porozmawiać, pochatować.  Kształtuje to nasze za-
chowania społeczne, pracę w zespole czy też umiejętność porozumiewania się  
w innych językach. Przydatne, nieprawdaż? Lecz jest też druga strona medalu. 
Przejdźmy do minusów.  
Wielkim, o ile nie największym, minusem grania w gry komputerowe są uszczerb-
ki, których możemy doznać poprzez niewłaściwe użytkowanie komputera. Co 
mam na myśli mówiąc „niewłaściwe”? Chodzi tutaj o zbyt długie gapienie się  
w ekran, siedzenie w niewłaściwej pozycji, granie w gry nieodpowiednie dla na-
szego wieku. Czynniki te mogą powodować bóle kręgosłupa, pieczenie oczu, 
skrzywienia psychiczne. Właśnie dlatego rodzice tak niechętnie pozwalają nam 
grać na komputerze, gdyż widzą oni same minusy. 
Lecz tutaj chodzi o coś więcej. Zastanówmy się, po co nastolatkowie uciekają do 
świata najpiękniejszego z możliwych, do świata wirtualnego? Osoba prześladowa-
na przez innych szuka lepszego świata, w którym nikt nie będzie oceniał jego wy-
glądu, zachowania, czy patrzył na jego stan majątkowy. Świat, w którym każdy 
będzie sobie równy, a oceniane będą jego bohaterskie czyny. Właśnie dlatego gry 
komputerowe są idealną barierą przed światem dla nastolatków, lecz nie tylko na-
stolatków, dla których świat realny nie jest zbyt przychylny. 
Chciałbym także obalić chyba najpopularniejszy mit na temat gier komputero-
wych. „Zaczyna się od głupich gier, a kończy na przestępstwach”. Tak myśli bar-
dzo wielki procent tych ludzi, którzy nie mieli styczności z grami komputerowymi, 
lecz bardzo szybko wyrobili sobie zdanie na ich temat. Zgodnie z raportem przy-
gotowanym przez Amerykański Departament Zdrowia, to nie gry komputerowe  
w sporej większości przypadków powodują agresję, lecz zaburzenia emocjonalne 
czy problemy w rodzinie. 
Podsumowując:  Czy opłaca się grać w gry komputerowe? Według mnie, tak. Gry 
komputerowe są piękną sprawą, lecz trzeba umieć się z nimi obchodzić, zwłasz-
cza z umiarem. Pamiętajcie, drodzy czytelnicy. Zagłębiając się w świat wirtualny 
nie zapomnijcie, że najlepszą grę na świecie macie tuż za oknem. 

/Bartłomiej Olesko 2IB/ 
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Z życia internatu 
 

Moje pierwsze wrażenia 

 

To już 39 dzień odkąd się tu pojawiłyśmy… W pierwszym dniu spotkała nas 

miła niespodzianka… okazało się, że w oknach nie ma krat, a korytarze nie są pa-

trolowane. Jednak pierwszą kroplą goryczy, która spłynęła na naszą przepełnioną 

euforią duszę, okazała się być jakże haniebna rzecz – w toalecie nie było papieru. 

To jest jednak nic, w porównaniu z tym, co czekało nas później. 

Kiedy otrzymałyśmy bloczki i przyjrzałyśmy się tym małym, wdzięcznym 

kwadracikom, uśmiechnęłyśmy się, ponieważ przypomniałyśmy sobie lata młodo-

ści naszych rodziców. Jeżeli chodzi o posiłki, to nie jest źle. Podczas pory kon-

sumpcji uaktywniają się w ludziach zwierzęce instynkty. Jesteśmy wtedy zmusza-

ni do polowania na chleb i krzesła.  

Najbardziej zacięte polowanie zaczyna się jednak wieczorem, kiedy płeć 

piękna pragnie opluskać swoje ciała gorącym strumieniem wody. Czekanie w ko-

lejce dłuży się w nieskończoność, a kiedy już uda się dostać do kabiny, napotyka 

się bagno…. Woda jest wszędzie… 

Rzecz, która dogłębnie nami wstrząsnęła to godzina policyjna („nauka wła-

sna”). 120 minut w zamkniętym pokoju bez możliwości wyjścia. Wtedy najczęściej 

dotykają nas bóle egzystencjalne, a Schopenhauer staje się towarzyszem życia. 

Mimo wszystko cieszymy się, że tu trafiłyśmy i poznałyśmy wielu przyjaciół. Za-

częłyśmy doceniać rzeczy, których wcześniej nie zauważałyśmy.  

/Dziewczyny z pokoju 226/ 

 

W pierwszych dniach pobytu w internacie czuliśmy się bardzo samotnie. Nie 

znaliśmy nikogo i nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Szybko oka-

zało się, że jest tu dużo fajnych i pomocnych kumpli. Integracja przebiegła bardzo 

sprawnie. Wychowawcy są dla nas życzliwi i chętnie poświęcają nam czas. Choć 

panuje tu dyscyplina, to dobrze czujemy się w internacie.  

 

/Chłopaki z pokoju 217/ 
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Naszym zdaniem budynek wygląda dobrze. Pokoje są ładne, a meble speł-

niają nasze wymagania. Jesteśmy zadowolenia z atmosfery, która tu panuje. Cie-

szymy się, że starsi wychowankowie wyszli z fajną inicjatywą integrowania się. 

Wychowawcy nas rozumieją i starają się nam pomóc. Pośród licznych zalet, mo-

żemy wymienić też kilka minusów: 

- śniadania wydawane są tylko do 7.30 (chętnie pospalibyśmy troszkę dłużej); 

- brak mydła i papieru toaletowego w łazienkach; 

- godziny nauki własnej (wiemy, że naszym rodzicom to odpowiada, ale my wiemy 

kiedy mamy się uczyć – czasami wolimy robić to wieczorem); 

Poza tym, jesteśmy zadowolenia z miejsca, w którym obecnie mieszkamy. 

 

/Bartek Konieczny, Kacper Sołtysik/ 

 

Po przyjeździe do internatu, byliśmy zadowoleni, że jesteśmy już na miej-

scu. Jednak po chwili ogarnął nas niepokój, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak to bę-

dzie z mieszkaniem z nieznanymi osobami. Z każdą chwilą spędzoną w nowym 

środowisku było coraz lepiej. Wychowawcy byli bardzo mili i uprzejmi. Pokoje wy-

dawały się być małe, ale jakoś się pomieściliśmy. Pomieszczenie do nauki wła-

snej spełnia swoją rolę. Podobają nam się świetlice, w których chętnie spędzamy 

czas wolny. Jedzenie na stołówce jest bardzo dobre. Internet mógłby lepiej dzia-

łać, a kuchnie lepiej wyglądać, ale ogólnie nie jest źle.  

Podoba nam się tutaj, uważamy, że internat jest godny polecenia. 

 

/Pozdrawiamy, chłopaki z pok. 218/ 

 

          Nasze wrażenia z internatu są bardzo pozytywne. Pokoje są OK, nie za du-

że, nie za małe, jak dla nas w sam raz. Atmosfera jest przyjemna.  Wychowawcy 

są super, ponieważ chcą, żebyśmy czuli się tu jak najlepiej, więc bardzo nam we 

wszystkim pomagają. Najlepszym plusem jest to, że mamy szkołę niecałe 50 me-

trów od budynku. Jedzenie jest dobre.  

           Przyszła pora na minusy tej placówki. Chyba najbardziej nas boli i zapew-

ne innych wychowanków też, to strasznie wolny internet, zwłaszcza wieczorem. 

Nie można wtedy nic zrobić.. Chcielibyśmy, żeby było więcej pryszniców, dzięki 

temu uniknęlibyśmy kolejek w łazience i przygotowanie do ciszy nocnej poszłoby 

sprawniej. Wygląd budynku z zewnątrz jest… hm… wiadomo jaki, ale za to  

w środku bardzo nam się podoba.  

             Ogólnie jesteśmy zadowoleni i uważamy, że internat jest „mega”. 

 

/Chłopaki z pok. 221/ 
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Dzień Chłopaka 

28 września 2017r. w Internacie  odbył się ,,Dzień Chłopaka'' . Cała impreza zo-

stała zorganizowana przez panią Ewelinę Witek oraz dziewczyny wchodzące  

w skład Młodzieżowej Rady Internatu, które reprezentowały płeć piękną całej na-

szej społeczności. Wszyscy chętni mężczyźni, zarówno uczniowie, jak i wycho-

wawcy zostali poddani losowym wyzwaniom. Nie obeszło się bez tańców, śpiewu, 

zgadywanek i innych szalonych, niecodziennych zabaw, a to wszystko  

w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni oraz zadowole-

ni z całego spotkania. Każdy z nas otrzymał czekoladę, a niektórym 

„szczęściarzom” udało się wylosować nagrody specjalne. 

Chłopcy już nie mogą doczekać się ,,rewanżu'' który zostanie zorganizowany  

w Dzień Kobiet. 

/Tomasz Bizoń, Piotr Sikorski/ 
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Europejski Dzień Języków Obcych 
 

W dniu 26 września o godzinie 20:30 w naszym internacie odbył się Dzień Języ-

ków Obcych! Było to pierwsze spotkanie z naszymi wychowawcami, którzy przy-

gotowali dla nas całe wydarzenie. 

 Jak to spotkanie wyglądało? 

Na początku, spotkaliśmy się z wieloma ciekawostkami, które dotyczyły języków 

obcych.   Od tamtej pory wiemy np.: o tym ile jest języków, jakie są cechy charak-

terystyczne niektórych z nich, gdzie ich używamy, jak ważna jest znajomość naj-

popularniejszych z nich! A to była dopiero pierwsza cześć naszego spotkania ...  

Kolejną częścią był krótki reportaż na temat języka angielskiego, dzięki któremu 

dowiedzieliśmy się m. in: jak odważnie posługiwać się językiem angielskim, czy  

w jak łatwy sposób, nie znając języka, dogadać się z rozmówcą! Po niespełna go-

dzinie, przyswoiliśmy wiele istotnych informacji, mieliśmy też okazje na "chwile 

śmiechu " z językami! 

Następnie poznaliśmy bliżej niektóre języki poprzez "mini pokaz talentów"!                           

Swoje niezwykle umiejętności zaprezentowała Klaudia Cholewa recytując wiersz 

w języku angielskim, a Karolina Hoły, Jagoda Guzik, Patrycja Słodowska zaśpie-

wały nam radosne piosenki w różnych językach. 

W miłych nastrojach wysłuchaliśmy także tekstu, czytanego przez jednego z na-

szych wychowawców, panią Ewelinę Witek oraz naszych znajomych z internatu. 

Naszym zadaniem było odgadnięcie jaka jest to książka! Po przeczytaniu w języ-

ku francuskim, niemieckim, włoskim, angielskim i ukraińskim paru fragmentów 

teksu, już wiedzieliśmy, że jest to jedna z najpiękniejszych lektur gimnazjalnych - " 

Mały Książę "!  

Na zakończenie rozwiązywaliśmy zadania, krzyżówki, które zostały dla nas przy-

gotowane przez panią Małgorzatę Imosę-Nogieć. Razem z wychowawcami, kole-

żankami i kolegami z internatu podjęliśmy próbę, sięgnęliśmy po długopisy i roz-

poczęliśmy kolejną zabawę z językami! 

Mamy nadzieję, że czeka nas jeszcze 

nie jedna taka przygoda! Na pewno 

będziemy ją bardzo miło wspominać. 

Teraz, pozostało nam tylko czekać na 

wykorzystanie zdobytych informacji  

w prawdziwych życiu. Być może to 

będzie już niebawem… 

/Patrycja Słodowska/ 
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Dyskoteka integracyjna 
 

11 października w naszym internacie odbyła się dyskoteka integracyjna  

z ekstra dodatkiem, czyli karaoke. Śpiewanie na początku szło nam dość marnie, 

ale później daliśmy się ponieść magicznym rytmom „Let it go”. Jeżeli chodzi o mu-

zykę, to królowało disco polo. Nie każdy jest fanem tej muzyki, ale wszyscy wie-

my, że to balony i kolorowe, migające światła są przepisem na dobrą zabawę! 

Każdy tańczył i nikt nie przejmował się brakiem umiejętności. Mnie osobiście dys-

koteka bardzo się podobała. Mimo początkowej niechęci, nie żałuję, że zdecydo-

wałam się na nią pójść. Dzięki temu poszerzyłam moje grono znajomych i nauczy-

łam się kilku nowych kroków tanecznych. Mam nadzieję, że będę mogła te umie-

jętności wykorzystać na kolejnej dyskotece… 

/Agata Oleszek/ 
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Szalone nożyczki (Shear Madness)   
 

 

 
 29 listopada, w środę, razem z klasą 3LB wybraliśmy się na przedstawienie 
„Szalone Nożyczki”, do teatru Bagatela.  

 Czterech podejrzanych, dwóch policjantów, narzędzie zbrodni i cała widownia 
świadków!Niezwykła komedia kryminalna z niespodzianką rozgrywająca się w wy-
jątkowym krakowskim salonie fryzjerskim, nad którym mieszka upiorna pianistka. 
A właściwie mieszkała… 

 Jest to o tyle nietypowe przedstawienie, gdyż o jego zakończeniu decyduje  
w dużej mierze publiczność. I mimo tej specyfiki, za każdym razem jest ono inne  
i można je zobaczyć wiele razy, z zupełnie innej perspektywy. Niestety nie można 
opowiedzieć nic więcej o fabule, gdyż psuje to całkowicie zabawę – jest to jednak 
w dużej mierze komedia. Posłużę się więc oficjalnemu opisowi postaci, znalezio-
nemu na stronie teatru: 

Podejrzani: 

Barbara Markowska: młoda kobieta, za którą każdy mężczyzna musi się obej-
rzeć. Fryzjerka w salonie „Szalone Nożyczki”. Energiczna i zdecydowana. Bardzo 
zajęta w godzinach pracy i poza nią. Cierpi na wygodny zanik pamięci. Jest jedy-
ną spadkobierczynią zamordowanej. 

Antoni Wzięty „Tonio”: właściciel oszałamiającego fartuszka i zakładu fryzjer-
skiego. Marny kucharz. Nie znosi Rachmaninowa i zamordowanej właścicielki ka-
mienicy. Szef Rady Artystycznej NFT. Pracodawca Markowskiej. 

Edward Wurzel: handlarz antykami, który zna się na kodeksie karnym. Znajomy 
Markowskiej oraz zamordowanej. Do toalety chadza z teczką. Notowany. Całował 
się z Markowską. Prowadził jakieś interesy z zamordowaną. 

Helena Maria Dąbek: atrakcyjna kobieta po trzydziestce. Posiadaczka dwóch rot-

tweilerów, domu, męża parlamentarzysty i lokaja. Egzaltowana. Odziewa się z wi-

doczną elegancją. Kleptomanka. Stała klientka salonu „Szalone Nożyczki”. Gadu-

ła. 

 

Gorąco polecamy wybranie się na ten spektakl, i gwarantujemy dobrą zabawę. 

/Paulina Siembida/ 

Tłumaczenie Elżbieta Woźniak 

Adaptacja / reżyseria / opracowanie  
muzyczne 

Marcin Sławiński 

Scenografia Joanna Schoen 

Asystent reżysera Przemysław Branny 
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Twój Wincent - recenzja 
 

25 października całą klasą 

wybraliśmy się do kina na 

pierwszą pełnometrażową 

animację malarską pt.: "Twój 

Vincent". Jest to bardzo pro-

fesjonalnie i dokładnie zobra-

zowane życie van Gogha. Na 

mnie największe wrażenie 

zrobiły animacje i ilość obra-

zów, każda klatka to jeden 

namalowany obraz, a było 

ich 65 000. Nad filmem pra-

cowało 125 malarzy.  

Co do historii życia artysty -  

muszę przyznać, że była oddana bardzo dokładnie, nie pominięto szczegółów, 

choć był to krótki film, jak na tak kontrowersyjną biografię. Film rozpoczyna się od 

tego, że Armand Roulin, syn listonosza Roulina, który był przyjacielem van 

Gogha, na prośbę ojca wyrusza w podróż, by odnaleźć kogoś z rodziny Vincenta. 

Celem eskapady jest oddanie listu pożegnalnego bratu artysty. Niestety dowiadu-

jemy się o jego śmierci. Jak wiadomo z życiorysu artysty, Vincent prowadził kore-

spondencję ze swoim bratem, wysłali do siebie około 700 listów, które stanowią 

najbardziej wiarygodne źródło dotyczące twórczości van Gogha. Armand poznaje 

historię życia artysty, choć na początku go nie lubił. Stara się odkryć, dlaczego po-

pełnił samobójstwo i czy w ogóle je popełnił, ponieważ mogło to być morderstwo. 

Szuka, rozmawia, bada, udaje się w miejsca, gdzie bywał. Dzięki temu widz przy-

bliża się do artysty. Zatrzymuje się w gospodzie rodziny Ravoux i śpi w pokoju, 

gdzie był goszczony sam van Gogh, rozmawia z jego doktorem – Gachetem oraz 

jego córką, a także gospodynią. Powoli odkrywa przed widzem tajemniczą biogra-

fię.   

Nawet jeśli nie słyszało się nic na temat wybitnej jednostki, jaką był Vincent van 
Gogh, po obejrzeniu animacji wie się o niej prawie wszystko. Malarz prowadził ży-
cie pełne kontrowersji, był psychicznie chory i w zasadzie dzięki bratu stworzył 
wszystkie wspaniałe dzieła. To dziwne, że właśnie tacy artyści zostają docenieni 
po śmierci. To paradoks wybitnej jednostki. 

/Aleksandra Łazowy/ 
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Bogdan Hat:  

Dziadek Mróz cz. 3 
Zmęczony Bogdan opadł na oparcie fotela. Oczyścił płuca z resztek dymu, 

niedopałek zgasił w ceramicznej popielniczce w kształcie renifera. Odchylił głowę  

i zmrużył zmęczone oczy. 

Od kilku godzin ślęczał nad papierami ze sprawy Dziadka Morza. Zastana-

wiał się co może łączyć dwie ofiary: Saszę Kowala, pięćdziesięcioletniego piero-

garza i Nadię Ugrimow, dwudziestopięcioletnią sprzedawczynię. Przelotnie spoj-

rzał na teczki obu ofiar. Urodzeni w Moskwie, skończyli dwie różne szkoły po 

dwóch różnych stronach miasta. Ojcem Nadii był żołnierz, matką fryzerka, z kolei 

Saszę i jego brata wychowywała nauczycielka wraz z gosposią. 

Przemyślenia przerwał mu łomot do drzwi. 

- Wejść! - zaprosił ochrypłym głosem. 

Do pomieszczenia wkroczył wysoki mężczyzna z kilkudniowym zarostem  

i sporymi zakolami. Miał narzucony na siebie brązowy płaszcz i czapkę uszatkę. 

- Bogdan Hat? - spytał od wejścia. 

- To ja - haker podniósł się z krzesła i podał przybyszowi rękę - o co chodzi? 

- Detektyw Dymitr Rozgow - uścisnął dłoń gość - jestem Twoim nowym part-

nerem. 

- Czy Andriej...? - nie dokończył Hat, reszta zdania nie mogła mu przejść 

przez gardło. 

- Dostał w nogę ostatnią kulką z magazynka. To praktycznie uratowało mu 

życie, ale na razie leży w szpitalu pod kroplówką. W jego wieku nawet ugryzienie 

przez kota jest niebezpieczne. A propos szpitala, właśnie przywieźli nam waszego 

strzelca. Mamy go przesłuchać. 

- Już idę. - Hat zamknął teczkę i ruszył za detektywem. 

Donośny głos Rozgowa odbijał się od starych, pokrytych pleśnią, grubych 

ścian dość małego pomieszczenia, w którym jedynym meblem było stojące po-

środku drewniane krzesło, do którego w tej chwili przykuty był Sasza Diatłow - 

mężczyzna, który dzień wcześniej postrzelił partnera Bogdana Hatsa. 
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Sasza był tęgim, niskim mężczyzną, miał około sześćdziesięciu lat, długie 

siwe włosy, przy złapaniu związane w warkocz z tyłu głowy, teraz lepiące się do 

obitej twarzy. Z zawodu był... no, robił coś przy pociągach. Detektywów to nie inte-

resowało.  

W powietrzu, poza stęchlizną, dało się wyczuć pot zmęczonego ciągnącym 

się od paru godzin przesłuchaniem. Detektywi próbowali zmusić go do gadania na 

różne sposoby: podduszali workiem foliowym, podpinali do prądu lub piłowali mu 

zęby pilnikiem. Poza tym, od rana nie dostał nic do jedzenia i picia, przez co ję-

kom towarzyszyło ciche bulgotanie. 

- I tak nie uwierzycie - powtarzał bez przerwy - ona po mnie przyjdzie... 

A potem ludzie są zdziwieni, że milicja jest zła. A jaka ma być, jeśli obywate-

le nie chcą współpracować? 

Dopiero po zagrożeniu falaką, przesłuchiwany się złamał i powiedział 

wszystko. Z bardzo dokładnymi szczegółami. A gdy skończył, mężczyźni bez sło-

wa wyszli z pokoju i skierowali się w stronę gabinetu komendanta, by zdać raport. 

Gdy tylko otworzyli drzwi, niemal od progu Rozgow zawołał: 

- My z kolędą! 

- Nie pajacuj - warknął komendant, Igor Paniemajo - Dymitr, Hat czego 

chcecie? 

- Jako kolędnicy chcemy kasy i krzyżyka na drogę, z kolei jako... 

Hat przestał go słuchać. Przypomniał sobie sytuację z dzieciństwa, związa-

ną właśnie z kolędowaniem. W trakcie wędrówki z kościoła do pierwszego z brze-

gu domu, dowiedział się, że kolędowanie ma swoje korzenie jeszcze w czasach 

Juliusza Cezara. Początkowo były wykonywane jako pieśni witające nowy rok, do-

piero z czasem, w miarę umacniania się chrześcijaństwa, zaczęto ich używać do 

chwalenia Jezusa.  

Tamtego mroźnego wieczora, już po obskoczeniu wszystkich domów i wy-

pełnieniu kieszeni banknotami miał ochotę ulepić z kolegami bałwana, ale z racji 

tego, że nie było śniegu, pozostał im kałwan. No i Bogdan lepiąc głowę potknął 

się o kamień, a pieniądze wysypały się z kieszeni prosto w odmęty brudnej, mo-

krej kałuży.  

Westchnął na wspomnienie tego smutnego wydarzenia, i wsłuchał się w roz-

mowę Rozgowa i Paniemaja. 
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- Mówi, że zobaczył ducha Leny Reznov, która kazała mu pojawiać się  

w wyznaczonych przez nią miejscach o ustalonej godzinie- dokończył Reznov 

- Lena Reznov? - komendant na chwilę zamilkł - Pamiętam ją. A dokładniej 

jej skostniałe ciało. Trzydzieści parę lat temu zamarzła na progu domu jakiegoś 

wojaka, który urządzał akurat imprezę Sylwestrową z kolegami. Twierdził, że nic 

nie słyszał, nie mieliśmy obciążających go dowodów, więc go wypuściliśmy. Mówił 

coś jeszcze? 

- Widział jej ducha raz. Przed ruinami szkoły, znajdującej się niemal naprze-

ciwko cmentarza, na którym są pochowane jej dzieci, które zamarzły razem z nią. 

Miał się z nią spotkać dzisiaj w nocy, dzień przed rocznicą jej śmierci. Podobno 

chciała powiedzieć, kto jest mordercą. 

- Hat! - warknął Paniemajo - co o tym myślisz? 

- Wydaje mi się - w głowie Bogdana zaczął układać się plan - że mówi praw-

dę. Żeby się przekonać, pozostaje wypuścić go w nocy do tej szkoły i obserwo-

wać. Gdy pojawi się Lena, wkroczymy. Jeśli naprawdę jest duchem, to nie ma się 

czego obawiać, duchy zazwyczaj nie krzywdzą żywych, z kolei jeśli to jakiś żar-

towniś, to bez problemu sobie z nim poradzimy. 

- Co jeśli Sasza ucieknie? 

- Będziemy się martwić wtedy - Hat oparł się o ścianę - Na ten moment nie 

mamy lepszego planu. Zbliża się 16, zaraz będzie ciemno. Musimy się jeszcze 

przygotować. 

- Weźcie ze sobą kilku ludzi i sprzęt, żeby nie było powtórki z tartaku. 

- Rozstawimy ich po cywilnemu na ulicach dookoła, jakby Diatłow zechciał 

uciec. 

- Postanowione - komendant podniósł się z fotela- róbcie co macie robić. 

Chciałbym wsadzić tego ducha do pierdla jeszcze przed Wigilią. 

Za oknem znowu rozpadał się śnieg. Dzieci z pośpiechem zmierzały do do-

mów, by zdążyć schować się w nich przed zmrokiem i pomóc rodzicom w ostat-

nich przygotowaniach do zbliżających się nieubłaganie świąt. 

Dwie godziny później spod sporego, starego komisariatu odjechały dwa nie-

oznakowane radiowozy, w jednym z nich, na tylnym siedzeniu, siedział skulony  

i drżący ze strachu przed spotkaniem z duchem, Sasza Diatłow.  
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Kilka kilometrów dalej, w szpitalu Kryshka właśnie obudził się Andriej Mo-

rozov, upewnił się, że w pobliżu nie ma żadnej pielęgniarki, po czym schylił się 

pod łóżko i ze skarpetki wyciągnął małą buteleczkę ze spirytusem, którą dzień 

wcześniej dostał od swojego partnera. Opróżnił ją duszkiem, uśmiechając się pod 

siwym wąsem i usnął, patrząc na małą, do połowy ubraną choinkę stojącą w rogu. 

/Tomasz Skoczek/ 
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„3 metry nad niebem” - Wycieczka 

klasy 2LA do Wrocławia 

W dniach od 4 do 6 października odbyła się wycieczka klasy 2LA do Wrocławia. 

W zorganizowanie tego wyjazdu włączył się każdy z naszej klasy. Wybraliśmy naj-

ciekawsze miejsca do zwiedzania, a także hotel i środek lokomocji. Było to dla 

nas – przyszłych logistyków – nie lada wyzwanie. Wspomógł nas w tym nasz wy-

chowawca – Pan Profesor Łukasz Przykowski.  

O godz. 9:25 wyjechaliśmy Polskim Busem z MDA w Krakowie. Naszymi opieku-
nami podczas całego wyjazdu był nasz pan wychowawca oraz Pani Doktor Jolan-
ta Okoń. Na wrocławskim dworcu byliśmy około godz. 12:30. W niedługim czasie 
dotarliśmy do hostelu „Moon”, który mieścił się kilkaset metrów od rynku. Po za-
kwaterowaniu i wspólnym posiłku udaliśmy się na zwiedzanie Panoramy Racła-
wickiej. Później poszliśmy do Muzeum Figur Woskowych. Można tam było zrobić 
sobie zdjęcie z naszymi ulubionymi postaciami z bajek i filmów, a także znanymi 
osobistościami. Następnie pojechaliśmy komunikacją miejską do najwyższego 
punktu widokowego w Polsce, a mianowicie do „Sky Tower”. Wyjechaliśmy tam 
windą na sam szczyt, skąd mogliśmy podziwiać całą wieczorną panoramę Wro-
cławia. Czuliśmy się wtedy, jakbyśmy byli „3 metry nad niebem”. Po takim pełnym 
dniu wrażeń udaliśmy się na posiłek do Galerii Dominikańskiej. Później obeszli-
śmy jeszcze dookoła wrocławski rynek. Po powrocie do hostelu integrowaliśmy 
się całą klasą, grając w tzw. „Mafię”. 
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Następnego dnia naszej 

wycieczki pojechaliśmy 

do wrocławskiego ZOO. 

Spędziliśmy tam aż 5 go-

dzin. Mogliśmy tam uj-

rzeć wiele gatunków 

zwierząt. Obserwowali-

śmy karmienie hipopota-

mów, pływające w akwa-

riach rekiny, foki, pingwi-

ny i inne wodne zwierzę-

ta, a także żyrafy, małpy, 

słonie i wiele, wiele in-

nych zwierzaków. Po 

obejściu całego terenu 

Ogrodu Zoologicznego udaliśmy się na ciepły posiłek. Następnie powróciliśmy do 

hostelu, gdzie rozpoczęliśmy przygotowanie do integracji i wspólnego kibicowania 

reprezentacji Polski, która akurat rozgrywała w tym dniu mecz. Po obejrzeniu tam-

tego emocjonującego meczu, poszliśmy na rynek i mały deser do Pijalni Czekolad 

„Wedel”.  

Ostatniego dnia naszej wspaniałej wycieczki udaliśmy się do „Kolejkowa”, czyli 

największej wystawy makiet kolejkowych w Polsce. Mieściło się ono w budynku 

dawnego Dworca Świebodzkiego. W środku znajdował się cały „mały Wrocław”, 

czyli odzwierciedlenie miasta na makiecie. Co kilka minut zapadał tam zmrok, 

przez co mogliśmy ujrzeć całe miasto w pięknej nocnej odsłonie. Po zwiedzaniu 

„Kolejkowa” poszliśmy do wrocławskiego Pałacu Królewskiego, gdzie oglądaliśmy 

wystawy poświęcone historii tego miasta. Później, spacerując uliczkami Wrocła-

wia, zajrzeliśmy do Pączkarni, w której prawie wszyscy kupili przepyszne ciepłe 

pączki. Następnie zawędrowaliśmy na rynek, gdzie większość z nas kupiła sobie 

pamiątki i jeszcze raz spojrzała na piękną architekturę miasta. Nadszedł jednak 

czas powrotu do rzeczywistości. Około 14:00 opuściliśmy Wrocław, a o godz. 

19:00 szczęśliwie dojechaliśmy do Krakowa.  

Pomimo kiepskiej, jesiennej pogody wycieczka bardzo się udała. Zwiedziliśmy 
wiele miejsc, o których na pewno nigdy nie zapomnimy. Dodatkowo cała klasa 
2LA chciałaby podziękować za pomoc w organizacji naszemu wychowawcy Panu 
Profesorowi Łukaszowi Przykowskiemu, a także Pani Doktor Jolancie Okoń że 
zgodziła się z nami pojechać. 

/Jagoda Guzik 2LA/ 
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Wycieczki 4LA w październiku i 

grudniu - Ekospalarnia i Biblioteka 

Jagiellońska 

 

Ekospalarnia  

  

 W ramach wycieczki programowej, mieliśmy okazję zwiedzić Zakład Termicz-
nego Przekształcania Odpadów w Krakowie, zwany dalej Ekospalarnią. Powstała 
ona aby zabezpieczyć potrzeby energetyczne Krakowa, oraz wymagania ekolo-
giczne narzucone przez UE jednocześnie zagospodarowując większość odpadów 
komunalnych, produkowanych przez krakowian.  

 Na początku zostaliśmy zaproszeni do sali konferencyjnej, w której puszczo-
ny został film informacyjno – wprowadzający: czym w ogóle ta spalarnia jest, jak 
powstała i jakie procesy w niej zachodzą. Sam jej teren zwiedzaliśmy specjalną 
ścieżką edukacyjną, oprowadzani przez jednego z pracowników, gdzie poznali-
śmy drogę śmieci od wyładunku ze śmieciarek, do spalenia i wypuszczenia odfil-
trowanych spalin przez kominy.   

 Na koniec każdy dostał po upominku w postaci biodegradowalnej doniczki  
z nasionami petunii.  

/Paulina Siembida/ 
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Biblioteka Jagiellońska 

 
 

 

 

 

 

 

 W tym miesiącu, jako iż nasza klasa wygrała konkurs na największą ilość wy-
pożyczonych książek, nagrodą było zwiedzanie Biblioteki Jagiellońskiej. Pierwsze 
co nas uderzyło to ogrom budynku i dzieł znajdujących się w nim. Piętra zapełnio-
ne księgozbiorami po sam   sufit, specjalne mechanizmy do transportowania ksią-
żek i sale z wielkimi szafkami tylko z katalogami książek.  

 Pokazano nam jak zabezpiecza się gazety i czasopisma, oraz kolekcję do-
datków do nich. Widzieliśmy najstarsze książki jakie są w zbiorach udostępnio-
nych, a także klinikę papieru. Tam wytłumaczono nam proces odkwaszania papie-
ru w celu zatrzymania procesu „kruszenia” i przedłużenia życia książek.   

/Paulina Siembida/ 
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Obóz klasy 1LB w Zawoi 
Pewnej październikowej niedzieli klasa 1LB wyjechała na swój pierwszy obóz,  

w towarzystwie starszych kolegów z 2LB. Naszym celem była Zawoja. Wszyscy 

byliśmy niesamowicie podekscytowani, a jednocześnie ciekawi, co będziemy ro-

bić i czego się uczyć. Gdy dojechaliśmy na miejsce zostaliśmy podzieleni na trzy 

grupy - plutony, w których przez kolejne dni mieliśmy wykonywać zadania i współ-

pracować ze sobą. Aby lepiej poczuć klimat obozu, zabrano nam telefony komór-

kowe, a każdy na ten czas dostał swój kombinezon. Towarzyszył nam on we 

wszystkich przygodach! 

Wraz z kombinezonem dostaliśmy maski przeciwgazowe. Niektórzy z nas dosłow-

nie zżyli się z tymi maskami, często musieliśmy je zakładać.  Zdarzało się że na-

wet w trakcie spożywania posiłków maski znajdowały się na naszych głowach. 

Jednak nikomu to nie przeszkadzało, gdyż jak to powiedziała pani kucharka „Nikt 

nie wyjdzie stąd głodny”. I tak się stało. O odpoczynku nie było mowy, nawet  

w nocy. Pierwszej nocy plutony zostały przydzielone do wart wokół budynku oraz 

czuwania (tak zwanego QRS). Drugiej nocy, zostaliśmy dosłownie wyrzuceni z łó-

żek, by w środku nocy udać się na „krótki” spacerek. Jednakże w ciągu dnia także 

nie mogliśmy odpoczywać, za to uczyliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Od medy-

cyny wojskowej, po taktyki: zieloną oraz czarną. Strzelaliśmy też z broni pneuma-

tycznej. Mieliśmy misję, w której musieliśmy eksplorować budynek w poszukiwa-

niu bomby i karty, która rozbrajała bombę. W tym zadaniu niezwykle ważna oka-

zała się współpraca i chłodny umysł. Następnie wyszliśmy na polanę niedaleko 

ośrodka, gdzie ćwiczyliśmy „zieloną taktykę” czyli operacje na otwartym terenie, 

co szczególnie spodobało się obozowiczom. Moją szczególną uwagę przykuły za-

jęcia z podstaw medycyny wojskowej i zakładania staz na postrzeloną kończynę  

 Trzy obozowe dni zleciały niewyobrażalnie szybko! Już we wtorek wracaliśmy do 

Krakowa. Wszyscy zmęczeni i posiniaczeni, jednak z wielką satysfakcją i uśmie-

chami na twarzach. Zabrali-

śmy ze sobą masę wspo-

mnień i ciekawych historii.  

Z pewnością każdy z nas by 

to powtórzył i już nie możemy 

doczekać się kolejnego takie-

go obozu! 

/Mikołaj Jurek 1LB/ 
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„Rzucili wszystko i pojechali w 
Bieszczady” - wycieczka klasy 4LA 

 

 

W dniach od 23 do 25 października odbyła się wycieczka klasy IV LA w Bieszcza-

dy. Zwiedziliśmy najciekawsze miejsca w powiecie karpackim, takie jak:  Muzeum 

Budownictwa Ludowego w Sanoku, Zespół Elektrowni Wodnych Solina-

Myczkowice, Zaporę Wodną w Solinie, Pijalnię Wód Mineralnych w Uzdrowisku 

Iwonicz-Zdrój. Odbyliśmy też przejażdżkę Bieszczadzką Kolejką Leśną na odcin-

ku Majdan-Przysłup. Jednym z wymogów wycieczki było zabranie ze sobą uśmie-

chu oraz dobrego humoru. 

Zbiórka była o 6 pod internatem szkoły, wyjechaliśmy pół godziny później. Czas 

podróży umilali nam chłopcy, siedzący na tyle autokaru, bawiący się w DJ-ów. Nie 

zabrakło również wspólnych śpiewów oraz opowiadania dowcipów. Po kilku po-

stojach dotarliśmy do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Czekały na 

nas panie przewodniczki, które rozdzieliły naszą klasę na dwie grupy. Pokazały 

nam historię ludów bieszczadzkich (Pogórzan, Bojków, Łemków oraz Dolinian) na 

tle architektonicznym. Po dwugodzinnym zwiedzaniu udaliśmy się do punktu do-

celowego, czyli do domków nad zaporą solińską. Jedynym minusem było to, że 

najbliższy sklep znajdował się 5,5 km od domków. Jednak znaleźli się śmiałkowie, 

którzy dla dobra „ogółu” poświęcili się, narażając na bóle pleców oraz zakwasy. 

Wieczorem zbieraliśmy się na wspólnym biesiadowaniu przy kominkach, w miłej, 

spokojnej atmosferze. A w domu chłopców tańczyliśmy. 

Drugiego dnia wycieczki zbiórka była o godz. 8:45 pod autokarem. Udaliśmy się 

na przejażdżkę Bieszczadzką Kolejką Leśną. Po ponad godzinie jazdy dotarliśmy 

do miejscowości Majdan, gdzie czekała już na nas kolejka wąskotorowa. Podró-

żowaliśmy przez bieszczadzkie lasy 

oraz polany. W końcu dotarliśmy do 

stacji „Przysłup”, gdzie mieliśmy ponad 

półgodzinną przerwę. Po powrocie do 

domków rozpoczęliśmy przyrządzanie 

obiadu. Specjałem był kurczak z ryżem, 

bądź z frytkami albo naleśniki. Wieczor-

kiem, tak jak poprzedniego dnia, grze-

jąc się przy kominku opowiadaliśmy 

śmieszne historyjki i  przeżycia. 
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Trzeciego dnia mieliśmy za zadanie posprzątać domki i spakować się. Zbiórka by-

ła o 9:30. Zwiedziliśmy Zespół Elektrowni Wodnych Solina- Myczkowice. Każdy 

spodziewał się nudnego wykładu oraz suchych faktów pana przewodnika, jednak 

zwiedzanie było bardzo przyjemne i ciekawe. Zaangażowanie pana przewodnika 

potrafiło zaciekawić nawet najbardziej opornych turystów z Krakowa. Następnie 

udaliśmy się z panem kierowcą na górę, tzn. promenadę na Polańczyku oraz na 

zaporę wodną, gdzie można było zrobić pamiątkowe zdjęcia oraz tzw. selfie.  

W tym czasie zaczęło się w końcu rozpogadzać, w ostatnim dniu wycieczki… 

Ostatnim przystankiem było Uzdrowisko w Iwoniczu-Zdroju, gdzie mogliśmy zwie-

dzić teren uzdrowiska, zjeść  obiad albo iść  na lody. W drodze powrotnej nie od-

było się bez akcji pt.:” kanapeczki z serem lub ze smalcem, kupujcie, bierzcie”, 

zainicjowanej przez jednego z uczniów. Oczywiście w gratisie można było otrzy-

mać plaster cebuli, obieranej i krojonej na miejscu. Przed godziną 18-stą zatrzy-

maliśmy się jeszcze w restauracji „Mc’Donald’s”. 

Wycieczka zakończyła się pod internatem szkoły, dokładnie o godz. 18:34. Pomi-

mo kiepskiej, jesiennej pogody wycieczka była niesamowita. Mogliśmy posmako-

wać dorosłego życia, dbając o zapasy żywnościowe, o właściwą temperaturę  

w domkach i wiele innych rzeczy. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, w gronie 

przyjaciół. Szczególne podziękowania klasa IV LA składa wychowawczyni: Pani 

Doktor Jolancie Okoń, za wielkie serce oraz chęć integracji ze swoją klasą. 

/Dawid Słowieński/ 
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Wycieczka klasy 1ME do Warszawy, 
czyli wyjazd integracyjny 

 

Wycieczka integracyjna, czyli to, co miało połączyć naszą klasę. 

 

W dniach 4,5,6 października nasz wychowawca prof. Sebastian Machowski zabrał 

naszą klasę na wycieczkę do Warszawy. Razem z nami, jako opieka, pojechały 

Panie Prof. Marta Sidor oraz Paulina Fiega. 

Grafik na te trzy dni był wypełniony po brzegi. Po powrocie ¾ klasy powiedziało, 

że nogi odmówiły im posłuszeństwa! 

Na samym początku zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego. Potem 

udaliśmy się do  Teatru Kwadrat na przedstawienie p.t. „Ślub doskona-

ły” (serdecznie polecamy!). „Zaliczyliśmy” także  Centrum Nauki Kopernik, odwie-

dziliśmy Pałac Kultury i Nauki oraz zwiedziliśmy warszawski rynek, czyli Starów-

kę.  

Żeby nie było za słodko… w tak zwanym międzyczasie odbywały się zajęcia z ję-

zyka angielskiego. Jeżeli myślicie, że był to przykry obowiązek, to się mylicie.  

Z Warszawy wracaliśmy bardzo zadowoleni, głównie z tego, że faktycznie zinte-

growaliśmy się i poznaliśmy bliżej. 

Jesteśmy wdzięczni wychowawcy za możliwość wspólnej integracji i już czekamy 
na kolejne wycieczki. 

/Oskar Grabowski 1ME/ 
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Technik z duszą humanisty - opo-
wiadanie „Potwór” 

 

Dawno, dawno temu, w małym miasteczku leżącym u podnóża Detroit, żył sobie 

mały chłopiec. Chłopiec ten nie miał imienia. Od chwili urodzenia miał zdeformo-

wane ciało, więc wszyscy nazywali go potworem lub też mutantem.  

Nigdzie nie czuł się dobrze, ani w szkole ani w domu. Rówieśnicy go prześlado-

wali, rodzice potępiali. Gdy chłopiec wszedł w okres dojrzewania, jego zdeformo-

wany kręgosłup był tak pokrzywiony, że całe dnie jęczał z bólu. Okrutni rodzice 

nie potrafili mu pomóc, nie przyznawali się do niego. Pewnego dnia, gdy chłopiec 

wycieńczony padł na ziemię i zasnął, ci zamurowali go w jego własnym pokoju. 

Chcieli, żeby nikt nie musiał oglądać „zakały rodziny”, jak go nazywali. Zostawili 

tylko maleńką dziurę w ścianie, przez którą wrzucali mu jedzenie i picie. Traktowa-

li go w sposób nieludzki. Chłopiec płakał całe dnie i noce. Lecz w noc Hallowen, 

coś w nim pękło. Rozpacz przemieniła się w gniew. Własnymi rękami wykopał tu-

nel pod jedną z ścian i uciekł z domu. Z domu, który był dla niego gorszy niż wię-

zienie. Poprzysiągł zemstę na rodzicach, którzy przez całe życie go nie kochali. 

Nie pomagali mu w ciężkich chwilach, pluli na niego. Biegnąc w stronę lasu, chło-

piec usłyszał ryczącą piłę spalinową. Ujrzał ubranego na czarno złodzieja, który 

wycinał drobne drzewa. Chłopiec w szale złapał pierwszą z brzegu gałąź i zaczął 

okładać złodzieja. Mężczyzna padł na ziemię próbując chronić twarz. Lecz było za 

późno. Chłopiec zatłukł złodzieja na śmierć. Zmęczony chłopak podniósł piłę,  

z którą postanowił ruszyć dalej. Nazwał ją Baxter.Po chwili  udał się w stronę ja-

skini w lesie, która jako jedyna, chociaż w małym stopniu, przypominała dom. Tyl-

ko tam czuł się zrozumiany. Zrozumiany przez ciszę... Zmęczony małolat położył 

się spać. Nic go nie bolało, nie wiedział dlaczego. Gdy tylko zamknął oczy, usły-

szał szept. Tajemnicza postać mówiła do niego z przeciwnej strony jaskini. Chło-

piec wstał, podniósł piłę i poszedł w stronę widma, cały czas ściskając linkę uru-

chamiającą pilarkę. „Nie bój się” – mówiła tajemnicza postać. Był to diabeł ubrany 

w długie, ciemnoczerwone szaty, które zakrywały tylko prawą część jego ciała. 
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„Mam dla ciebie układ, młody.” – mówił. „Sprawię, że przestaniesz cierpieć. Za 

każdą zabitą osobę wynagrodzę cię jednym dniem bez cierpienia”. Chłopiec zmę-

czony ciągłym bólem zawarł pakt ze złym panem.  

Następnego dnia chłopiec ruszył w stronę domu rodziców. Przepełniały go różne 

uczucia. Były to uczucia negatywne, a nad nimi górowała chęć zemsty. Gdy zbli-

żył się do altanki, zobaczył swoich rodziców ściskających sobie ręce. Cieszyli się, 

że ich koszmar się skończył. Że w końcu będą mogli zacząć normalne życie, bez 

potwora za ścianą. Słysząc te słowa z ust ojca, chłopiec wyszeptał: „Twój kosz-

mar dopiero się zacznie, tyranie”. Młody złapał piłę z całych sił i w niszczycielskiej 

szarży skoczył w stronę ojca. Ostre jak brzytwa zęby piły weszły w ciało mężczy-

zny, jak nóż w masło. Chłopcu było mało. Zaczął ćwiartować jego ciało na małe 

kawałeczki i powoli pożerać. Przez ten cały czas matka chłopca patrzyła na to nie 

mogąc wydać z siebie żadnego dźwięku. „Na ciebie też przyjdzie pora ” – powie-

dział chłopiec wkładając kolejne poszarpane kończyny ojca do ust. Po kilku minu-

tach obfitej uczty, chłopiec złapał Baxtera i powiedział: „Daję ci 15 sekund na 

ucieczkę”. Matka chłopca zamarła. Nie wiedziała co robić, lecz po chwili ruszyła. 

Przebiegła około 50 metrów, po czym usłyszała uruchamiającą się spalinówkę. 

Kiedy odwróciła głowę, zobaczyła chłopca bięgnącego w jej kierunku z nadludzką 

szybkością. Nie mogła nic zrobić. Ostrze piły wbiło się jej prosto w serce. Kobieta 

zmarła momentalnie, a jej ciało runęło z impetem o ziemię. Usatysfakcjonowany 

młodzieniec ruszył dalej, polując na nowe ofiary, niszcząc wszystko na swojej dro-

dze. 

Mówi się, że co roku w noc Halloween, chłopiec wraca do miasta, aby zabijać 

każdego, który ośmieli się wyjść na ulicę Detroit. W głuchej ciszy słychać tylko ryk 

przerażającej piły mechanicznej, z którą chłopiec biegnie w stronę swojego domu. 

Domu, przez który to wszystko się zaczęło… 

 

KONIEC 

/Bartłomiej Olesko/ 
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Śmierć czarownicy 
 

Spłonęło ciało niewinnej dziewicy, 
ostatnia gałązka już się dopala, 

nie pomogły modlitwy do Bogurodzicy, 
widok okropny tłum zadowala. 

 
Spłonęło ciało niewinnej dziewicy, 

chwilę po śmierci ducha wyzionęła, 
nie ma na świecie już czarownicy, 
błąd popełniła, noga się powinęła. 

 
Spłonęło ciało niewinnej dziewicy, 
podejrzewana o wielkie zbrodnie, 
całego miasta lud, wielce katolicy, 
ciskali w nią tuzinów pochodnie. 

 
Spłonęło ciało niewinnej dziewicy, 
w czarnej magii życie swe topiąc, 
"lecząc" każdego w swej okolicy, 

w nocy na stosie przyszło jej spłonąć. 
 

Spłonęło ciało niewinnej dziewicy, 
na jej mogile nie zapalą świec, 

nie wejdzie już nigdy do mrocznej kaplicy, 
czarownica zginęła. To koniec. 

 

/Hubert Stypka/ 
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Wieczór zimny 
 

Wieczór zimny  
Na dworze biały puch 

Czas prezentów i radości  
Stada wystrojonych gości  

Rodzinna atmosfera  
Niekiedy życie nam to zabiera 
Niektórzy mają prezentów stos 

dla innych gorszy scenariusz pisał los 
Setki małych oczek  

wpatrzonych w choinkę  
przy jednym wspólnym stole  

doświadczają tylko bólu 
 na tym ziemskim padole  

Tęsknią za tym, czego nigdy nie miały 
Małe sierotki stęsknione za domem 

 

/Hubert Stypka/ 
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*** 
 

Mamusia była piękna 

Te włosy kasztanowe 

Zadziorne spojrzenie bojowe  

Uśmiechem obdarzała cały świat 

Niestety 

zrobiło się jej brak. 

 

Mamusia znała panią na czarno ubraną 

Przez wielu tak znienawidzoną i nie kochaną  

Mówiła, że jej czyta w szpitalnym łóżku bajeczki  

Układa opowiastki do poduszeczki 

Mówiła, że nie ma się czego bać 

Że przyjście czarnej pani oznacza lepszy świat. 

 

Tatuś powiedział córeczce kiedyś 

Czarna pani mamusię zabrała 

Córeczka chwilkę tylko płakała 

Uroniła łezkę z niebieskiego oka  

z nieba polała się Niebiańska posoka 

Lecz wiedziała  

Że mamusia patrzy z góry 

Obserwuje swoją malutką córeczkę z chmury 

 

/Hubert Stypka/ 
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Bogdan Hat:  

Dziadek Mróz cz. 4 

 

Mroki spowitego we mgle cmentarza w jednej chwili lekko rozjaśniły latarnie. 

Mały ciemny kot zeskoczył zwinnie z kamiennego posągu anioła stojącego przy 

żelaznej, uchylonej bramie. Delikatnie poruszając łapkami przeszedł między jej 

skrzydłami. Zatrzymał się na pokrytej kilkumilimetrową warstwą śniegu ulicy  

i spojrzał na budynek znajdujący się kilkadziesiąt metrów dalej. 

Światło księżyca oświetlało białe ściany korytarza przez powybijane okna. 

Na parapecie właśnie usiadł jakiś ptak i nastroszył pióra. Kot prychnął cicho i już 

miał ruszyć w jego kierunku, gdy ni z tego ni z owego, zza zakrętu z piskiem opon 

wyłonił się ciężki czarny pojazd i zderzył się z nim; w rezultacie odleciał paręna-

ście metrów i zatrzymał się koło studzienki kanalizacyjnej. 

- Czarny sierściuch za 15 punktów! - zawołał z zadowoleniem Hat - I kto tu 

jest mistrzem, oblyudoku? 

- Szczęście początkującego - warknął Rozgow rozgniewany. Jemu udało się 

potrącić burego, za 10. 

- Kiedyś się odgryziesz - mrugnął do niego Hat - ale na razie martw się, 

skąd weźmiesz pieniądze na flaszkę. Ej Ty! - skinął do jednego z milicjantów  

w cywilnym ubraniu - zabierz stamtąd tego kocura! 

Niski blondyn czubkiem buta przesunął truchło pod śmietnik leżący w słabo 

oświetlonej migoczącym światłem latarni, uliczce między szkołą a cmentarzem. 

Po drodze mężczyźni ustalili plan działania. Hat zostaje w samochodzie  

i w razie niebezpieczeństwa od razu rusza na pomoc. Znajdował się w miejscu,  

z którego miał idealny widok na strzelca i groby dzieciaków. Rozgow z kolei, wraz 

z dość młodym milicjantem, Antonim Kubowem zabezpieczy szkołę i będzie ob-

serwował Diatłowa przez lunetę swojego karabinu SWD. Reszta funkcjonariuszy 

okrąży cmentarz i poczeka na sygnał nakazujący im wkraczać. Mają zezwolenie 

na otwarcie ognia, gdyby zrobiło się nieprzyjemnie. 

Siedząc w zimnym pojeździe wraz z Saszą, Hat przekazał mu niezbędny 

sprzęt i informacje, po czym wypuścił go samotnego, ubranego w kamizelkę kev-

larową w kierunku otulonego puszystą mgłą i ciągle przysypywanego delikatnymi 

płatkami śniegu, cmentarza. 
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Diatłow kulejąc ruszył wyłożoną po obu stronach popękanymi i zaniedbany-

mi nagrobkami alejką zostawiając w grubej, nieodśnieżonej warstwie śniegu, czar-

ne odciski.  

Gdzieniegdzie, znad prostej linii kamiennych płyt z nazwiskami zmarłych 

przed laty ludzi, wystawał mniejszy lub większy krzyż bądź posąg płaczącego nad 

losem i wspomnieniami leżących pod nim, zeżartych przed wieloma laty przez ro-

baki, zapomnianej wspólnoty poprzednich pokoleń. 

Pamiętał, gdzie zostały pochowane dzieci: kilka grobów na zachód od matki

- Leny Reznov. Czuł, że jest obserwowany, był pewien, że kątem oka między na-

grobkami widzi ruch i ciemne kształty. Nie był tylko pewien, czy należą one do 

istot nadnaturalnych czy mordercy. Odkąd sięgał pamięcią, na pytanie czy wierzy 

w duchy, odpowiadał „Tylko w nocy”. Teraz sprawdzało się to idealnie. 

Stanął nad pękniętą w połowie płytą nagrobną, pośrodku której znajdował 

się niewielki, metalowy krzyż, od którego nawet na odległość czuć było chłód 

mocniejszy od wiejącego w tamtym momencie z północy wichru, który według ga-

zet miał nazajutrz przywlec ze sobą do Moskwy odwilż. Na płycie napisane były 

imiona dzieci Leny: Igor i Irina. Daty były nieczytelne. 

Wstrzymał oddech i spojrzał na dwumetrowy drut kolczasty, za którym stał 

samochód z detektywem Hatsem, dzięki któremu był teraz w nienajlepszym stanie 

fizycznym. Ubranie przesiąknięte krwią i potem było już skostniałe, Sasza czuł, że 

odmroził sobie wszystko, co tylko dało się odmrozić.  

Nieco dalej przez karabin snajperski, patrzył na niego detektyw Rozgow, 

który z kolei piłował mu zęby. Sasza wiedział, że gdy wykona jeden niewłaściwy 

ruch, ten nie będzie długo się zastanawiał czy strzelać. Jedyne nad czym pewnie 

będzie się głowił, to czy zrobić dziurę w plecach czy głowie. 

- Czekasz na kogoś? - rozległ się kobiecy głos za jego plecami. Przeszedł 

go dreszcz, równie zimny, jak zimny był krzyż, który jeszcze przed momentem 

miał przed oczami. Odwrócił się i spojrzał w oziębłe, szare oczy około czterdzie-

stoletniej kobiety. 

- Na ducha - rzucił strzelec bez namysłu - Na panią, pani Leno. 

- Miło mi - duch się uśmiechnął i bezszelestnie stanął obok - W jakim celu? 

- Miała mi pani powiedzieć kto jest mordercą - Sasza ledwo się powstrzymy-

wał, żeby nie dzwonić zębami. Nie wiedział tylko, czy byłoby to spowodowane 

zimnem czy strachem. 
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- Ah, tak... - rozmarzonym głosem powiedział głucho kobieta duch - cóż, pa-

trzysz na niego, skarbie - w jej dłoni błysnął nóż, który został użyty szybciej niźli 

Sasza zdążyłby zareagować. 

Huk wystrzału karabinu snajperskiego Rozgowa rozbudził Hatsa, który odru-

chowo przetarł oczy i spojrzał na cmentarz. Widział biegnącą między grobami po-

stać. Wypadł z auta i rzucił się do bramy znajdującej się dziesięć metrów dalej. 

Usnął! Jak mógł postąpić tak nierozważnie? Co się stało z Diatłowem? Musiał być 

w ciężkim stanie, skoro Rozgow postanowił od razu strzelać.  

Ślizgając się na wyłożonej kocimi łbami ścieżce, po której uciekała postać, 

Hat był gotowy na wszystko. Sięgnął do pasa i... dłoń przejechała po brzuchu, po-

tem niżej, aż do ud szukając palcami kabury z pistoletem. Zostawił go w środku! 

Cisnął nim na siedzenie pasażera, gdy tylko Sasza wyszedł! Za bardzo cisnął go 

w brzuch! Rzucił pod nosem przekleństwo i nie zatrzymując się dalej biegł po śla-

dach, które urwały się przed wejściem do kaplicy. Był poza zasięgiem i polem wi-

dzenia swojego partnera. Chociaż, nawet jeśli nie zasłaniałaby go budowla, to we 

mgle i tak byłby niemal niewidoczny.  

Pociągnął za potężne drzwi, lecz te ani drgnęły. Oparł dłonie na kolanach  

i wziął głęboki wdech. Był w dobrej formie, ale do uganiania się za czarnym 

kształtem przez dość spory cmentarz bez rozgrzewki, nie był przygotowywany. 

Usłyszał za sobą ugniatanie śniegu, lecz zanim zdążył zareagować, oberwał 

czymś twardym w głowę. Upadł twarzą w zimny śnieg. Zanim ogarnęły go całko-

wite ciemności usłyszał jeszcze nad sobą męski głos. 

Dymitr otworzył lekko przymknięte wrota żelaznej bramy mocnym kopnia-

kiem. Wpadł na cmentarz i z ust automatycznie wyrwał mu się krzyk: 

- Bogdan! 

Jednak nikt poza krukami w pobliżu kaplicy nie odpowiedział. Tuż za nim do 

miasta umarłych wpadł zdyszany Antoni niosący jego SWD. Sam Dymitr dzierżył 

starego kałasznikowa. 

- Zwołaj chłopaków i przeszukaj tą część! - warknął kreśląc kwadrat nad 

wschodnią stroną cmentarza - ja sprawdzę okolice kaplicy - nie czekając na odpo-

wiedź, biegiem rzucił się w kierunku kaplicy. 

Gdy otworzył oczy wiedział, co się stało. Połączył wszystkie fakty w jedną, 

spójną całość. Nagle wszystko wydało mu się tak banalnie proste; przyjęcie wyda-

wane przez żołnierzy, dziwnym trafem w przyszłości pozbawionych ostatnich bli-

skich, duch kobiety która zamarzła niemalże na progu ich posesji... Posesji, w któ-

rej feralnego sylwestrowego dnia znajdowało się czterech przyjaciół z oddziału:  
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Nikita Ugrimow, Valerin Kowal, Leonid Glukhov i organizator- Borys Diatłow. 

W kolejności: ojciec dziewczyny znalezionej w metrze, brat pierogarza znalezio-

nego w pierogarni, jedynego już nie żyjącego żołnierza z oddziału i ojca człowie-

ka, który postrzelił Andrieja Morozova w tartaku Sabaka Guaz. Bogdan wiedział, 

że Lena raczej nie mści się zza grobu więc najprawdopodobniej robi to ktoś w jej 

imieniu, a według akt, w których pisano, że ciał jej dzieci nie zweryfikowano... 

- Irina... Igor... - wysapał Hat - Nie… - ciągnąca go postać opuściła mu nogi 

na śnieg. Jednak zanim zdążył coś powiedzieć, znowu oberwał czymś twardym  

w głowę. Tym razem ciemność ogarnęła go od razu. 

Rozgow zatrzymał się i w mgnieniu oka schował za nagrobkiem, gdy do-

strzegł w oddali dwie pochylające się nad kimś uzbrojone w łopatę i dubeltówkę 

postacie. Uniósł karabin i wycelował w jedną. Za sobą słyszał odgłos ubijanego 

ciężkimi butami śniegu. Nabrał powietrza, zmrużył oczy... I wypalił w kierunku 

morderców dwie krótkie serie. 

Bogdan Hat czuł przyjemne ciepło i niemniej przyjemne zawroty głowy. Jego 

nos zdążył się już przyzwyczaić do szpitalnego zapachu lekarstw, starych ludzi i 

spirytusu, na który jego partner ciągle sprytnie znajdował kryjówki. Teraz już Hat 

wiedział, dlaczego jego partner został przyjęty do milicji. 

Jego przypuszczenia potwierdziły się. Irina Reznov podawała się za matkę  

i wraz z bratem zabiła ostatnich członków rodziny wojskowych, którzy przed wielo-

ma laty pozwolili jej matce zamarznąć na progu ich mieszkania. Zeznał to Igor, 

brat zmarłej od obrażeń odniesionych w „strzelaninie” z Rozgowem. Planowała 

właśnie zakończyć żywot hakera. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, Rozgow 

trafił akurat w nią- bezwzględną, porywczą, dominującą siostrę, która jak łatwo się 

domyślić była odpowiedzialna za śmierć Nadii Ugrimow i Saszy Diatłowa. 

Spostrzegł, że Andriej się obudził i uśmiechnął się, gdy ich spojrzenia się 

spotkały. 

- Chyba czas już na emeryturę, co? - zaczął Hat. 

- Mów za siebie, ja jestem w świetnej formie - na potwierdzenie czego jęknął 

obracając się na bok - dzisiaj 31 grudnia - dodał przyglądając się wiszącemu na 

ścianie kalendarzowi - masz jakieś postanowienia noworoczne? 

Bogdan zmierzył partnera wzrokiem i zastanowił się. Czy miał jakieś nowo-

roczne postanowienia? 

- Nie, ale za to znam kilka ciekawostek o Sylwestrze. 

/Tomasz Skoczek/ 


