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 Z ostatniej chwili! 
Nasi mundurowi wicemistrzami Polski! 

Jakub Surmacz, Dominik Basoń, Piotr Gancarczyk i Wojciech 
Buda reprezentowali naszą szkołę w Mistrzostwach Polski Klas 

Mundurowych w Dąbrowie Górniczej. Jest to największy w Polsce 
turniej tego typu. Przez trzy dni 128 uczniów z 30 szkół z całego kraju 

m.in. szturmowało zamek, strzelało i tarzało się w błocie. Pogoda ich 
nie oszczędzała, w śnieżycy przeczołgi-
wali się na linie rozciągniętej nad dzie-
dzińcem Zamku w Ogrodzieńcu. Był 
jeszcze bieg rzeźnika, pierwsza pomoc, 
wspinaczka… w gradzie, deszczu, śnie-
gu, w nocy… Nasi wywalczyli wicemi-
strzostwo! Ponadto najlepszym zawod-
nikiem Mistrzostw został nasz Jakub 
Surmacz! GRATULUJEMY!  
     /Redakcja/ 
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 Przejazd pierwszego w tym ro-
ku pociągu retro odbył się na trasie 
Kraków Główny - Wieliczka Park - Kra-
ków Główny 7 kwietnia, tym samym 
inaugurując trzecią edycję projektu 
„Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejo-
wej”, realizowaną przez Nowosądeckie 
Stowarzyszenie Miłośników Kolei. 
 
 Do udziału w wydarzeniu zaproszonych zostało 200 uczniów z naszej szkoły (z ulicy 
Ułanów!), w tym osoby z wysokimi osiągnięciami w nauce, jak i szkolni pasjonaci kolejnic-
twa oraz oczywiście nauczyciele.  
 
 Skład zestawiony był z sześciu ponad stuletnich wagonów klasy pierwszej i drugiej,  
z czego pięć wagonów należało do przyszłych absolwentów dawnej kolejówki - pociąg pro-
wadzony był przez parowóz Ty42-107 z 1946 roku. Parowóz ten na co dzień stacjonuje  
w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce (który jest dobrze znany wielu uczniom naszej 
szkoły). 
 
 Wszyscy świetnie się bawili, pomimo pogody i temperatury, które tego dnia nie do-
pisały. Na szczęście wagony ogrzewane były gorącą parą prosto z parowozu, dzięki czemu 
nikt nie zamarzł... 
 
 Serdecznie dziękujemy Nowosądeckiemu Stowarzyszeniu Miłośników Kolei za za-
proszenie na uroczystość inau-
guracyjną oraz podróż do 
przeszłości... 
 
 Wszystkim tym, którzy 
chcieliby wybrać się w podróż 
pociągiem retro, polecamy 
odwiedzić stronę: 
www.kolejegalicyjskie.pl 
 

/Maciej Iwaniec/ 

O tym jak ułani 

przejęli pociąg… 
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„Idź przez życie tak – aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie” 
 

Wywiad z kierownikiem Internatu Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie, 
z Panią mgr Anną Rysiewicz-Buczak rozmawia wychowanek Piotr Sikorski 

 
 

Czy zechciałaby Pani powiedzieć kilka słów o sobie. Kilka zdań, które najlepiej 
Panią charakteryzują. 

Jasne, że tak. Nauczycielem i wychowawcą jestem właściwie całe swoje życie. Swoją 
„przygodę” z dziećmi rozpoczęłam bardzo wcześnie, bo jeszcze w szkole średniej. Pro-

wadziłam tak zwane „zielone przedszkole” na wsi w czasie sianokosów i żniw, aby za-
pewnić dzieciom opiekę, zabawę i rozrywkę podczas, kiedy ich rodzice – rolnicy praco-
wali w polu. I tak już zostało do dzisiaj – cały czas z dziećmi i młodzieżą. Lubię to, co ro-
bię i mimo wielu lat pracy wciąż daje mi ona wiele satysfakcji. 
Jestem osobą pogodną, dużo się uśmiecham – to pomaga przetrwać trudne chwile – sta-
ram się nie pracować na emocjach, bo emocje są złym doradcą. 
Pochodzę z gór (Beskid Sądecki) – podobno górale są uparci w dążeniu do celu i wydaje 
mi się, że coś z tego mam. Jestem konsekwentna, cierpliwa, „otwarta na ludzi”, lubię po-
magać innym. Jestem elastyczna w działaniu – nie można tkwić w sztywnych ramach – 
tego wymaga od nas wychowawców specyfika naszej pracy. 
 
Trochę historii. W jaki sposób trafiła Pani do tego internatu? Kto Panią przyjmował? 
Czy początki były łatwe? 
Do tego internatu trafiłam 1 XI 2000 roku. Przyjmował 
mnie Pan Dyrektor Andrzej Cichoń. Wcześniej pracowa-
łam w domu dziecka, który prowadzony był systemem 
„rodzinkowym” (czyli łączenie rodzeństw), czasem było 
pięcioro dzieci z jednego domu. Nie było grup wycho-
wawczych, tylko tzw. „rodzinki”. Ja nie byłam „panią” tyl-
ko „ciocią”. Ciężka praca, ale nie da się o niej zapomnieć. 
Potem krótki epizod w pracy w przedszkolu z maluchami, 
trochę w internacie Zespołu Szkół Energetycznych. 
Czy początki były łatwe? Nie byłam nowicjuszką w zawo-
dzie, więc nie było źle. Ale każda zmiana pracy to nowe 
wyzwanie. Trzeba było zaakceptować obowiązujące to 
zasady, zwyczaje, itp. To zawsze dostarcza trochę adrena-
liny. 

Wywiad numeru 
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Czy miała Pani jakiś wzór do naśladowania (znany peda-
gog lub współczesny nauczyciel)? 
Trudno mówić o konkretnym wzorcu. Może powiem tak: Po-
chodzę z rodziny wielodzietnej. Mam cztery siostry, trzy z nich też 
są nauczycielkami. Wiele się od nich nauczyłam. Największym moim 
autorytetem byli moi Rodzice. Sporo od nas wymagali, ale zawsze 
mogłam na nich liczyć. To był „drogowskaz” życia. Wcześnie opuściłam 
dom rodzinny i musiałam szybko dorosnąć (internat, akademik). Praktycz-
nie od 14tego roku życia byłam w domu gościem. To właśnie rodzicom za-
wdzięczam, że „jestem tym, kim jestem” i „jestem, jaka jestem”. 
Wielkim autorytetem była tez dla mnie moja pierwsza pani Dyrektor. Człowiek  
o wielkim sercu dla dzieci pokrzywdzonych przez los. To Pani Maria Zawieja – dy-
rektor Domu Dziecka, w którym zaczynałam kształtować swoja osobowość w zawo-
dzie wychowawcy. To ona nauczyła mnie mądrej konsekwencji w pracy wychowawczej, 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje, pokazała jak być dobrym wychowawcą łą-
cząc konsekwencję z partnerstwem, jak być trochę kumplem i jednocześnie zdobyć zau-
fanie dzieci i młodzieży. Te wartości starałam się wpoić swoim dzieciom i staram się 
przekazywać Wam – młodym ludziom. 
Powiem jeszcze, że pewien ksiądz biskup - Jan Chrapek – wybitny pedagog i opiekun 
ubogich powiedział kiedyś: „Idź przez życie tak – aby ślady Twoich stóp przetrwały Cie-
bie”. To jest maksyma, to której często wracam… 
 
A młodzież? Jaka była młodzież, która trafiała do internatu? Czy to prawda, że przewa-
żała płeć męska? 
To prawda. Przeważała płeć męska, bo to był Internat Technikum Kolejowego. Szkoła 
przyciągała głównie chłopców. Teraz... jest trochę inaczej. Jest coraz więcej dziewcząt. 

Więcej niż chłopców. I to 
nie tylko z liceów, ale 
i w naszej szkole klasy 
mundurowe przyciągają 
płeć piękną. 
A młodzież dawniej… po-
dobnie jak dzisiaj, była bar-
dzo różna. No zapewne 
bardziej spokojna, bardziej 
zaangażowana w życie co-
dzienne, bo nie było kom-
puterów, tabletów, telefo-
nów komórkowych i … in-
ternetu. 
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Jakim trudnościom musiała Pani stawić czoło? Czy ła-
twiej było pracować z młodzieżą dawniej czy dziś. Czy dzi-

siaj młodzież jest inna? 
Kiedyś… Nauczyciel był osobą bardziej znaczącą, docenianą, jego 

praca była postrzegana inaczej, był wielkim autorytetem, w szkole 
było więcej dyscypliny. Niejednokrotnie nauczyciel był powiernikiem 

różnych spraw i jedyna osobą, do której można było się zwrócić po ra-
dę i pomoc. Dzisiaj wiele się zmieniło. Inny jest świat… Młodzież ma wię-

cej luzu. Często rodzice są mniej obecni w życiu dziecka – ze względu na 
pracę. Młodzież ma mniejsze zaufanie do swoich nauczycieli czy wychowaw-

ców – a zupełnie niesłusznie. Bo my jesteśmy po to, aby pomagać młodym lu-
dziom. 

Nie jest prawdą, że dzisiejsza młodzież jest zła. Po prostu są jednostki, które gdzieś 
po drodze się pogubiły, często nie ze swej winy. I tym osobom trzeba pomóc wyjść na 

prostą. Czasem wystarczy zwykła rozmowa, umiejętność słuchania, odrobina wsparcia  
i świat na nowo nabiera kolorów. Więc pozwolę sobie jeszcze na mały apel do Was… 
więcej zaufania do nas – dorosłych. Nie zawsze komputer, czat czy inne komunikatory 
przyniosą ulgę. 
A trudności? Największą chyba trudnością jest zdobyć takie zaufanie wśród młodzieży, 
które zaowocuje mądrą przyjaźnią na linii wychowanek-wychowawca. Reszta przyjdzie 
sama – zwłaszcza, jeżeli posiada się pewną dozę doświadczenia wychowawczego. 
 
- Czy jest Pani pedagogiem z powołania? Jak długo pracuje Pani jako pedagog/
wychowawca? 
Może zacznę od tego: Jak wspomniałam wcześniej, moje rodzinne tradycje są nauczyciel-

skie. Zawsze podoba-
ła mi się praca nau-
czyciela. Od dziecka 
nauczyciel był dla 
mnie osobą znaczącą. 
Gdybym miała jeszcze 
raz wybierać – wybra-
łabym tak samo. Cho-
ciaż gdzieś tam w tyle 
głowy pojawiał się 
czasem zawód leka-
rza. Ale wtedy było 
trudno, bardzo trud-
no dostać się na stu-
dia medyczne. 
Pracuje ponad 35 lat. 
To szmat czasu. xx 
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Ale wciąż mam wiele pomysłów i chęci do pracy. I oby jak 
najdłużej. 
 
Czy łatwo jest podejmować decyzje, rozstrzygać spory młodych 
ludzi? 
Czasem łatwo, nieraz trudno. Każdego młodego człowieka traktuję 
indywidualnie. I tak robimy wszyscy. Nie można wszystkich to oceniać 
„szablonowo”. Każdy coś sobą reprezentuje, każdy ma swoje dobre i złe 
strony. Tak jak i dorośli. My nauczyciele musimy jednak przewidywać to – 
czego wychowanek nie zawsze potrafi przewidzieć – a czasem nawet o tym 
nie myśli. Stąd czasem wydaje się Wam, że „przysadzamy” itp. 
Nic podobnego. Wasze bezpieczeństwo jest dla nas pedagogów sprawa prioryte-
tową. Rodzice oddają Was pod naszą opiekę, muszą mieć pewność, że jesteście bez-
pieczni, że ktoś nad Wami czuwa w ich zastępstwie. Jesteście u nas 24 godziny na do-
bę, więc wspieramy rodziców i szkołę w waszym wychowaniu; rozwijamy umiejętności, 
abyście mogli w przyszłości sprostać wymogom samodzielnego, odpowiedzialnego życia. 
A wracając do rozstrzygania sporów – to najlepiej by było, a by takich sytuacji nie było:) 
Nie jest nam łatwo stosować kary regulaminowe i z ciężkim sercem je stosujemy.  
Ale czasem dany wychowanek nie daje nam wyboru… 
 
Najtrudniejsze i najpiękniejsze chwile w internacie? 
Najtrudniejsza decyzja – to zawsze relegowanie kogoś z internatu. 
A najpiękniejsze – to Wasz uśmiech, Wasze zadowolone i radosne buzie, zwykłe słowo 
„dziękuję”. To odnoszone przez Was sukcesy, to świadomość, że nasza młodzież jest bez-
pieczna, że dobrze czuje się w internacie i dba o niego, że wspólnie tworzymy ciepły do-
bry klimat i namiastkę domu rodzinnego. Miło jest po latach spotkać wychowanka – już 
dorosłego człowie-
ka, któremu w ży-
ciu się powiodło. 
To wielka satysfak-
cja, gdy wychowa-
nek, mimo że ma 
już swoja rodzinę, 
zadzwoni, odwie-
dzi, opowiada  
o swoich proble-
mach, prosi o radę 
– kiedy traktuje 
byłego wychowaw-
cę jako osobę waż-
ną w swoim życiu. 
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To cieszy… to bardzo cieszy! To świadczy o tym, że napraw-
dę warto było… że trud wychowawczy nie poszedł na marne. 

 
Piotrek: Mieszkam w tym internacie drugi rok, przez ostatni rok 

nastąpiły niesamowite zmiany, ze starego budynku pozostały wła-
ściwie ściany, wszystko jest wyremontowane i lśniące. Jak się to uda-

ło? Skąd pomysł i najważniejsze: skąd pieniądze na taką inwestycję? 
Tak! Internat zmienił się nie do poznania. Miło mieszkać w takim internacie. 

Wysoki standard! Remont przeprowadzał zakład Ekonomiki Oświaty, pienią-
dze przyznano z budżetu miasta. Duże starania w tym zakresie Pani Prezydent. 

Duża rola obecnej Pani Dyrektor naszej szkoły. 
 

Jakiego rzędu są to kwoty? 
Dokładnie nie powiem. Myślę, że ponad 800 000 złotych. Ale jak mówię, mogę się mylić. 
 
Co jest już wymienione, a co jeszcze w planach? 
Internat przeszedł ogromna metamorfozę. Co zostało wymienione – widać gołym okiem. 
Praktycznie wszystko – oprócz łazienek i kuchni. Pokoje zostały całkowicie odnowione: 
podłogi, szafy, szafki, półki na książki, lampy, stoliki, tapczany, lampki nocne dla każdego 
wychowanka, nowe kosze. Świetlice mają wygodne pufy, nowy telewizor, odnowiono 
pokoje do nauki, izolatki. Wszędzie zasłony i firanki ustąpiły miejsca wygodnym roletom. 
Odmalowano korytarze, oświetlenie na korytarzach, zawieszono nowe tablice korkowe, 
lustra, kolorowe obrazki. Za kupione zostały nowe pralko-suszarki, deski do prasowania, 
mamy też do dyspozycji własny rzutnik, nowy aparat fotograficzny. Na dole całkowicie 
odmieniona kawiarenka z biblioteką, świetlica, portiernia, miejsce dla gości – to wszyst-
ko sprawia ciepły klimat., nie mówiąc już o estetyce. Jednym słowem: internat zmienił 
swoje oblicze.  
W planach jest termomodernizacja budynku. To dopiero doda uroku naszemu internato-
wi. Również kuchnia główna wymaga zmian. W dalszym ciągu … łazienki i kuchnie ucz-
niowskie. Ale na to potrzeba sporej kwoty pieniędzy. Czas pokaże, czy się uda. Pani Dy-
rektor czyni wielkie starania w tej kwestii i liczymy, że się uda… kiedyś… powoli.  
 
Czyli po takiej modernizacji nasza placówka jest najatrakcyjniejsza w Krakowie? 
Powiem krótko: jeśli jeszcze nie jest – to zapewne niedługo już będzie. 
 
Iloma miejscami obecnie dysponuje nasza placówka? Czy to liczba wystarczająca? 
Mamy do dyspozycji całe II piętro i tzw. „długi” korytarz na III Pietrze. Łącznie 151 
miejsc. 
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A teraz trochę luźniejszych pytań na zakończenie. Kim pani 
chciała zostać będąc dzieckiem? 
Zawsze nauczycielem! No i jak wspomniałam wcześniej, trochę 
marzył mi się zawód lekarza. 
 
Co pani najbardziej ceni w dzieciach/młodzieży? 
Najbardziej… na pewno prawdomówność, otwartość w kontaktach, umie-
jętność przyznania się do błędu (ba, któż z nas ich nie popełnia), samorząd-
ność i empatię. Niezmiernie cenne jest też poczucie odpowiedzialności za po-
dejmowane decyzje i punktualność. 
 
Co pani lubi robić w wolnym czasie? 
Uwielbiam zimowe wieczory z dobrą książką przy kominku. Lubię górskie wycieczki, 
często wyjeżdżam poza Kraków, relaksuję się pracą na działce. Poza tym teatr, dobry 
film, muzyka klasyczna. Ale najbardziej lubię wolny czas spędzać w rodzinnym gronie. 
 
Dziękuję za rozmowę :) 

/Rozmawiał: Piotr Sikorski 2 EL/ 
 
 
 

Teatralia klas drugich 
 
 Teatralia klas drugich, cóż było to nie lada przeżycie...  
 
 Najpierw wszystkie godziny, jakie mieliśmy z wychowawcą, spędzaliśmy na układa-
niu scenariusza, dogrywaniu muzyki, projektowaniu zaproszeń i plakatu, a później to już 
tylko próby, próby i próby.  
 
 Nadszedł ten dzień, wszyscy zdenerwowani czekamy na wejście. Gdy rozpoczęliśmy 
przedstawienia emocje były, jak na zbieraniu grzybów ( :) ), po prostu dobrze się tym ba-
wiliśmy i chcieliśmy wypaść jak najlepiej, a i tak najważniejsze było to, że Pani Leczykie-
wicz powiedziała, że dla niej i tak wygraliśmy. Co prawda nie stanęliśmy na podium, ale 
zostaliśmy nagrodzeni za muzykę i plakat, a to już coś. Wydaje mi się, że najwięcej ner-
wów było przed pierwszym odsłonięciem kurtyny, a potem to już jakoś poszło. Uważam, 
że takie przedstawienia są potrzebne, bo są zarówno rozrywką, jak i testem sprawdzają-
cym nas jako aktorów, jak sobie radzimy ze stresem oraz jak potrafimy współpracować. 
Cóż, z niecierpliwością czekamy na "światło na scenę" z nadzieją na pierwsze miejsce :) 
 

/Aleksandra Łazowy/ 
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 Jak każdy powinien jeszcze pamiętać, 12 kwietnia odbył się 
konkurs teatralny klas drugich. Zaciekła rywalizacja trwałą kilka go-

dzin, a przedstawienia kolejnych klas, jak to zwykle bywa, były lepsze  
i gorsze, choć z pewnością na taką subiektywną ocenę miały wpływ różni-

ce w „jakości” pomiędzy następującymi po sobie sztukami. Jury w składzie: 
Pani dyrektor Beata Śliwa, Pani Maria Załuska, Pan Janusz Osman, emerytowa-

ny długoletni nauczyciel języka polskiego z naszej szkoły - Pani Jadwiga Golonka 
oraz spośród RU Konrad Grybel i Justyna Urbaniec oceniało wystąpienia drugoklasi-

stów. Pan Rafał Szołdrowski czuwał nad porządkiem na auli i zabawiał zebranych, 
podczas gdy Jury przez prawie godzinę obradowało za zamkniętymi drzwiami. 

 
 Wyniki konkursu prezentują się następująco: 
 
 Nagroda główna: Klasa 2LB za przedstawienie „Magazyn nie wybacza” 

 Wyróżnienie:  Klasa 2IA za przedstawienie „Jak zostać prawdziwym informatykiem” 

 W niektórych klasach ewidentnie odezwały się talenty aktorskie i reżyserskie, nato-
miast w innych, niestety, pokazał się brak zgrania zespołu. Mimo to, większości udało się 
przezwyciężyć trudności, a czasem i tremę, i odegrać swoja rolę tak jak należało. 
  
 Tyle z oficjalnej części, a teraz nieco na temat tego, co widziałem i słyszałem kręcąc 
korbą za kulisami. Bardzo to kreatywne zajęcie takie kręcenie korbą. Trzeba w zasadzie 
tylko uważać na scenariusz i dostosowywać moment zasuwania i odsuwania do stopnia 
gotowości aktorów na scenie i poczynań reżyserki, która niekiedy się spóźniała lub spie-
szyła. Miło się tak stoi z boku, bo ma się wgląd zarówno na scenę i kulisy, jak i na widow-
nię, która pod koniec wydarzeń tego dnia wykazywała już niewielkie zainteresowanie 
sceną, a za to duże swoimi telefonami. Jurorzy z racji urzędu przez całe przedstawienie 
notowali najdrobniejsze szczegóły, które rzucały im się w oczy. 
 Ale wiadomo, to nie tylko po tej stronie czwartej ściany się stoi. Na scenie, gdy kur-

tyna się zasunie, rozpoczyna się gorączkowa bieganina, którą trzeba szybko i cicho zakoń-

czyć, nim w reżyserce komuś strzeli do głowy puścić muzykę. Stoły, krzesła, szafki, wszyst-

ko to i masa rekwizytów musi znaleźć się na swoich miejscach w kilka sekund. I tym paru 

sekundom zawdzięczamy konieczność improwizacji w niektórych momentach, bo czasem 

zdarzy się o czymś zapomnieć, a jedna niewinna filiżanka potrafi mocno utrudnić dobre 

zagranie danej sceny.  

/Łukasz Wac/ 

Głos zza sceny… 
…czyli co o przedstawieniu myśli obsługa techniczna.  
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 W dniu 14.03 klasa 2LB wraz z wychowawcą klasy Panią 

Agnieszką Turoń wybrała się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatral-

nej im. Ludwika Solskiego na spektakl dyplomowy studentów IV r. Wy-

działu Aktorskiego, specjalności wokalno-aktorskiej pt. "Do dna" w reżyse-

rii Ewy Kim. Piątka młodych aktorów wprowadziła nas w piękny świat muzy-

ki. Ich celem było sprawdzenie, czy jest w nas jeszcze potrzeba śpiewu, dlatego 

scenariusz opierał się na ludowych pieśniach i przyśpiewkach, zebranych i opisa-

nych przez Oskara Kolberga. Artyści wracają do początków, czyli do dna - skąd po-

chodzi śpiew. 

 "Struktura spektaklu nie jest oparta na wiodącym dramaturgicznym zdarzeniu ani 

fabularnym motywie, zaś aktorzy w zależności od wykonywanej pieśni przyjmują na sie-

bie rozmaite role: kawalera, panny, żony, matki, męża, syna, ojca. Dzięki temu każda z po-

staci w istocie składa się z kilku wcieleń, funkcjonujących w tej samej osobie scenicznej, 

która zbiera w sobie ich różnorodne aspekty. Układ tematyczny pieśni odzwierciedla na-

turalną kolej życiowych wcieleń i towarzyszących im procesów przejścia, dotykając za-

równo wzniosłych aktów zakochania, miłości i rodzicielstwa, jak też przyziemnych trudów 

codziennej pracy i obowiązków, związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa." Marta 

Trębaczewska 

 Kiedy weszliśmy do sali przestawienie już się rozpoczęło. Słyszeliśmy cichy dźwięk 

muzyki, kiedy zgasły światła zobaczyliśmy aktorów, którzy całą swoją energią pokazywali 

nam źródło śpiewu, który łączyli z tańcem, grą na scenie oraz na instrumentach. Począt-

kowo spektakl był dla nas trudny do zrozumienia, ale z każdą minutą pokazywał nam wię-

cej. Kiedy dobiegł końca 

nikt z nas nie chciał 

opuszczać sali i żegnać się 

z takimi świetnymi arty-

stami.  

/Klaudia Bubak/ 

2LB w teatrze 
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 Wpadła w moje rączki książka pt.: "Posłaniec" autorstwa Markusa 
Zusaka. Stwierdziłam, że po bardzo dobrej "Złodziejce książek" i ta bę-

dzie równie wyjątkowa. Nie pomyliłam się, owy posłaniec to Ed, zwyczajny 
człowiek mieszkający w ruderze, taksówkarz posiadający starego, cuchnące-

go, oddanego przyjaciela psa wabiącego się Odźwierny.  
 

 Eda można nazwać życiowym nieudacznikiem, nie widzi sensu swojego życia, 
nie snuje planów czy marzeń i co gorsza nie robi dokładnie nic, żeby poprawić swój 

los.  Jego życie jest niemal nudne, śniadanie - trzeba się podzielić z psem kawą; praca, 
odwiedzić rodzinę z którą ma beznadziejny kontakt i powrót do domu; od czasu do czasu 
spotkać się z paczką przyjaciół.  I wydawałoby się, że tak będzie zawsze, otóż nie: pewne-
go wieczoru, po tym jak niechcący powstrzymuje napad na bank, dostaje tajemniczą ko-
pertę zawierającą jeszcze bardziej tajemniczą treść zapisaną na karcie do gry. Dokładnie 
wtedy Ed staje się posłańcem. Na pierwszej karcie napisane są tylko trzy adresy i żadnych 
wskazówek, a bohater musi wypełnić zadania tam go czekające. Tylko ile jeszcze tych kart 
będzie? Czy podoła tym zadaniom? Czy można oddać życie za psa? Przekonaj się! Autor 
porusza się po świecie mrocznym i nie nierealnym, a swoich  bohaterów spycha na mar-
gines pokazując zło i patologię, nie stroniąc przy tym od tematów nieprzyjemnych i trud-
nych.  
 
 Z informacji czysto technicznych ( :) ) książkę tę bardzo dobrze się czyta, jest duża 
czcionka, a tekst jest podzielony na drobne podrozdziały, co znacznie usprawnia, jak i po-
maga w czytaniu. Jest to trudna powieść z miejscami niejasną treścią, która nadaje wła-
ściwe brzmienie ukrytej w zakończeniu wskazówce dla odbiorcy. 
 
 Ta książka udowadnia, że niejednokrotnie nie dostrzegamy tego, co dzieje się przed 
naszymi oczami, że czasami lepiej zrobić coś po swojemu, choć mogą nas wyśmiać,  
a przede wszystkim, że miłość (choć to wątek poboczny) jest na wyciągnie ręki i ważne, 

by w porę się o tym przekonać. Zachę-
cam do przeczytania, książka jest genial-
na i choć nie widać tego na pierwszy rzut 
oka, to uczy wielu cennych wartości.  

/Aleksandra Łazowy/ 

Biblioteka poleca: 

„Posłaniec” 
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 Od zamierzchłych czasów zwierzęta towarzyszyły ludziom. Starożytni 

Egipcjanie czcili koty, zaś w Grecji łasice, mrówki czy owce. Niektóre plemio-

na w swoich legendach przekazywały, iż wywodzą się od jakiegoś zwierzęcia, 

najczęściej był to wilk. Jednak co sprawiło, że otaczano tak wielkim kultem wła-

śnie te żyjątka? Według mnie, właśnie od tych istot powinniśmy się uczyć, bo pomi-

mo tego, że nie potrafią rozmawiać i nie myślą, to dają nam wiele przykładów godnych 

do naśladowania. Zabrzmi to bardzo banalnie, ale czy ktoś z nas może pochwalić się wier-

nością i oddaniem, tak jak pies? Ukazało się wiele filmów związanych lub opartych na 

faktach o psach, które uratowały swoich właścicieli, lub też nie opuściły miejsca, skąd 

zawsze przychodził „pan”. Jednak nie chcę się tu opierać o sztukę filmową, a o prawdziwą 

historię o psie Dżoku pochodzącym z Krakowa. Działo się to od 1991 roku, kiedy to star-

szy pan z psem nieokreślonej rasy przechodził przez zatłoczone Rondo Grunwaldzkie.  

W pewnym momencie mężczyzna upadł, a wokół zgromadził się tłum gapiów, po chwili 

dotarła karetka. Wówczas, gdy człowieka na noszach wniesiono do ambulansu, psa ode-

pchnięto nogą. Kiedy karetka odjechała zwierzę pozostało na rondzie, szukając wszędzie 

swojego właściciela… Nikogo nie obchodził, nikomu nie przeszkadzał, jedynie kierowcom 

podczas przechodzenia lub zatrzymywania na drodze. Na nic zdawały się próby schwyta-

nia go, zawsze uciekał. Jednak znalazła się „dobra dusza” pani Maria, dzień w dzień przy-

chodziła do niego i zostawiała mu jedzenie. Nie była to zamożna osoba, ale z Dżokiem 

dzieliła się tym, co miała. Po pewnym czasie pies jej zaufał i wzięła go do siebie. Mieszkał 

z nią i jej psem – Kajtkiem przez 6 lat, gdy zaś umarła i jej mieszkanie trzeba było natych-

miast opróżnić, psy zabrano do schroniska chciano znaleźć dla nich nowy dom. W przy-

padku Dżoka jego pobyt w schronisku nie powiódł się, gdyż podkopał się pod ogrodze-

niem i uciekł, a później znaleziono go zabitego na torach kolejowych, gdzie, mawiają, 

chciał spotkać się ze swoją panią. Powyższa historia idealnie obrazuje psią, bezgraniczną 

miłość. W dziełach filmowych i literackich ukazana jest przyjaźń człowieka z psem, której 

niejedni mogliby zazdrościć. Niejednokrotnie opisywane są relacje, kiedy to zwierzak jest 

najlepszym kumplem, bez którego nie da się obejść. Znajdujemy też obraz, gdzie nawet 

właściciel dzieli się z psem kawą. Mowa tu o psie Odźwiernym z powieści pt.: „Posłaniec” 

Markusa Zusaka. Główny bohater Ed posiada śmierdzącego, starego kudłacza, z którym 

Ludzie wśród zwierząt, 

zwierzęta wśród ludzi… 
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z którym nie potrafi i nie chce się rozstawać. Pomimo te-

go, że znajomi wręcz błagali Eda o oddanie lub umycie 

czworonoga, on nie przystawał na ich prośby, w przekonaniu, 

że w psie Odźwiernym tkwił urok. Każdego dnia dzielił się z nim 

jedzeniem oraz kawą. Byli przyjaciółmi, których nic nie było w sta-

nie rozdzielić, nawet w chwili nadchodzącej śmierci Ed bardziej bał się 

o zwierzę, niż o siebie. Żyjemy w czasach, gdzie najczęściej spotykanym 

modelem rodziny jest "2+1" - dwójka dorosłych i… pies. Ludzie uważają, że 

dobrze jest żyć z psem, nie trzeba do niego wstawać jak do dziecka i jest po 

prostu wygodnie. Zwierzę jest na równi z człowiekiem, a może i wyżej? Ponoć 

różnimy się tylko czterema chromosomami… Każdy z nas szuka szczęścia - jednym 

da je bobasek, a innym mały York… i dobrze, bo nie bez przyczyny mówi się, że pies 

to najlepszy przyjaciel człowieka. Zgadzam się z tym, gdyż jest to jedno z najmądrzej-

szych zwierząti wysłucha naszych żali lepiej niż człowiek. Podsumowując, dzięki pupilom 

doświadczamy nieraz powiązań silniejszych i cieplejszych od tych ludzkich, które przez 

drobne nieścisłości i parę 

złych słów potrafią zmienić 

miłość w nienawiść. Zwie-

rze nie chowa urazy, nie wy-

pomina, kocha bezgranicz-

nie. Dzięki zwierzętom sta-

jemy się lepszymi osobami.  

/Aleksandra Łazowy/ 
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 Był październikowy, słoneczny dzień, siedziałam w pokoju, 

wtedy mama zapukała do drzwi i weszła do środka. 

-Dostałaś list od kuzynki Julii- podała mi kopertę. 

 Byłam bardzo ciekawa co napisała, więc szybko otworzyłam list i za-

częłam czytać. 

-Co napisała?- spytała mama 

-Nie wierzę!- krzyknęłam z niedowierzaniem -Napisała, że razem z ciocią i wujkiem 

idą na wesele do najbogatszego gospodarza w Lipcach. Zaproponowała, żebym poszła 

z nimi. 

-To bardzo miłe z ich strony-uśmiechnęła się -Nigdy nie miałaś okazji gościć u nich. 

-Tak, ale teraz mam. O ile zgodzisz się- spojrzałam na nią z zapytaniem. 

-Myślę, że natura i świeże powietrze na wsi zrobią ci dobrze. 

 Byłam bardzo zdziwiona, że mama od razu zgodziła się. Zazwyczaj nie podejmowała 

pochopnych decyzji. Oczywiście bardzo mnie to ucieszyło. 

 Następnego dnia spakowałam się do mojej ulubionej walizki, którą dostałam od ta-

ty. Przywiózł mi ją 3 lata temu z Ameryki, kiedy był w odwiedzinach u swojego przyjaciela 

z wojska. Bardzo się przyjaźnili. 

 Była to prosta, brązowa walizka z kolorowymi kwiatuszkami. Z boku miała moje ini-

cjały. 

 Pakując się, pod moim łóżkiem dostrzegłam różową wstążeczkę z białymi kropeczka-

mi. Związałam nią swoje włosy. Byłam gotowa. Wychodząc z domu, odwróciłam się za 

siebie, by dokładnie zapamiętać i pożegnać się w myślach ze swoim domem. 

 Na peron odprowadziła mnie mama. Tata nie dał rady, ale kazałam mamie ucałować 

go ode mnie. Był bardzo zapracowany, właściwie to prawie w ogóle go nie widywałam. 

Doskonale rozumiałam, że praca była dla niego ważna i nie miałam oto do niego żalu. 

 Wsiadłam do pociągu, zajęłam miejsce i patrzyłam w szybę. Wyobrażałam sobie, jak 

cudownie musi być na wsi. Całe życie spędziłam w mieście. Nigdy nie podróżowałam.  

Nie mogłam doczekać się, aż będę na miejscu. Pociąg ruszył, a ja pogrążyłam się w ma-

rzeniach. Na jednym z przystanków do mojego przedziału wsiadł chłopak i zajął miejsce 

Moja wizyta w Lipcach 
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naprzeciw mnie. Wymieniliśmy się spojrzeniami. 

 Gdy pociąg zatrzymał się na stacji, gdzie miałam wy-

siąść, wstałam i próbowałam wyciągnąć swoją walizkę z nad 

siedzenia. Pomógł mi tajemniczy mężczyzna, który przebywał  

w tym przedziale, co ja. 

-Dziękuję- uśmiechnęłam się. 

-Nie ma za co- podał mi walizkę i wyciągnął do mnie rękę - Jestem Szymek

- przedstawił się. 

-Mam na imię Monika- odwzajemniłam uścisk dłoni. 

 Nagle usłyszałam dzwonek, który informował, że pociąg zaraz ruszy. Szybko 

zerwałam się, pożegnałam z chłopakiem, ten życzył mi miłego dnia. Wyskoczyłam  

z pociągu, gdy jeden z pracowników miał zamykać drzwi. Miałam dużo szczęścia, że zdą-

żyłam. Od razu zauważyłam ciocię, Julkę oraz młodą dziewczynę. 

-Dzień dobry- uściskałam obie, oraz przedstawiłam się koleżance kuzynki. 

-Mam na imię Józia- odpowiedziała -Witaj w Lipcach- uśmiechnęła się. 

 Co prawda do Lipiec było 20 minut, ale doceniłam gest. Do domu jechałyśmy brycz-

ką ciągnącą przez dwa konie. Jadąc, podziwiałam widoki. Było cudownie. Słoneczko przy-

grzewało. Wokół łąki i pola. 

 Gdy dotarłyśmy na miejsce ciocia oznajmiła, że muszę coś zjeść, bo na pewno je-

stem głodna. Powiedziała także, że pójdziemy dziś na jarmark. Nie mogłam się doczekać. 

 Gdy dotarłyśmy na miejsce, razem z Julką poszłyśmy pooglądać towary, jakie były do 

zaoferowania. Szłyśmy między alejkami. Julka pokazała mi Pana Borynę, który sprzedawał 

zboże kupcowi. To właśnie on był tym słynnym gospodarzem i to właśnie on miał brać ju-

tro ślub z Jagną. Właśnie tak go sobie wyobrażałam. Starszy Pan z wąsem. Po wyrazie je-

go twarzy, można było dostrzec dumę, dumę ze swojego dobytku. 

 Julka zaprowadziła mnie do znajomej, która sprzedawała chusty, wstążki, szale, 

bransoletki i inne ładne rzeczy. Przed wyjazdem, dostałam od mamy kilka monet. Wystar-

czyło mi na zakup pięknej aksamitnej jasnoniebieskiej wstążki do włosów, oraz kremowej 

chusty z wyszywanymi ręcznie, różowymi kwiatuszkami i niebieskimi ptaszkami. Pasowa-

ła idealnie do wstążki. Kupiłam także korale dla mamy. Sprzedawczyni była bardzo miła, 

więc można było targować się. 

 Robiło się późno. Poszłyśmy jeszcze do stanowiska z drożdżówkami, w którym spo-

tkałyśmy Józię. Zamieniłyśmy kilka zdań. Dziewczyna opowiadała o atrakcjach, jakie 



Gazetka Zespołu Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie 

 Strona 17 

 

Boryna przygotował na swoje wesele. Przez to obie z Jul-

ką jeszcze bardziej nie mogłyśmy się doczekać przyjęcia. 

 Wieczorem, gdy rozpakowałam się i przebrałam w piża-

mę, zaczęłam wyobrażać sobie jutrzejszą zabawę. Podeszłam do 

lustra i zaczęłam czesać włosy. Właśnie wtedy zauważyłam, że zgu-

biłam swoją różową w białe kropeczki wstążkę. Na szczęście miałam 

nową. 

 O świcie obudziła nas ciocia, która kazała nam pomóc przy gospodar-

stwie. Julka od razu zerwała się z łóżka, a ja z trudem. Nie byłam „zwyczajna” 

wstawać o tak wczesnej porze. Po nakarmieniu zwierząt, poszłam się umyć i przy-

gotować na ceremonię. 

 Gdy dotarłyśmy do kościoła, szybko zajęłyśmy miejsca. Przyglądałyśmy się pannie 

młodej. Była bardzo ładna. Zaczęłyśmy jej zazdrościć długich, gęstych blond włosów. 

 Po ślubie razem z wszystkimi wyszłyśmy na zewnątrz. Przy murze, obok schodów, 

zauważyłam dobrze mi znanego młodzieńca z pociągu. Stał obok kobiety, oraz chłopaka, 

który był do niego podobny. Popatrzyłam jeszcze raz na niego, aby mu się przyjrzeć i wła-

śnie wtedy on także na mnie spojrzał. Odwróciłam wzrok i zaczęłam coś szeptać do Julki. 

 Wszyscy udaliśmy się do domu Boryny. Zajęłam miejsce tuż obok kuzynki, Józi oraz 

innych rówieśników. Muzyka zaczęła grać, a goście pić zdrowie państwa młodych. Było 

bardzo dużo ludzi. Ludzie śmiali się, rozmawiali, tańczyli. Kobiety co chwilę donosiły coś 

do jedzenia. 

 Około godziny 19 zrobiło się duszno, więc wyszłam razem z Julką na zewnątrz. Spa-

cerowałyśmy obok bryczek, kiedy usłyszałyśmy śmiech kobiety. Po chwili w jednej z bry-

czek dostrzegłyśmy pannę młodą, którą przytulał jakiś mężczyzna. Julka złapała mnie za 

rękę. Patrzyła z niedowierzeniem. 

-To Antek, syn Boryny, a brat Józi- byłyśmy w szoku - Proszę, nie mówmy tego Józi. Będzie 

jej przykro- przytaknęłam. 

 Było mi szkoda gospodarza. Wydawał się taki szczęśliwy. Usiadłyśmy na ganku. Na-

gle wszedł chłopak, którego spotkałam w pociągu. 

-Ja cię znam- wskazał na mnie palcem. Czuć było od niego wino -Poznaliśmy się w pocią-

gu- przytaknęłam - Zaraz wracam- powiedział. 

-O nie! On idzie za dom!- krzyczała Julka -Tam jest Jagna i Antek. A to jego siostra. Lepiej, 

żeby nie widział ich razem. 
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 Pobiegłyśmy za nim. Niestety, gdy dotarłyśmy za 

dom, Szymon i Antek szarpali się. Chłopak był wściekły na 

siostrę i jej kochanka. Był cały czerwony ze złości. Próbowały-

śmy ich rozdzielić, ale Antek uderzył Szymka tak mocno, że ten 

padł na ziemię. Jagna krzyczała i kazała uciekać Borynie. Julka poszła 

po pomoc, a ja zostałam z chłopakiem. Był bardzo zły i zaciskał pięści. 

Chciałam go uspokoić, więc złapałam go za rękę. 

-Proszę-wziął moją rękę i włożył do niej moją różową w białe kropeczki wstąż-

kę -Zgubiłaś w pociągu. 

 

Lipce zamiast Miami 

 Historia ta wydarzyła się wiele lat temu, gdy moje poprzednie wcielenie było pilo-
tem helikoptera ratowniczego w Miami. Maszyna miała wymienianą pompę hydrauliczną 
i należało wykonać próbny lot, w celu sprawdzenia czy wszystko działa poprawnie. Wle-
ciałem w obszar Trójkąta Bermudzkiego i już po kilku minutach pogoda zmieniła się dia-
metralnie. Deszcz i mgła sprawiły, że nie widziałem niczego przed sobą, a przyrządy nawi-
gacyjne zaczęły się dziwnie zachowywać. Nic tylko ciemność, ale po chwili ujrzałem pięk-
ne, czyste niebo, a wokół mnie rozciągał się zielony las. Niestety mój helikopter był po-
zbawiony siły nośnej, a silniki zgasły. 
 
 Wbiłem się w sam środek gęstwiny, cudem nie ginąc. Odłączyłem elektronikę. Wy-
czołgałem się z wraku maszyny  i ruszyłem przed siebie. Wiedziałem, że takie drzewa nie 
występują w okolicy Miami, ale nie rozumiałem jeszcze, co się ze mną stało. Po kilkudzie-
sięciu minutach błąkania się spotkałem człowieka, który mówił w niezrozumiałym dla 
mnie języku. Był ubrany w dziwny strój, a w ręku trzymał broń, która przypomniała mi wi-
zytę w muzeum dwa lata temu. W końcu udało mi się dać mu do zrozumienia, że nie ro-
zumiem jego mowy. Gestem pokazał, abym szedł za nim. Zaprowadził mnie do wioski, 
która wyglądała jak w filmach o średniowieczu. Nie było tam asfaltowych dróg, samocho-
dów czy maszyn rolniczych. Ludzie okazali się życzliwi, pomogli mi opatrzyć kilka drob-
nych ran oraz podali mi coś do jedzenia. Traktowali mnie przyjaźnie, ale było dla mnie ja-
snym, że widzą we mnie obcego. Spędziłem tam wiele miesięcy, ucząc się ich mowy, po-
znając ich zwyczaje oraz starając się zrozumieć, co się wydarzyło, ale to ciągle było tajem-
nicą. Kiedy umiałem już się z nimi porozumieć, dowiedziałem się, że trafiłem do XIX wie-
ku.  
 
 Najważniejszą osobą we wsi był Maciej Boryna, natomiast władzę sprawował ktoś, 
kogo ludzie nazywali Dziedzicem. Mieszkańcy pozwolili mi zostać we wsi, jeśli będę im 
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pomagał w pracach. Pewnego dnia spotkałem Borowego. 
Powiedział mi, że Dziedzic chce rozebrać wrak, który leży  
w lesie, gdyż nigdy nie widział czegoś tak dziwnego. Poprosi-
łem go, aby przekazał swojemu panu, że ten obiekt należy do 
mnie i chciałbym go zabrać. Leśniczy wrócił po kilku dniach i oznaj-
mił, iż Dziedzic nie odda mi helikoptera, gdyż las oraz wszystko, co się 
w nim znajduje należy do niego. Podczas tej rozmowy obecny był rów-
nież Boryna, który zdenerwował się i stwierdził, że jeśli nie chcą oddać 
maszyny, to chłopi przyjdą odebrać wrak siłą. Kilka dni później ruszyliśmy 
tłumem do lasu, gdzie czekali na nas przeciwnicy. Jednak po mniej niż godzinie 
bitwa się skończyła. Wielu uczestników było rannych, kilkadziesiąt osób zginęło, 
w tym Borowy. Ciężko ranny został również Kuba, były powstaniec, który przygoto-
wał taktykę, dzięki której ich pobiliśmy. Demontaż helikoptera zajął nam prawie ty-
dzień, jednak udało mi się odzyskać bardzo wiele ważnych części. Maszyna była zbyt 
zniszczona aby dało się ją naprawić, jednak udało mi się wykorzystać jej elementy w in-
nym celu. 
 
 Od bitwy o las minęło prawie dwadzieścia miesięcy. Tyle czasu zajęło mi oraz kowa-
lowi ze wsi naprawienie panelu nawigacyjnego, z pomocą którego miałem nadzieję odna-
leźć miejsce, w którym cofnąłem się w czasie. Na jarmarku sprzedałem poszycie maszyny, 
dzięki czemu miałem środki na podróż. W ten sposób rozpoczęła się moja długa wędrów-
ka do domu. Co się wydarzyło potem, to już inna historia. 
 

/Łukasz Dulewicz/ 
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 Easter in Poland 
 Well, it's a Christian holiday and a festival celebrating 

the resurrection of Jesus from the dead. It is preceded by the 

so called "Holy Week", containing the days of Easter Triduum. 

Easter is a moveable feast, meaning that it does not have a set date. 

So, what are the differences between celebrating Easter in Ireland and 

Poland? 

 The main difference is that, in Ireland, Easter is a holiday where people 

have a lot of fun. Children in schools run around searching for hidden Easter 

eggs, left by the Easter bunny. In Poland, this holiday is very spiritual and doesn't 

involve fun at all. While in both countries Easter is a Christian tradition, Irish people 

have come to a more light- minded approach to this event. Polish people usually just go 

to church, eat a family breakfast and pray. There is no tradition of searching for Easter 

eggs, in fact, the idea of having fun on a religious event seems abstract in Poland, because 

of the attachment to tradition of the older generations. Also, in Poland, people  go to 

church to bless their food which they bring in baskets, and eat a family breakfast the next 

day which includes the blessed food. In Ireland, people do not bless their food and do not 

have a special family breakfast on Sunday morning. Another difference  is that in Poland 

there is a tradition of making very colourful Easter palms. When going to church on Sunday 

beginning the Holy Week, people contest over who has made the biggest and most colour-

ful palm. It adds a lot of colour and spirit to the event. In Ireland people bring green branch-

es. Although there are many differences, we can see a lot of similarities as well. In both 

countries people gather to sing, celebrate, go to church and spend time contemplating and 

praying. 

 All in all, we can spot a few subtle differences. Each country has it's own unique way of 

celebrating this Christian celebration. Whether we search for hidden chocolate eggs, or 

build our own Easter palm, in both countries we have an ele-

ment of competition and maybe when we look closer Polish 

people can have a good time during religious events. Just in  

a more subtle and toned down way.  

/Patryk Szabla/ 




