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Z ostatniej chwili! 
Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły św. Rafale Kali-

nowskim został rozstrzygnięty! Pierwsze klasy złożyły ślu-

bowanie. Odwiedził nas aktor, dziennikarz i komentator 

sportowy Przemysław Babiarz!  
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Sukcesy RUMOR-u!  
17 czerwca 2016, podczas uroczystej Gali Krakowskiej 

Akademii Samorządności, zostały wręczone nagrody 

dla najlepszych gazetek szkół gimnazjalnych i ponad-

gimnazjalnych. BARDZO się cieszymy, że praca redak-

cji naszej szkolnej gazetki RUMOR została wysoko 

oceniona. Udało się nam „zostawić w tyle” nawet re-

nomowane krakowskie licea! A to dla szkoły technicz-

nej jest naprawdę wielkim sukcesem. Otrzymaliśmy: 

II miejsce 

w kategorii gazetek szkół ponadgimnazjalnych 

Wyróżnienie specjalne 

za oryginalną i staranną szatę graficzną czaso-

pisma 

Serdeczne podziękowania dla całej ekipy, która tworzyła zespół redakcyjny w roku szkolnym 

2015/2016, a byli to: Tomek Bizoń, Klaudia Bubak, Marcin Gęgotek, Piotrek Goraj, Konrad 

Grybel, Maciek Iwa-

niec, Paulina Kowal-

czyk, Asia Koza, Do-

minik Kusion, Ola 

Łazowy, Konrad Pur-

chla, Paulina Siembi-

da, Ania Staszewska, 

Dominika Szeleźnik, 

Łukasz Wac, Magda 

Wadowska i Żaneta 

Zdybał.  

/Konrad Grybel 4LC/ 
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„Zacz y tani w podróży”  
Wakacyjny konkurs fotograficzny został rozstrzygnięty! Jury w składzie: Mariusz Duszkiewicz, 
Małgorzata Imosa-Nogieć i Dominik Kusion wybrało najlepsze zdjęcia naszych zaczytanych 
uczniów: pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Łazowy z klasy 2 LC, drugie Konrad Grybel 4 LC 
i trzecie Daniel Staszek 3 ME  
Gratulujemy! 

Z lewej: Miejsce pierwsze 

—Aleksandra Łazowy; 

U dołu: Miejsce drugie 

—Konrad Grybel; 

Z prawej: Miejsce trzecie 

—Daniel Staszek; 
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 Przemyślenia maturz yst y  
Jako, że jestem w klasie maturalnej chciałabym opowiedzieć Wam, jak to jest żyć z myślą,  

że za parę miesięcy napiszę egzamin dojrzałości i skończę szkołę. 

Być może jesteś uczniem, który dopiero rozpoczął naukę w naszym technikum, może tym, 
który pisał dopiero pierwszy egzamin zawodowy, a być może tym, który znajduje się w takiej 
samej sytuacji, jak ja, czyli jest u kresu nauki w naszej szkole. Często dużo osób myśli jak to 
fajnie jest być w ostatniej klasie szkoły średniej - studniówka, koniec nauki, ewentualnie ja-
kieś studia, dorosłość itd. Jednak rzeczywistość jest nieco inna. Studniówka studniówką, do-
rosłość dorosłością, studia studiami, ale do nich trzeba jakoś dojść i zdać potrzebne egzami-
ny. W pewnym momencie edukacji uświadamiamy sobie, że do matury coraz bliżej. Często 
jesteśmy tym faktem przerażeni, ale czy słusznie? 
Owszem, w ostatniej klasie zbiera się multum zajęć i często brakuje czasu na cokolwiek, jed-

nak ze wszystkim sobie możemy poradzić. Wystarczą tylko chęci. Matura to jeden z ważniej-

szych egzaminów w naszym życiu, to ona często decyduje, czym się w życiu będziemy zaj-

mować, jakie studia wybierzemy, czy do jakiej pracy pójdziemy, dlatego też należy się do 

niej przygotować najlepiej, jak potrafimy i zastanowić, co chcemy w życiu robić. Uważam 

jednak, że nie należy pogrążać się tylko w nauce i nie wystawiać nosa zza książek. Należy 

znaleźć również czas na zajęcia, dzięki którym będziemy mogli choć na chwilę oderwać się 

od obowiązków i nad-

rabiania zaległości ze 

szkoły. 

Jak już wiadomo, la-

winę egzaminów ma-

turalnych zaczynamy 

4 maja 2017 roku, 

dlatego też życzę 

wszystkim maturzy-

stom POWODZENIA  

i jak najlepszych wyni-

ków! 

/Żaneta Zdybał 4LA/ 
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Sardynio ma! -  część pier wsza  
 

„Gdy zostałem Wspaniałym Krakowa roku 2016, dobiegła do mych uszu 

informacja, że główną nagrodą jest wyjazd do jednego z najpiękniej-

szych rajów Europy. Tam gdzie beztroska i piękno jest na porządku 

dziennym, a wszystko inne jest po prostu nieziemskie” 

5 lipca 

19 lat to kawał czasu. Obudziłem się z myślą, że są moje urodziny i w 

sumie nic to w moim życiu nie zmienia prócz tego, że jestem starszy o rok. Jednak tego roku 

5 lipca był innym dniem. Dniem, w którym rozpoczęła się moja największa przygoda i jedna 

z najwspanialszych podróży mojego dotychczasowego życia. Nie ukrywam strasznie cieszy-

łem się, że odwiedzę po raz drugi Włochy, że coraz bliżej godziny mojego wyjazdu z Krakowa 

serce będzie bić jak oszalałe. Nadszedł w końcu ten fascynujący i pełen emocji moment. Na 

samym początku sprawy organizacyjne, jak wiadomo, sprawdzenie obecności, pełne entu-

zjazmu rozmowy z Wspaniałą ósemką osób, które wraz ze mną podróżowały, sprawdzenie 

jeszcze raz pełnej walizki, czy aby na pewno wszystko w niej jest. W końcu nadjechał nasz 

autobus, który miał zawieść nas do Katowic, miał zabrać nas przystosowany do podróży da-

lekodystansowych autokar. Szczerze, w swoich podróżniczych przygodach miałem do czynie-

nia z wieloma typami autokarów, więc nie spodziewałem się super luksusowego autokaru, 

w którym bądź co bądź spędzę ponad 12 godzin... Żegnając Kraków, jakby to było przezna-

czenie, ujrzałem przejaw „polskiej gościnności”. W cudzysłowie, ponieważ warto wiedzieć, 

że polska gościnność owszem istnieje, ale tylko na parę chwil i dla turystów obcokrajowców. 

Niemiłe słowa parkingowego do kierowcy naszego mini autobusu zapadły mi w pamięć… Sa-

ma podróż do Katowic była przyjemna, dużo rozmawialiśmy między sobą, razem darząc się 

entuzjazmem dotyczącym wyjazdu i tym, co ujrzymy na miejscu, jak będzie wspaniale i że ta 

wycieczka zostanie z nami na zawsze. W Katowicach, jak to w Katowicach, trochę brudnawo, 

za sprawą jak podejrzewam węgla, ale zatrzymaliśmy się tam dosłownie na 15 minut, aby 

przepakować się do większego autobusu. Od razu podeszła do nas przewodniczka, która wy-

wołała u mnie radość na twarzy, ponieważ poznałem, że będzie z nią ciekawie. A to przecież 

o to chodzi w wycieczkach! Autobus jaki na nas czekał, wszelkie moje oczekiwania odstawił 

na bok, ponieważ nakreślił nowy styl patrzenia na autobus dalekodystansowy.  
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Dużo miejsca, fotele jak w samolocie, lampka przy każdym fotelu, telewizory nad głowami, 

bezpłatne WIFI, poczęstunek, zamszowe ściany, czerwony dywan, wspaniała atmosfera a to 

wszystko w takim dość niepozornym autobusie. Był to jak do tej pory najlepszy środek trans-

portu jakim udało mi się drogą lądową poruszać. Wspomnę, że autobus był już niemal za-

pełniony z wyjątkiem ośmiu miejsc przeznaczonych dla podróżnych z „dalekiego” Krakowa. 

Polskę zostawiliśmy za sobą jakieś dwie godziny od momentu wyjazdu z Katowic. Nie ukry-

wam wtedy zacząłem się trochę martwić, głównie dlatego, że bałem się utraty kontaktu  

z moją dziewczyną. Bądź co bądź, mogła sobie ode mnie odpocząć przez blisko dwa tygo-

dnie. Później okazało się to zupełnie bezpodstawne, bo mój operator zadbał o jak najwięk-

szy komfort finansowy na moim telefonicznym koncie za granicami kraju. Rozpoczęła się po-

dróż przez Czechy. Akurat udało nam się zatrzymać w McDonald na terytorium naszych są-

siadów i jak na ironię odezwała się znowu „gościnność”, tylko że tym razem w wydaniu przy-

słowiowych „Pepików”. Praktycznie nie różniące się wydanie od wydania Polaków. Po kilku 

godzinach jazdy po czeskich autostradach zjechaliśmy na mniej popularne drogi lokalne, aby 

po krótkim czasie zatrzymać się na granicy z Austrią. Ah... Austria, pamiętam jak byłem tam 

pierwszy raz! Zatrzymaliśmy się na postoju, dosłownie kilka kilometrów za Wiedniem. Aż 

miło było wysiąść z autokaru i zaczerpnąć trochę bądź 

co bądź alpejskiego powietrza. Jak na złość, musiało 

się rozpadać. Za stacją na której naładowaliśmy aku-

mulatory i rozprostowaliśmy kości czekała nas długa 

droga do granicy Austrii z Włochami. Było pochmur-

no, padało, praktycznie nic nie było widać prócz maje-

statycznych górskich estakad i tunelów, którymi się 

poruszaliśmy. W końcu Alpy, i gdyby nie pogoda, być 

może ujrzelibyśmy to piękne pasmo gór w pełnej oka-

załości. Zapadła noc. W autokarze było głośno, nasza 

wspaniała krakowska ósemka trochę się zintegrowała 

z osobami siedzącymi obok, wszyscy byli podekscyto-

wani. Podekscytowani tym, co ich czeka następnego 

dnia. W autokarze przynajmniej, jak dla mnie, nie da 

się spać i chociaż już było późno i wszyscy spali, ja nie 

mogłem znaleźć wygodnej pozycji, która by mnie 

uszczęśliwiła, chociaż i tak byłem ogromnym szczę-

ściarzem bo siedziałem sam. 
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6 lipca 

Odsunąłem trochę zasłonę w oknie, ponieważ z mroku wynurzały się jakieś pojedyncze 

światła. Zobaczyłem w oddali zieloną przydrożną tablicę informującą dokąd zmierzamy. Zie-

lona? - dla niejasności w Austrii tablice drogowe były koloru niebieskiego. Gdy minęliśmy 

ten duży obiekt zrozumiałem już dlaczego. Byliśmy na włoskiej ziemi. Żałuję, że wszyscy spa-

li, ponieważ  moją euforię, że znów jestem we Włoszech musiałem zachować dla siebie. A 

jeszcze bardziej wpadłem w zachwyt gdy ujrzałem na tej tablicy obok strzałki w prawo napis 

Venezia. Venezia, miasto na wodzie, miasto miłości, miasto przepiękne, aż marzyłem aby-

śmy skręcili w prawo, chciałem tam być, chciałem poczuć magię tego miejsca. Westchnąłem 

tylko z uśmiechem, gdy przejechaliśmy obok zjazdu, ale po kilku minutach moje serce nie-

malże dostało zawału, gdy ujrzało napis Verona i strzałkę w lewo. To było dla mnie coś nie-

zwykłego i wiem, że dla wielu te miasta to tylko miasta ale dla mnie to są ikony! Verona mia-

sto Julii i Romea, a ja przecież tak strasznie chciałem być zakochany jak Romeo i Julia i tak 

strasznie chciałem poczuć to miasto tak samo jak i Wenecję, że przez myśl przeszło mi na-

wet, aby uprowadzić autobus, na szczęście w porę się opamiętałem... Z uśmiechem na twa-

rzy poczułem, że mój organizm sam z siebie chce zasnąć, i nie pozostało mi nic innego jak 

oddać mu pełną kontrolę. Zasnąłem. Około godziny 4 nad ranem obudziły mnie światła por-

towego miasta, do którego zmierzaliśmy. Port w Livorno to duży port, goszczący w swoich 

dokach wiele statków zarówno towarowych jak i pasażerskich. Nasz prom odpływał dopiero 

o 6. Stanąłem jako pierwszy przy odsuwanych drzwiach autokaru. Było strasznie wilgotno  

i dość ciepło, jak na 4 nad ranem. Gdy opuściłem autokar wziąłem głęboki oddech i aż sam 

w to nie mogłem uwierzyć, że wróciło do mnie to samo przecudowne wspomnienie z cza-

sów dzieciństwa, gdy z moim tatą byłem w Turcji a z mamą na Rodos. Takie samo było wte-

dy powietrze i było w tym coś tak egzotycznego, że miałem ochotę wdychać to powietrze aż 

do momentu w którym bym się pewnie zapowietrzył. Było cudownie. Port zrobił na mnie 

ogromne wrażenie. Wszędzie były olbrzymie śródziemnomorskie mewy, a morze, jak ocean 

było spokojniejsze niż nasz polski Bałtyk. Moje oczy podziwiały wielkie promy wpływające i 

wypływające z portu, aż sam z ciekawością śledziłem każdy ich ruch z nadzieją że jest to ten, 

którym będę płynąć. Około 5 wzeszło słońce. Mimo tego, że w powietrzu unosiła się lekka 

wilgotna mgiełka doskonale widziałem jak piękne jest to zjawisko i nareszcie nadpłynął mój 

prom. Był ogromny. Kilka minut przed cumowaniem miałem styczność z włoskimi pracowni-

kami portu, którzy swoim charakterem i wyglądem włączyli we mnie tryb - patrz uważnie.  
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Nie dość, że mieli bardzo śródziemnomorską karnację, to jeszcze to, jak mówili i jak wzglę-

dem siebie się zachowywali wywołało u mnie miłość od pierwszego wejrzenia do takiego 

stylu bycia. I nie myślałem już wcale o Polsce i o tym, jak trudno każdemu jest znieść ranne 

wstawanie do pracy, a oni mimo 5 rano cieszyli się jak opętani. Myślałem już tylko o tym, co 

się dzieje tu i teraz. Gdy wsiadaliśmy na prom spełniło się jedno z moich marzeń. W końcu 

przeżyłem podróż prawdziwą marynarską jednostką. Małe porównanie - w Polsce płyniesz 

statkiem byle by przepłynąć, we Włoszech - byle by przepłynąć i delektować się każdą chwi-

lą. Przy wejściu biało ubrani panowie w eleganckich morskich mundurach, z pagonami i jak 

na marynarzy przystało z bardzo ciemną karnacją, gdziekolwiek się nie ruszyłem widziałem 

ich pomocną dłoń, a to tu żeby się złapać, a to tu żeby się nie potknąć, i na każdym kroku 

słyszałem Ciao, Bongiorno segniore. Marzenie się spełniło. Nie płynęliśmy w kajutach tylko 

na górnym pokładzie promu. W końcu wyruszaliśmy. Wszyscy „wspaniali” siedzieli w jednym 

miejscu na samej górze promu. Nie było to pomieszczenie a normalny balkon z leżakami i 

stolikami, na których można było pić, jeść lub spać. Pokład był otulony mgłą. Z biegiem cza-

su mgła opadła a nam ukazał się widok pięknego słońca odbijającego się w tafli spokojnego 

morza śródziemnomorskiego. Wokół nas woda... Morskie głębiny. Płynęliśmy tak przez pra-

wie 8 godzin, podczas których postanowiłem zwiedzić jednostkę i po raz pierwszy tej podró-

ży spróbować włoskiego typowego marynarskiego jedzenia. Przepraszam nie typowego je-

dzenia, a boskiego jedzenia. Bo Włosi słyną z najbardziej smakowitej kuchni świata. Moją 

ucztę uświetnił widok lądu. Nie byle jakiego, ponieważ był to skrawek ogromnej wyspy bo-

gatej w duże pasma górskie. Podejrzewam, że poczułem się wtedy jak Krzysztof Kolumb, gdy 

docierał do Ameryki. Ten widok był nie do opisania! Sardynia… Tak Sardynia, piękna i zjawi-

skowa. Słowa nie oddadzą te-

go, jak się wtedy czułem. Od 

razu spojrzałem za burtę, a wo-

kół statku ogromne przestrze-

nie błękitnej wody, praktycznie 

przezroczystej, ogromne skały i 

góry porośnięte oliwkami i eg-

zotycznymi roślinami. Raj? 

Eden? - pomyślałem sobie 
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i z niecierpliwością czekałem, aż statek zacumuje do portu w Olbii. Po opuszczeniu promu 

byłem zakochany w tej wyspie, ale czekała mnie jeszcze podróż przez całą długość wyspy, aż 

do miejsca wypoczynku czyli sardyńskiego Tortoli - miasta portowego słynącego z turystycz-

nego raju. Mijaliśmy góry, wielkie pola, mniejsze sardyńskie miejscowości i przez cały ten 

czas poznawałem miejscowy klimat, który był wyjątkowy. Po dojechaniu na camping, w któ-

rym mieliśmy zostać zakwaterowani do bungalowów spełniło się kolejne moje marzenie. 

Maleńki bungalow przy samej plaży, otoczony palmami, kaktusami, cytrusami należał do 

mnie i moich dwóch kolegów! Fantastycznie się wtedy czułem. Po upływie kilkunastu minut 

poszliśmy na plażę. Wtedy już zrozumiałem, że ja się z tym miejscem tak łatwo nie rozsta-

nę… 

7 lipca,  

Śniadanie przygotowywane przez kucharzy z Polski było smaczne, a sam dzień zaczął się o 

przyjemnej porze. Można było się wyspać. Otwierając oczy po raz pierwszy nie miałem pro-

blemu ze wstaniem z łóżka. Byłem strasznie ciekaw, co przyniesie nowy dzień. Od razu po 

wyjściu z domku ujrzałem siedzącą przed wycieraczką wielką jaszczurkę. Nie lubię się po-

wtarzać, ale naprawdę powiedziałem sobie wtedy z wielkim uśmiechem na twarzy: Kocham 

to miejsce! Po śniadaniu pierwszy dzień w morzu. Nie, nie jestem w stanie tego opisać! Dla 

kogoś kto tak bardzo kocha egzotykę jak ja, takie przeżycie jest nie do opisania. Dodam tyl-

ko, że warto było zabrać ze sobą gogle do pływania, by móc ujrzeć te wszystkie egzotyczne 

kolorowe rybki pływające przy nogach. Uczucie niebiańskie. Po wyjściu z morza ja i moi 

przyjaciele udaliśmy się na krótką przerwę do bungalowów. Po drodze minąłem piękną 

Włoszkę, która nie wiedzieć czemu powiedziała mi Ciao, gdy się mijaliśmy. Długo nie mo-

głem dojść do siebie po tym incydencie. 

Kto normalny w Polsce do nieznajomego 

przechodzącego obok bez powodu powie-

działby dzień dobry? Kolejne godziny tego 

słonecznego dnia spędziliśmy w Tortoli, 

aby po południu jeszcze raz znaleźć się na 

plaży. Dzień zbliżał się ku końcowi. A mo-

im oczom ukazały się setki tysięcy gwiazd 

rozjaśniających nocne niebo.  Błogość? 

Bardziej Nirwana… Byłem całkowicie speł-

niony i zanurzyłem się w marzeniach 
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leżąc na ciepłym piasku przy szumiących falach. Tak.. Nirwana.. Ale nawet Nirwana to nic  

w porównaniu z tym co było dalej...  

 

cześć II w następnym numerze...  

/Konrad Grybel 4LC/ 
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Wywiad numeru 

Rozmowa z pisarzem Andrzejem Pilipiukiem,  
autorem poczytnych powieści m. in z cyklu o Jakubie Wędrowyczu 

 
9 listopada gościliśmy w naszej szkole Pana Andrzeja Pilipiuka, postać, której nie trzeba przedsta-
wiać osobom lubiącym fantastykę. W sali wypełnionej po brzegi zebrała się młodzież uwielbiająca 
współczesną fantastykę, jak również i ci, którzy dopiero poszukują nurtu dla siebie. Po krótkiej pre-
zentacji gościa on sam zabrał głos, odpowiadając na pytania prowadzących spotkanie: Pauliny 
Siembidy i Konrada Grybla. Autor z niezwykłą swadą opowiadał o początkach swojej pracy pisar-
skiej, źródłach, z których czerpie pomysły i planach na przyszłość. Usłyszeliśmy kilka ciekawych 
anegdot z jego życia. Był tez czas na pytania z sali. Miłośnicy twórczości pisarza zadawali autorowi 
mnóstwo pytań dotyczących postaci wykreowanych na łamach powieści, jego zainteresowań lite-
rackich i pozaliterackich. Następnie pisarz podpisywał swoje książki, wpisując do nich niebanalne 
dedykacje i rysunki. Chętni mogli również wykonać pamiątkowe zdjęcie z autorem. W tle podziwia-
liśmy prace plastyczne Kingi Orawin i Pauliny Siembidy, który były darem dla naszego gościa. Dla 
tych, którzy nie mogli być na spotkaniu przedstawiamy wycinek naszych rozmów: 
 
Jest Pan z wykształcenia archeologiem, a zajął się Pan fantastyką, co jest bliższe pana sercu? Czy 

gdyby się dało zmieniłby Pan swój wybór? 

Chodziłem na interesujące wykłady z różnych interesujących mnie epok historyczno-

archeologicznych,  które dały mi dość szeroką wiedzę, która przydaje się przy pisaniu. Gdyby nie 

archeologia? Może poszedłbym wtedy na polonistykę? Nie wiem, z około 30 pisarzy których znam 

osobiście, tylko dwie osoby są po polonistyce. Andrzej Ziemiański jest architektem, Jacek Komuda 

jest historykiem, Jarosław Grzędowicz studiował biologię, Ewa Białołęcka jest po pedagogice wcze-

snoszkolnej, a zajmowała się wykonywaniem witraży. Czyli jest to konglomerat ludzi, których połą-

czyła pasja do pisania.  

Natomiast gdybym miał dziś wybierać, czy iść do liceum, to nie wiem. Państwo jesteście w techni-

kum, jest to szkoła która daje konkretny zawód. Natomiast matura w obecnych czasach to jest pa-

pier, który się przydaje przez 15 minut, żeby ją pokazach w dziekanacie, gdy się człowiek zapisuje 

na studia.  

Moi przodkowie byli szewcami. Od co najmniej połowy 18-tego wieku Pilipiukowie byli szewcami, 

jeden – „czarna owca” – został kowalem... Mój ojciec i dziadek skończyli szkoły techniczne, ja je-

stem pierwszy w rodzinie, który ukończył liceum ogólnokształcące. Jeśli ktoś jest szewcem, to trud-

no by mu było napisać powieść historyczno-przygodową, nawet historyczno-przygodową z życia 

szewców byłoby mu niełatwo… 
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Skoro jesteśmy przy temacie szkoły, to chcę zapytać, bo u Wędrowcza pojawia się motyw, że pali 

on szkołę, do której chodził, a Pan podobno ma jakieś złe wspomnienia związane ze szkołą, może 

coś Pan opowie o tym więcej? 

Wszystkie moje szkoły stoją, wszyscy moi nauczyciele żyją! Ze szkołą miałem swoje przejścia, prze-

de wszystkim dlatego, że byłem leworęczny, a chodziłem do szkoły w epoce, kiedy leworęczność 

zwalczano. A poza tym mój sposób trzymania długopisu doprowadzał nauczycieli do szewskiej pa-

sji, … a to ja jestem szewcem z pochodzenia. W pierwszej klasie chodziłem na godzinę 8, w drugiej 

na 11.30, w trzeciej klasie, ponieważ był wyż demograficzny chodziłem na 14.25 – jako dziesięcio-

latek. Rodzice się buntowali, więc dyrekcja klasę rozwiązała, dzieci rozparcelowała po innych kla-

sach, wtedy pozostałe klasy stały się 40-osobowe. Zatem były to dla mnie traumatyczne przeżycia. 

Ale nie będę państwa demoralizował opowiadając o szczegółach…  

Maturę z historii zdałem na ocenę mierną (chociaż nauczycielka uważała, że nie zdam), a gdy po 12

-tu latach zostałem współautorem podręcznika do wiedzy o społeczeństwie, okazało się, że w mię-

dzyczasie moja belfszyca została metodykiem nauczania i to ona ten podręcznik zatwierdzała. 

Stwierdziła, że skoro zna autora osobiście z nienajlepszej strony, to nie będzie nawet czytać. Jak tu 

mieć dobre wspomnienia? 

Dlaczego wybrał pan akurat fantastykę? 

Zawsze miałem w domu książki z tego gatunku, zawsze czytałem fantastykę. Inne nurty mi nie po-

deszły. Mamy w Polsce bardzo mało powieści historycznej, natomiast fantastyka historyczna ma 

się całkiem dobrze. Teraz troszkę odżył kryminał, kryminał retro. 
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Skupmy się na najbardziej rozpoznawalnej Pana postaci. Skąd wziął się pomysł bohatera bim-

brownika, który jest egzorcystą i mieszka w Wojsławicach? 

To wyszło trochę przypadkiem, pisałem dziennik norweski, powieść którą pisałem od 11 do 20 ro-

ku życia, poprawiając dopisywałem kolejne wersje; i tam występował bohater, który z wersji na 

wersję coraz bardziej był daleki od oryginału, coraz bardziej „świrowaty”, wymyśliłem że on stał się 

taki po wizycie u swoje dziadka... I gdy zasugerowano mi, żebym napisał cos krótszego niż 1700 

stron maszynopisu, wtedy zacząłem pisać opowiadania o szalonym dziadku. Temat chwycił, więc 

go pociągnąłem. Teraz się ukazał 8 tom przygód Wędrowycza – „Conan destylator”.  

Wędrowycz jest satyrą na polską wieś, satyrą na to, jak miastowi sobie wyobrażają polską wieś,  

a jednocześnie satyrą na to, jak wieśniacy wyobrażają sobie mieszczuchów. Jest to świat odbity w 

mocno krzywym zwierciadle, z licznymi przesadami. Trzeba pamiętać, ze bimber nie jest eliksirem 

nieśmiertelności…, chociaż z utworu może to wynikać.  

Skąd pan zna tak dobrze realia wiejskie? 

W dzieciństwie jeździłem do dziadka, napatrzyłem się na jego kolegów, którzy po targu zawsze pili 

wino, napatrzyłem się na różnych typów, rożnych historii się nasłuchałem.  

Krążą pogłoski o ekranizacji Wędrowycza, na jakim to jest etapie? 

Na razie pomysł upadł. Ostatnia ekipa, która się zabierała do tematu, napisała nawet fajny scena-

riusz, dostali dofinansowanie, ale niestety nie zebrali reszty budżetu. W ciągu 12 lat były 4 próby 

zekranizowania przygód Jakuba. Próbowano też się przymierzyć do ekranizacji „Kuzynek” – to do-

piero była ciekawa historia: dostałem zaliczkę, podpisałem umowę na 3 lata, po 3 latach się ocknę-

li, że czas się kończy, przedłużyli umowę, dali drugą zaliczkę, po 2 latach się ocknęli,  że kończy się 

czas, a tu nawet scenariusza nie napisali. Posadzili jakąś kobietę do napisania scenariusza, a jak go 

przeczytałem… Boże święty! Rozumiem, że można nie znać Krakowa, ale żeby nie umieć odpalić 

Google Maps…? jest tam u niej scena, gdzie bohaterowie z Plant wchodzą bezpośrednio na Rynek. 

A gdzie ulica nomen omen Szewska? … Napisałem parostronicowe podsumowanie błędów, które 

znalazłem. Chyba się obraziła, bo nie dostałem kolejnej wersji scenariusza, nie przedłużono umo-

wy… i nie dostałem trzeciej zaliczki. 

Właśnie w „Kuzynkach” odnajdujemy pięknie widoczne miasto Kraków. A które miasto jest dla 

pana bardziej przyjazne do pisania: Warszawa czy Kraków? 

Trudno mi powiedzieć, w Warszawie nie lubiłem mieszkać, a mieszkałem na Pradze, gdzie „ludzie 

od razu rodzą się w dresach”, w Krakowie jest trochę spokojniej, trochę się wolniej żyje. Bardzo 

lubię Lublin, lubię Chełm, - to są sympatyczne miasta, zachowały klimat przedwojennej Polski.  
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To, gdzie tworzę, nie ma najmniejszego znaczenia, nawet jadąc na spotkanie mogę rozłożyć laptop 

w pociągu i pisać, dopóki bateria nie padnie. 

Podobno zajmuje się Pan poszukiwaniem meteorytów? 

Ostatnio nie miałem czasu jeździć i szukać, ale: byłem dwa razy pod Moraskiem, tam spadł meteo-

ryt żelaza. Największa bryła, która znaleziono, ważyła 360 kg, ale tam nic nie znalazłem. Byłem też 

8-9 razy pod Pułtuskiem, tam spadł deszcz meteorytów kamiennych, około 40 tysięcy odłamków. 

Znalazłem tam sowiecką zapalniczkę, niewystrzelone naboje z drugiej wojny światowej, łuskę poci-

sku z I wojny światowej… gdybym zaczął zbierać części traktora, które tam były, to pewnie i cały 

traktor bym złożył. Natomiast tego, po co pojechałem, nie było.. Podobno płacą około 40 tysięcy 

za ładny okaz! Pojechałem tam głównie z determinacji, gdy nie miałem innego pomysłu na życie,  

a nikt nie chciał wydawać moich książek. Pomyślałem, że uzbieram parę kilo i z tego pożyję, ale.. 

no nie udało się. 

W pana książkach można się doszukać opisów czasów głównie PRLowskich, połączonych np. z 

wątkami wampirów, np. Wampir z MO, czy to specjalny zabieg? 

Z wampirami to było tak; szedłem kiedyś przejściem podziemnym w Warszawie i tam znalazłem  

w witrynach reklamy książek głównie o wampirach, pomyślałem że jest akurat duży popyt na taką 

tematykę. Skoro jest tego tyle, to znaczy jest na to moda, że ludzie chcą to czytać. A właściwie, dla-

czego ja nie piszę o wampirach? Zastanawiałem się, jak wyglądałby wampir w dzisiejszych czasach, 

gdyby „żył”, czy byłby to wampir urzędnik, czy wampir biznesmen, czy wampir dresiarz. A swoją 

drogą fajna nazwa dla wampira w dresie: „dresula”. Pomyślałem, że by trzeba napisać coś innego 

niż „Zmierzch”, niż „Wywiad z wampirem”, coś zupełnie nie sztampowego. Postanowiłem napisać 

nie o bogatych arystokratycznych wampirach, tylko o takich, które są biedne i głupie. I słabe. Np. 

grupa wampirów, która mieszka na 

warszawskiej Pradze, pracują jako ro-

botnicy, mają nestora rodu , który nosi 

flanelową koszulę. Chcą mu na 250 

urodziny kupić czarny jedwabny 

płaszcz, jaki noszą wampiry na zagra-

nicznych filmach. Powstał problem, 

gdzie to kupić, przemysł tego nie pro-

dukował, bo dla kogo i po co, wykrój 

wzięli z zagranicznej gazety, a jedwab 

postanowili kupić w Pewexie za dola-

ry. Tylko skąd wziąć dewizy?  
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Uknuły spisek, że zwabią do bramy jakiegoś cudzoziemca, nastraszą go, wyssą mu krew i zabiorą 

dewizy.  I przy okazji się najedzą. Przyuważyły Niemca opodal hotelu, rozpoczęły akcję, wszystko 

teoretycznie poszło dobrze, ale gdy wróciły na swoja kwaterę z portfelem, okazało się, że ten Nie-

miec był z NRD. A za taka walutę… nie dało się nic kupić w Pewexie. Cały misterny plan wziął w łeb. 

Powstały dwie takie książki, trzecia jest w planach. Było to zrobienie sobie jaj z mody na wampiry, 

a z drugiej strony chciałem dowalić komunie, którą pamiętam z dzieciństwa i której, powiedzmy 

szczerze, nie lubiłem.  

Stworzył Pan też taką sympatyczną wampirzycę Monikę, która nie chce być kanibalem, to też 

jest chyba taka satyra na wampiry? Że Monika gorączkę leczy piramidonem czy innymi lekami  

z apteki? 

Może nie satyra, ona jest faktycznie dziwna, a gdy ja dopadli łowcy wampirów, to stwierdzili, że to 

pseudowampir, a takich się w ogóle nie porywa. Taki miałem właśnie pomysł na dziewczynę, która 

ma ciągle „naście” lat, tylko chodzi po świecie od tysiąca. I chyba mi to nie najgorzej wyszło, tak 

przynajmniej dedukuję z recenzji czytelników.  

Teraz mam „na warsztacie” kolejną książkę, która będzie miała tytuł „Wampir z KC” i będzie mówi-

ła o tym, co wampiry robią, jak im się komuna zawaliła i fabrykę zamknięto. Będzie tam specjalny 

wydział „z” jak zabobony, który ma za zadanie likwidować wszystko co nie pasuje do niemateriali-

stycznej wizji państwa, czyli krasnoludki, wampiry, itp. … 

Oprócz „Wampira z KC”, nad czym Pan jeszcze teraz pracuje? 

Piszę też teraz kolejny tom opowiadań „bezjakubowych”, z cyklu „światy Pilipiuka”, znowu pojawi 

się doktor Skórzewski, znowu pojawi się poszukiwacz antyków Robert Storm. Zacząłem też pisać 

zbiór opowiadań o duchach z czasów napoleońskich. Zobaczymy, ile tego mi wyjdzie, czy na cały 

zbiór. Będzie to opowieść, jak trzy duchy trzech dziewcząt umilają życie kolejnym pokoleniom za-

borców, okupantów, hitlerowców, komuchów, postkomuchów.  

Która z postaci, o których pan pisał, jest panu najbliższa? 

To jest dobre pytanie! Zasadniczo lubię wszystkich moich bohaterów, a jak któregoś nie lubię, to 

już dawno jest wykończony i zakopany. Dość podobny do mnie od strony psychologicznej jest Ma-

rek Oberech z „Operacji Dzień Wskrzeszenia”. Jego postawa, jego przemyślenia to jest takie moje 

odbicie. Z kolei Rober Storm robi rzeczy, które ja czasem robię, z racji moich zainteresowań regio-

nalistycznych; próbuję szukać ludzi, zdjęć, tych którzy coś jeszcze pamiętają o przedwojennych 

Wojsławicach, oczywiście Stormowi idzie to wszystko dziesięć razy łatwiej i szybciej, w rzeczywi-

stości jest to bardzo mozolna praca. Mnie się udało w 2010 roku zdobyć dwa zdjęcia w antykwaria-

cie we Wrocławiu i do tej pory jestem z siebie dumny. Takie są realia. Storm robi to, co ja bym 

chciał robić, a Marek Oberach myśli to, co ja bym myślał, gdybym wylądował w 16-tym wieku.  
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Natomiast Wędrowycz nie jest moim alter ego. 

A gdy Sędziwój wyrusza na poszukiwanie meteorytów, to jest inspirowane Pana zainteresowa-

niami? 

Tak, często bohaterowie robią to, co ja chciałbym zrobić, mnie się nie udało, im się udaje. Tak to 

jest. Jak człowiek ma nietuzinkowe zainteresowania, to w różne dziwne miejsca zagląda, ja np. spa-

łem w namiocie, włóczyłem się po górach, nawet byłem przy sekcji żyrafy we wrocławskim zoo, 

więc wiem co żyrafa ma w środku. Poznaję też wielu różnych interesujących ludzi. Poznałem ludzi 

bardzo różnych zawodów i gdy potrzebuję jakiś szczegół to zawsze mam kogo zapytać. Gdy potrze-

buje coś sprawdzić po szwedzku, to mam takiego fana, który mi pomaga. Złota też szukałem, płu-

kałem, teraz wiem, dlaczego jest ono takie drogie! 

Skąd pomysł konfliktu Wędrowyczów z Bardakami? Czy były jakieś inspiracje z rzeczywistości? 

Nie, moi przodkowie nie walczyli z sąsiadami. Ale są tam rożne zwaśnione rody, gdzie wiadomo że 

ich potomkowie nie siądą w sąsiadujących ze sobą ławkach w szkole. To są takie rozmaite zaszło-

ści, spory o miedzę. Swoisty węzeł gordyjski różnych animozji, a musimy wziąć poprawkę na to, że 

to jest wieś. Na wsi ludzie maja mniej do roboty i więcej czasu na rozmyślania i pielęgnowanie za-

szłości. Często z nudów intrygują, plotkują, knują. Oceniają kogoś przez pryzmat własnej małości. 

Jak obecnie wygląda sytuacja z czytelnikami fantastyki? 

Jeszcze parę lat temu książki fantastyczne sprzedawały się świetnie, nakłady udało się potroić, ja 

sam przeprowadziłem się z mieszkania dwupokojowego do trzypokojowego. Potem miało być oży-

wienie gospodarcze, które nie nastąpiło; nadal wydawałem po dwie książki rocznie, ale dochody 

mi w ogóle nie rosły. Potem wszedł VAT na książki, po tym zabiegu sprzedaż książek obniżyła się  

o co najmniej 1/3. Teraz budzimy się w świecie, gdzie prosperuje tylko połowa księgarni, które 

działały jeszcze 10 lat 

temu. Sytuacja nie jest 

szczególnie różowa. Są 

oczywiście księgarnie 

internetowe. Padł Mer-

lin, ale mamy Bonito. 

Teraz też Żabka i Bie-

dronka zaczynają han-

dlować książkami. Zatem 

jest szansa, że książki 

wrócą na wieś, wrócą 

pod strzechy.  
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Dlaczego Pan zaczął pisać? Czy to był jakiś szczególny moment w Pana życiu? 

Tak, przyśnił mi się taki sen i zacząłem pisać „Hotel pod Łupieżcą” Miałem wtedy 11 lat. Zmieniłem 

wtedy szkołę. Wcześniej opowiadałem różne wymyślone historie swoim kolegom, a teraz oni zo-

stali w starej szkole, więc zacząłem te swoje pomysły, opowieści zapisywać, notować, żeby kiedyś 

mieć im co opowiedzieć, żeby mi nie uleciało. Potem, mając 12 lat, czytałem Pana Samochodzika, 

od deski do deski, zobaczyłem w stopce redakcyjnej, że nakład podstawowy to 180 tysięcy egzem-

plarzy. Popatrzyłem na cenę na okładce, pomnożyłem jedno przez drugie i pomyślałem , że oto są 

kwoty, o jakie mi w życiu chodzi! 

Żyję przeciętnie, mam 10-cioletni samochód, kupiony w salonie na raty, mieszkanie już prawie 

spłaciłem, stać mnie było w tym roku pojechać z rodziną na wakacje do Hiszpanii, stać mnie było 

popływać po norweskich fiordach wynajętym jachtem. Na jacht mnie nie stać, ale myślałem o kup-

nie kajaka w Decathlonie.  

Znam tylko jednego pisarza, który żyje w willi, ale to jest willa jego mamusi, więc to się jak gdyby 

nie liczy.  

A ma pan jakąś muzę? 

Żona mi nie pozwala… 

Zwraca Pan uwagę na recenzje swoich książek? 

Napisałem taką powieść „Sowie Zwierciadło”, namęczyłem się nad nią prawie rok, żeby to ładnie 

ułożyć, opisać, ponad 650 tys. Znaków, a tu czytam w recenzji: „eee, popłuczyny po serii, wygląda 

na książkę napisaną tylko dla pieniędzy”. A ja sobie myślę, przecież ja te wszystkie 30 książek napi-

sałem dla pieniędzy! 

/Rozmawiali: Paulina Siembida i 

Konrad Grybel/ 
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Biblioteka poleca! 
Andrzej Pilipiuk—Kuzynki 

Z racji tego, że rozpoczął się rok szkolny i nadszedł czas na lektury, był to świetny pretekst do 
tego by wybrać się do szkolnej biblioteki z nadzieją, że zdobędę kolejną perełkę. Intuicja 
mnie nie myliła i dostałam do rąk książkę Andrzeja Pilipiuka pt.: „Kuzynki”.  Zachęciła mnie 
nasza pani bibliotekarka ze względu a to, że listopadzie będzie spotkanie z autorem i może 
mnie zaciekawi i wezmę w nim udział. Już dawno nie czytałam czegoś tak genialnego! Nie 
wiem, jak udało się połączyć te dwa całkowicie różniące się światy, jakimi są realizm zaha-
czający o wątki historyczno-archeologiczne i czysta fantastyka. W książce ukazane są rów-
nież szczegóły historii i klimatu dwu miast: Krakowa i Warszawy, gdyż autor w jednym miesz-
ka, a w drugim się urodził i wychował, toteż świetnie je zna. 

Powieść opowiada o agentce CBŚ, Katarzynie Kruszewskiej, która dzięki swojej pracy zlo-

kalizowała, odnalazła i poznała kuzynkę Stanisławę, żyjącą już ponad sześćset lat.  I tu poja-

wia się pytanie: „Jak jej się to udało?". Okazuje się, że Michał Sędziwój, alchemik, w XVI wie-

ku wynalazł i rozpracował metodę Kamienia Filozoficznego przedłużającego życie. Stanisła-

wa, będąca niegdyś jego uczennicą dostała swoją część magicznej substancji, teraz musi go 

odnaleźć, gdyż kończy jej się zapas tynktury. Dlatego po wieloletniej tułaczce po całym świe-

cie postanowiła spocząć w Krakowie. Miała szczęście, ponieważ dzięki temu, że Katarzyna ją 

odnalazła, to przez własne doświadczenie w byłej pracy dla CBŚ pomogła jej w szukaniu Mi-

strza. Stasia uczy się funkcjonować w nowoczesności, a Kasia poznaje sekrety czasów prze-

szłych. Niestety obok tych szczęśliwych chwil Kruszewskie napotykają wiele zagrożeń. 

Obok kuzynek poznajemy również Monikę, szesnastoletnią dziewczynę o książęcej uro-

dzie. Jednak okazuje się, że ona nie jest zwykłym człowiekiem, a więc kim? Przeczytajcie sa-

mi J. Ta znajomość bardzo pomaga obu stronom, gdyż Monika nie mogąca znaleźć własnego 

miejsca na tym nowoczesnym świecie odnajduje dwie kobiety, które ją  rozumieją i w dodat-

ku są jej przyjaciółkami. No a Kruszewskie raz, że mają przyjaciółkę, to jeszcze wtyczkę  

i obrończynię. 

Sędziwój również nie ma lekko, po tych latach życia w ukryciu postanawia odnaleźć swo-

ich uczniów. Nie jest to łatwe i po osiedleniu się w Krakowie rozpoczyna poszukiwania. Je-

den z uczniów, Dymitr, jak się okazuje, zamordował wszystkich z wyjątkiem Stanisławy.... 

A co było dalej… to już znajdziecie w książce J. 

Na prawdę gorąco polecam każdemu!      /Aleksandra Łazowy 2LC/ 
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 Biblioteka poleca!  
Regina Brett—Bóg nigdy nie mruga 

Wczoraj skończyłam jedną z nowo zakupio-
nych książek, a mianowicie "Bóg nigdy nie 
mruga" Reginy Brett. Jest w niej zawarte 50 
lekcji na trudniejsze chwile w życiu. Książka 
jest przecudowna! Dzięki niej nabiera się 
wiary we własne możliwości, udaje się pogo-
dzić to co już minęło i zastąpić to optymi-
zmem na następne wydarzenia czekające na 
nas w życiu. Jako, że jestem chrześcijanką, to 

słowa zawarte w tym dziele jeszcze bardziej 
mnie zbliżyły do Boga. Jesteś ateistą? Żaden 
problem, autorka nie zmusza Cię do wiary, 
nawet o tym nie wspomina :) Autorka opiera 
wszystko na własnych doświadczeniach i ob-
serwacjach. Sama przeszła raka, urodziła 
dziecko w wieku 21 lat, w domu się nie prze-
lewało, a partnerzy zostawali z nią na co naj-
wyżej miesiąc. „Co cię nie zabije, naprawdę 
Cię wzmocni” <— jedna z lekcji :). Niektóre  
z nich teraz mi się jeszcze nie przydadzą, ta-
kie jak: karty kredytowe, wychowanie dzieci, 
małżeństwo. Jednak wiem, że niejednokrot-
nie powrócę do tej księgi tylu mądrości. 
Gorąco polecam! Absolutnie wszystkim! 

/Aleksandra Łazowy 2LC/ 
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„Cz y to prawda, że ludzie są jak książki?”  
„Jesteśmy jak książki... większość ludzi widzi tylko naszą okładkę, mniejszość czyta nasz 

wstęp, wielu wierzy krytykom, a tylko nieliczni znają naszą treść." 

Gdy przeczytałam ten cytat, zdałam sobie sprawę, że to czysta prawda. Każdy człowiek 

skrywa w sobie jakąś tajemnicę, której nie chce nikomu zdradzać, albo rozdziały, których  

w każdy możliwy sposób chciałby uniknąć lub całkowicie wymazać. Niestety nie jest to moż-

liwe, bo nasze całe życie to jedna wielka księga, którą cały czas piszemy niezmywalnym atra-

mentem. I właśnie tam zapisane są wszystkie chwile, którymi los nas obdarzył, pogrupowa-

ne na rozdziały, których już nie wyeliminujemy. Czy to przypadek, że mówi się: 

„Rozpoczynam nowy rozdział w swoim życiu..." lub też: „Można z niego czytać jak z otwartej 

książki..."? 

Spójrzmy na ludzi w księgarniach czy bibliotekach, biorą jakąś książkę do rąk, oglądają 

okładkę, czytają opis z tyłu, a już niewielu czyta pierwsze strony.  Jeśli coś im nie pasuje rzu-

cają nią w kąt i idą po następną, przebierając w cudownych okładkach i tytułach. Czy wła-

śnie ta zachęcająca okładka daje nam pewność, że znajdziemy równie ciekawą treść? A mo-

że  jest tak, że właśnie ta szara i prosta szata graficzna kryje w sobie największe bogactwa? 

Istnieją fora, blogi czy strony na portalach społecznościowych na których opisuje się książki; 

nie mówię, że jest to coś złego, bo sama piszę bloga, ale są ludzie, którzy ufają tak bezgra-

nicznie opiniom innego człowieka, że choćby nie wiem co nie chwycą tej czy tamtej książki 

do ręki, a może to właśnie ona stałaby się tą ulubioną... 

Czy nie tak samo ludzie postępują z ludźmi? Patrzą na ubrania, wygląd czy sposób po-

ruszania się tak jak na okładki, czytają i słuchają opisów i plotek na Twój temat tak jak blo-

gów, którym ufają jak ojcu. Zaczynają z Tobą rozmawiać jakby czytali twój wstęp, a gdy usły-

szą coś, co nie będzie im pasowało rzucają w kąt i biegną do następnych, których okładka 

jest bardziej interesująca. Są i Ci nieliczni zaczynający z Tobą żyć i poznawać całą Twoją treść 

mimo tego, że twój wygląd czy ubiór nie mogą równać się z atrakcyjnością pozostałych. Wła-

śnie oni stają się kimś, bez których nie da się obejść - PRZYJACIELE.  

/Aleksandra Łazowy 2LC/ 
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Vincent Van Gogh  
Gdy dowiedziałem się, że moja klasa będzie brała 

udział w zwiedzaniu i oglądaniu wystawy sztuki pt. 

Van Gogh Alieve, miałem mieszane uczucia. Nigdy 

wcześniej nie interesowałem się sztuką, jednak po 

obejrzeniu wystawy byłem mile zaskoczony. 

Tuz po wejściu do głównej części wystawy, która znajduje się w budynku zabytkowego dwor-

ca, zobaczyłem po lewej stronie pomieszczenia, krótki opis działalności Van Gogha oraz jego 

życiorys. Po prawej stronie znajdują się jego najsłynniejsze obrazy.  

Bardzo spodobał mi się obraz pt. „Kwitnący migdałowiec”. Van Gogh stworzył go po narodzi-

nach bratanka. Obraz ten należy do nielicznych, które zostały namalowane dla konkretnej 

osoby. Idąc w głąb wystawy, przechodzimy przez korytarz zrobiony w płócien po prawej i po 

lewej stronie – w celu naniesienia na niego obrazów z projektorów.  

Część główna – trzy ogromne sale wypełnione obrazami emitowanymi w projektorów.  

W pierwszych dwóch salach tematyka obrazów podąża za etapami życia Van Gogha, które 

były krótko opisane. Towarzyszyła temu bardzo dobrze dobrana muzyka, która wywarła na 

mnie ogromne wrażenie. Miedzy obrazami pojawiły się cytaty słów malarza; m. In. „Nie 

można być jednocześnie na biegunie i na równiku. Musisz wybrać swoja własna linię, jak 

mam nadzieję będzie to kolor.”. Druga sala wyglądała podobnie, znajdowały się tam ławki ze 

starego dworca. Trzecia sala przedstawia szereg autoportretów, 

stworzonych przez Van Gogha. Moja uwagę zwróciło także od-

wzorowanie pokoju Van Gogha w jego obrazu do rzeczywistości. 

Jest także mała salka, w której za pomocą multimedialnego kur-

su rysunku, można popróbować swoich sił w szkicowaniu.  

Sposób ujęcia całej wystawy przypadł mi do gustu. Nie była to 

nudna wystawa szeregu obrazów. Jest nowoczesna, multime-

dialna, trafiająca do młodych, jak i do starszych zwiedzających. Z 

pełna świadomością polecam tę wystawę, ponieważ gwarantuje 

niesamowite przeżycia 

/Marcin Cynk 3ME/ 
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Taras kawiarni w nocy  
Obraz Vincenta van Gogha pod tytułem „Taras kawiarni w nocy” z 1888 roku wywarł na 

mnie największe wrażenie. Artysta namalował ten obraz podczas pobytu w miejscowości 

Arles. Jest malowany techniką oleju na płótnie. W ciekawy, jak dla mnie, sposób pokazuje 

piękno nocy. 

Na pierwszym planie widzimy taras kawiarni, na tle ciemnej nocy rzuca się on w oczy, ponie-

waż jest oświetlony żółtym światłem, prawie cały jest wypełniony klientami. Kawiarnia leży 

przy wąskiej uliczce, która w oddali schodzi w dół, a po niej spacerują ludzie. Na tarasie ka-

wiarni siedzą ludzie, którzy są obsługiwani przez kelnera, choć nie wszystkie stoliki są zajęte. 

Taras od góry zasłonięty jest markizą. Nad nią, w oddali i po bokach widać kamienice.  

W otwartych okiennicach palą się światła, co może sugerować, iż ta noc jest tak fascynująca, 

że ludzie podziwiają ją z okien. Jest to piękna noc, bezchmurne niebo z dużą ilością gwiazd, 

niektóre świecą mocniej a inne sła-

biej. W prawym boku obrazu widać 

fragment drzewa iglastego. To drze-

wo trochę ożywia klimat tego miej-

sca, ponieważ jest posadzone wśród 

kamienic o ciemnych ścianach. Moż-

na wnioskować po bezchmurnym 

niebie oraz po strojach ludzi, że ta 

scena ma miejsce w jakieś cieplejsze 

miesiące. 

Według mnie ten obraz idealnie 

przedstawia piękno nocy w miastecz-

ku. Ciepłe barwy tarasu, zarówno też 

nieba jak i chodnika, w bardzo przy-

jemny sposób oddalają wizerunek 

nocy. 

/Karol Nowak 3ME/ 



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

Strona 24 

 

W ywiad z mistrzem  
Pozostając w tematyce Van Gogha, zapraszamy was, drodzy czytelnicy, do przeczytania 

wywiadu z nim. Nie, to nie jest błąd zecera proszę Państwa, nie wskrzeszaliśmy też mistrza 

malarstwa z grobu. Wywiad został utworzony na podstawie jego notatek, złotych myśli i re-

lacji. A zatem, zapraszamy do lektury. 

R: Dzisiejszym gościem będzie geniusz sztuki, ojciec ekspresjonizmu, człowiek, który mi-

strzowsko potrafi posługiwać się kolorami, jak również słowami – Vincent van Gogh! 

VG: Dzień Dobry! 

R: Wspomniałem o Pańskim geniuszu, może i niedocenianym, jednak osobiście uważam, że 

niesłusznie. Czy Pańskie obrazy będą w przyszłości jednymi z najdroższych, o ile nie najdroż-

szymi dziełami sztuki malarskiej na całym świecie? 

VG: Nic nie poradzę, że moje obrazy źle się sprzedają. Ale nadejdzie czas, gdy ludzie zrozu-

mieją, że są warte znacznie więcej niż cena farby, której użyłem do ich malowania. 

R: Bez wątpienia tak będzie. A propos pańskiej twórczości, co pchało Pana do przodu? 

VG: Jeśli chodzi o moją pracę, naraziłem dla niej życie, a rozum mój załamał się. Nasze życie 

to wieczny rozbrat marzenia z rzeczywistością. 

R: Słyszałem o tym. Co jest przyczyną tego, jak Pan to określił „załamania się” rozumu? 

VG: Rozum jest naszym przewodnikiem, często jednak pierwszy nas zdradza. Jeśli słyszysz w 

sobie głos „nie możesz malować”, wtedy jak najbardziej maluj i ten głos zostanie uciszony. 

R: Chyba wiem, o co chodzi… Co sądzi Pan o krytyce? Miał Pan kiedyś „bliskie spotkanie”  

z nią? 

VG: Malarstwo jest wiarą, która nakłada obowiązek nieliczenia się z opinią publiczną. 

R: Mam rozumieć, że chciałby Pan osiągnąć coś wielkiego? 

VG: Co to byłoby za życie gdybyśmy nie mieli odwagi osiągnąć czegokolwiek?  
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Dobrze jest umierać, gdy się ma świado-

mość, że zrobiło się w życiu cos naprawdę 

dobrego, że pozostanie się w pamięci 

choćby kilku ludzi i będzie się przykładem 

dla potomnych. 

R: Mocne słowa. Na pewno zostaną zapa-

miętane przez kolejne pokolenia. Mam 

jeszcze jedno, bardzo ważne, ale też pry-

watne pytanie… Myślę, że poza mną wiele 

innych osób chciałoby to wiedzieć. Jakie są 

wartości, którymi się Pan kieruje? 

VG: Tak w życiu, jak i w malarstwie mogę 

sobie poradzić bez pana Boga. Nie mogę 

natomiast istnieć ja – człowiek cierpiący, bez czegoś większego ode mnie, czegoś, co wy-

pełnia całe moje życie – bez siły twórczej. Tylko dla miłości nie ma przeszkód. Wierzę,  

że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż 

uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością. Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się 

dlań wtedy, gdy zapominając o sobie, zacznie żyć dla innych.  

R: Chciałby Pan jeszcze cos dodać? Jakąś myśl, która pobudziłaby młodych ludzi i ich zmoty-

wowała do działania? 

VG: Wielkie rzeczy są robione przez serię małych rzeczy skupionych razem. 

R: Dziękuję bardzo. 

/Rozmawiał: Michał Fior 3ME/ 
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 Dla kinomana —Wołyń  
Film pt. „Wołyń” jest wyreżyserowany przez Wojciecha Smarzowskiego. 

Jest to polska produkcja, która weszła do kin całkiem niedawno, bo 7 października 2016 ro-

ku. Od tego czasu zdążyła zebrać już kilka nagród co utwierdza nas, widzów, w tym, że jest 

ona po prostu dobra, a na pewno zachęca każdego do obejrzenia czegoś, co przedstawia nie 

tylko polską ale również ukraińską historię, a wszystko to dzieje się podczas II Wojny Świato-

wej w tytułowej miejscowości Wołyń. 

Jak możemy stwierdzić jest to film oparty na faktach, opowiada o bohaterce Zosi i jej po-

strzeganiu wszystkiego co się wokół dzieje. Akcja trwa 6 lat (1939-1945). Gdy poznajemy Zo-

się jest ona młodą dziewczyną zakochaną w ukraińskim chłopcu, z którym przeżywa wiele 

miłych chwil, jednak dowiaduje się, że zostanie wydana za mąż za najbogatszego mężczyznę 

ze wsi Macieja. A ten był od niej dużo starszy, do tego był wdowcem z dwójką dzieci. Życie 

ludzi odmienia najpierw okupacja sowiecka, a następnie ataki Niemców na ZSRR. Od tego 

czasu aż przez rok masowo zabijano Żydów, którzy również zamieszkiwali tamtejsze okolice. 

Powstaje walka o niepodległość Ukrainy, co nie było popierane przez Niemców, jednak nic  

z tym nie robili. Do mieszkańców zaczęły dochodzić wieści, o mordach na wschodzie Woły-

nia. W roku 1943 rozpoczyna się krwawa masakra  

i masowe zabijanie Polaków przez UPA, jednakże Po-

lacy nie stoją w miejscu i bezwzględnie walczą o swo-

ją wolność, podczas gdy główna bohaterka błąka się  

i walczy o życie swoje i swoich dzieci. 

„Wołyń” jest to dramat wojenny z głębokim przeka-

zem. Przedstawia on historię, którą każdy Polak powi-

nien znać. Jest to film dla ludzi o mocnych nerwach, 

gdyż ukazane zostają bardzo drastyczne sceny i uję-

cia, a na nich efektu z pewnością nie oszczędzano. 

Pozwolę sobie ocenić ten film i dać  8,5/10 gwiazdek. 

Produkcja ta wywarła na mnie ogromne wrażenie  

i z pewnością mogę go polecić wszystkim. 

/Żaneta Zdybał 4LA/ 
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 Zdzisław Beksiński  
Polski malarz, rzeźbiarz, fotografik, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową 

– Zdzisław Beksiński. 14 listopada 201 6r. całą klasą II LB wraz z wychowawcą - Panią 

Agnieszką Turoń oraz Panią Karoliną Orłowską wybraliśmy się do Galerii Zdzisława Beksiń-

skiego do Nowohuckiego Centrum Kultury, żeby obejrzeć prace właśnie tego artysty. Kiedy 

przekroczyliśmy progi wystawy przywitały nas ciemno szare ściany, które były zapowiedzią 

tego, co czeka nas dalej. Beksiński w swojej twórczości łączył motywy śmierci, fantastyki 

oraz zdeformowane ludzkie postaci. Każdy z obrazów zaskakiwał nas coraz bardziej. Artysta 

nie nadawał im tytułów, ponieważ nie chciał odbiorcom narzucać swojej interpretacji, pod-

jęliśmy więc wyzwanie i wspólnie je analizowaliśmy.  

Zachwyciło nas, że każda osoba miała swoją własną interpretację dzieł – jedni widzieli  
w nich kobiety, inni zauważyli motywy religijne, kolejni wojnę, a jeszcze inni ruch wywołany 
rozmytymi postaciami. Dostrzegli-
śmy też powtarzające się elementy 
w obrazach. Autor zrealizował więc 
swoje postanowienie – nie narzucił 
nam swojej interpretacji. Staraliśmy 
się dopasować je do wydarzeń z jego 
życia – szukaliśmy odniesień do 
śmierci żony oraz samobójstwa syna, 
ale nikt nie wie, czy właśnie te wyda-
rzenia miały wpływ na powstanie ja-
kiegokolwiek obrazu. Co do jednego 
byliśmy zgodni – Jego obrazy wywo-
łują  w odbiorcach dużo emocji oraz 
budzą grozę. Otworzyło nas to na 
sztukę i pozwoliło się do niej zbliżyć 
oraz pokazało jak utalentowany był 
Zdzisław Beksiński. Zachęcam każde-
go z Was, żeby poświęcić chociaż go-
dzinę na obejrzenie Jego dzieł, bo 
jestem pewna, że znajdziecie w nich 
jeszcze więcej motywów, szczegółów 
i barw niż nam się udało.  

/Klaudia Bubak 2LB/ 
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 Wycieczka klasy 4LE do Galerii  

Beksińskiego  
W poniedziałek 14 listopada klasa 4LE miała okazję zobaczyć Galerię Zdzisława Beksińskiego 

mieszczącą się w Nowohuckim Centrum Kultury, pod opieką pań profesorek Agnieszki Rej-

man oraz Karoliny Orłowskiej. Od października wystawa zagościła na stałe w ośrodku kultu-

ry, by mieszkańcy Krakowa i okolic mogli cieszyć oko dziełami wybitnego malarza, rzeźbiarza, 

rysownika i fotografa. Uczniowie mogli podziwiać 50 olejnych obrazów, pochodzących z lat 

80-tych XX wieku. To w tym okresie powstawały najbardziej znane dzieła Beksińskiego, któ-

re rodziły wiele emocji i kontrowersji. Młodzież mogła na własne oczy zobaczyć prace, które 

nikomu nie pozostają obojętne i wzbudzają skrajne uczucia: od zachwytu po krytykę. Mimo 

tego, iż sam artysta w jednym z wywiadów powiedział: „malowanie  to nic utylitarnego, nic 

z moralizowania społeczeństwa, to moja potrzeba tworzenia”, to bez wątpienia wypłynęły 

na widza: jego postrzeganie świata, siebie, innych oraz współodczuwania i empatii. Wysta-

wa niewątpliwie podobała się młodzieży - ich uwagę przyciągnął oryginalny styl artysty i je-

go szczegółowość skłaniająca do przemyśleń, które towarzyszyły klasie przez całą wycieczkę. 

/Aleksandra Galica/ 
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Refleksje o w ystawie dzieł Beksińskiego  
„Motywem przewodnim jest śmierć, która 
zaskakuje jak pająk. Właśnie w taki sposób 
jawiła się w oczach malarza - śmierć przy-
chodzi niespodziewanie i niszczy wszystko,  
co napotka na swojej drodze. Śmierć jest 
tam właściwie czworonożnym pająkiem, któ-
ry pełznie przez pusty świat, bo pochłonęła 
całe życie na planecie. W tle widać płonące 
zgliszcza, co może sugerować, że zniszczenie 
życia nastąpiło niedawno. Obraz ,,Pełzająca 
Śmierć” jest wg mnie obrazem przepełniają-
cym mnie grozą, a … jednocześnie zastana-
wia mnie, co Śmierć-Pająk zrobiła ze swoimi 
ofiarami.”  

/Dawid Król/ 

 
„Wszechobecna śmierć: nietuzinkowa postać 
kostuchy obierającej życie, krzyże, cmenta-
rze, czaszki oraz krew. Obrazy, które przed-
stawiały ludzi, ukazywały ich twarze w spo-
sób niestandardowy i o nieregularnych 
kształtach”    /Adrian Machaty/ 

„Suma obrazów, oświetlenia i udźwiękowienia sprawiła, że na wystawie panował nastrój 
grozy, mistycyzmu. „  

/Czerwik Kamil/ 
 

Zaciekawił mnie obraz, który nazwałem ,,Wszechpanująca śmierć”. Według mnie dzieło 
przedstawiało śmierć z ofiarą i zmarłym na rękach. Przy nogach mrocznej postaci był skulo-
ny starzec, a obok niego pies. Postać starca była bardzo tajemnicza, jej oczy jakby penetro-
wały widza mówiąc ,,na Ciebie również przyjdzie czas”.  

/Pazdan Dariusz/ 
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 „Obrazy, będące eksponowane na wystawie roiły się wręcz od tajemniczych symboli czy zna-
czeń, a każdy z nich poruszał oddzielną problematykę, np. pojawił się obraz z motywem mo-
dlitwy czy też z motywem cmentarza. 
Genialność sztuki Beksińskiego nie polega np.  na stylu nakładania farby, na precyzyjnym 
ukazaniu rzeczywistości czy na spójności. Obrazy są różnorodne; od przepełnionych chaosem 
do nienaturalnie pustych i spokojnych. Podziwiając je doznajemy za każdym razem innych 
wrażeń, zaczynamy szukać przesłania.  Autor miał w zwyczaju nie nadawać tytułów swoim 
dziełom, tłumacząc to brakiem narzucania odgórnie interpretacji. 
Zaczynając przegląd dzieł, można stwierdzić, że obrazy, pomimo różnic, są dziwnie ze sobą 
połączone. Na początku przewija się motyw żołnierza, walki, końca świata, a następnie prze-
platają się ze sobą motywy śmierci, krzyża, pustki czy cierpienia. Malarz koncentrował się 
także na naturze i człowieku, wiele jego dzieł zawiera właśnie te elementy oraz oczywiście 
ukrytych symboli, o których wcześniej było wspomniane. Dokładnie przyjrzałam się paru ma-
lowidłom i być może jest to moja subiektywna opinia, ale można było się doszukać na nich 
cyfry 2. Być może miała ona duże znaczenie dla artysty, może jest to jakaś ukryta informa-
cja, a może zwykła część obrazu. Niestety, nigdy się już nie dowiemy czy to był zamysł Bek-
sińskiego czy też nieumyślnie działanie.”        /Natalia Wcisło/ 
 
„Najbardziej zapamiętałam obraz na którym jest przedstawiony szkielet kobiety siedzącej na 
szkielecie konia, która przytula jakieś stworzenie. Jest bardzo dynamiczny pochylone drzewa, 
powiewające włosy kobiety i konia. Dominujące kolory to czerń i czerwień, które kojarzą się z 
mrokiem.”            /Katarzyna Zabijak/ 
 
„Artysta w niezwykły sposób używał ciemnych barw. Owszem, część obrazów jest czarna, 
szara i ponura, ale na innych możemy zauważyć np. jaskrawą zieleń, niedelikatnie przywołu-
jący nasz wzrok, wściekle wyróżniający się z prostego schematu, czy dziką czerwień, przywo-
łującą na myśl krew i cierpienie.”          /Wiktor Tran/ 
 
„Dzieła są przesycone mistycyzmem i symbolami, każdy obiekt, każda postać, jest przelana 
na płytę pilśniową tak, aby odbiorca zastanawiał się  o co tu tak właściwie chodzi? Beksiński, 
co Ty miałeś na myśli?. 
Uważam, że NCK spisał się świetnie co do wystawy - przyciemnione światła, ciemne kolory 
ścian oraz nastrojowa muzyka, idealnie wpasowały się w klimat obrazów. Z przyjemnością 
zatrzymywałam się przed nimi, aby próbować chociaż w małej części je zrozumieć, poczuć. 
Wszystko świetnie ze sobą współgrało nadając całości, nutki tajemniczości, co według mnie 
dodało galerii pikanterii. 
Jeśli ktoś zapytałby mnie, który obraz spodobał się mi najbardziej, to nie byłabym w stanie 
wybrać, ponieważ uważam, że wszystkie mają w sobie coś niezwykłego.”  
              /Karolina Nazimek/ 
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Memento mori—Wsz ystkich Święt ych  
All Saints’ Day is a Christian day of praising all who ascended into heavens and “received 

salvation”. Basically it’s a day of praying for all saints in heaven. This holiday takes place eve-

ry year in every Christian country on November 1st and is followed by All Souls’ Day just the 

day after. 

It is very likely that this particular celebration takes its origins from Byzantine. And the old-

est evidences of transferring this to Rome come from the period of the fifth century. Never-

theless, according to many historical sources this holiday wasn’t established on the first day 

of November until year 741 when the pope Gregory III founded an oratory in St. Peter’s Ba-

silica in honor of all saints, apostles and martyrs. It was also a good excuse for replacing 

many pagan holidays that took place at a similar time e.g. Anglo-Saxon, Frankish, Celtic and 

Germanic celebrations in the honor of the dead.  

In the year 935 the pope John XI selected the November 1st as separate holiday in memorial 

of all saints. All Saints’ Day liturgical celebrations include Divine Office and the official Mass. 

Of course the official way of celebrating wasn’t clarified until 16th century when the Council 

of Trent was held.  

Now every year, on November 1st and 2nd, most of the Christian people around the world 

are visiting graves of their dead relatives. Primarily to decorate these graves with flowers, 

grave candles and a lot of other various ornaments. Also to remember those, who already 

left this world and who are not present anymore. Besides, people spend this holiday on 

other ways, for example by participating in the Holy Mass dedicated for All Saints’ Day.  

The traffic organization at this day is changed, especially in bigger cities, so it’s very hard to 

travel by any means of transport. This day is also considered as a day off work. 

/Artur Krzyżek 4LE/ 
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 Memento mori,  carpe diem.. .  
Korzystam z najstarszego prawa wyobraźni  

i po raz pierwszy w życiu przywołuję zmarłych,  

wypatruję ich twarzy, nasłuchuję kroków,  

chociaż wiem, że kto umarł, ten umarł dokładnie.(...) 

 

(...)Umarłych wieczność dotąd trwa,  

dokąd pamięcią się im płaci.  

Chwiejna waluta. Nie ma dnia,  

by ktoś wieczności swej nie tracił.(...) 

(Wisława Szymborska, Rehabilitacja) 

W dziejach ludzkości śmierć była, jest i niemalże jest pewne, że będzie obecna. Ze śmiercią się 

utożsamiamy. Myślimy o niej często, dużo, przeżywamy emocje z nią związane. Te emocje w każ-

dej kulturze są inne. Pamiętam, jak kiedyś oglądałem program mojej ulubionej podróżniczki Marty-

ny Wojciechowskiej o żyjącym daleko od zgiełku codzienności i współczesności plemieniu, które 

śmierć postrzegało jako jedną z najważniejszych i najwspanialszych chwil ludzkiego życia. My, Pola-

cy, a to w sumie zależy od poglądów, śmierć postrzegamy na różne sposoby. Ogranicza się to tylko 

i wyłącznie i tutaj należy dopowiedzieć słowo „niestety” do tego, czy ktoś wierzy w „coś” czy nie 

wierzy w nic. Ludzie wierzący myślą, że trafią tam dokąd zmierzali przez całe życie, natomiast nie-

wierzący traktują śmierć jako coś naturalnego, dotykającego każdy organizm na Ziemi. Nie trzeba 

szukać daleko, aby znaleźć przykład jeszcze zupełnie innego punktu odniesienia do śmierci. A żyją 

wśród Nas też tacy, co na grobach swoich bliskich bawią się i tańczą, wierząc że to jest właśnie 

zmarłemu najbardziej potrzebne. I coś w tym jest, otóż zastanawiając się nad śmiercią jednego je-

stem pewien, gdy kiedyś przyjdzie mi odejść chciałbym, aby nikt nie płakał. Chciałbym, aby wszyscy 

wierzyli, że moje życie się wypełniło oraz, że wypełniłem swoje przeznaczenie, jakie los dał mi  

w dniu narodzin. A do tego przecież nie potrzebny jest płacz, lecz uśmiech. W ciągu kilku lat ode-

szło od Nas na zawsze wiele osób, które często w ławach szkolnych bądź nawet na ulicy były nazy-

wane autorytetami. Są to osoby różne, różniące się niemalże wszystkim. Wzrost, waga, charakter, 

praca, płeć i wiele innych, - niesamowite jest to, że tych wiele różnorodności znalazło wspólne kle-

jące się spoiwo zwane śmiercią, że udało się znaleźć tą jedną jedyną cechę łączącą każdego z każ-

dym. Chociaż samo słowo „niesamowite” jest w kontekście śmierci nie na miejscu. Ktoś mądry kie-

dyś powiedział, że rodzimy się po to, by umrzeć. Jest w tym ziarnko prawdy, ale w szczególności 

rodzimy się po to, aby żyć i chwytać życie garściami takie jakie jest. Sami możemy również to życie 

zmieniać na różne sposoby.  
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Niestety odchodzą od nas ludzie, którzy tworzyli kulturę, którzy tworzyli fenomenalny przekaz dla 

całego świata, ludzie; którzy tworzyli swoją subkulturę wokół siebie a wszystko przez to, że byli ta-

cy, jacy byli. Niesamowici. Władysław Bartoszewski, Józef Oleksy, Stanisław Mikulski, Robin Wil-

liams, Marcin Wrona, Alan Rickman, Maria Czubaszek, Ks. Jan Kaczkowski, Kard. Franciszek Ma-

charski, Prince Rogers Nelson, Halina Skoczyńska, Andrzej Kopiczyński, Andrzej Wajda, Wojciech 

Kilar, Edmund Niziurski, Nelson Mandela, Neil Armstrong, Irena Jarocka, Gabriela Kownacka, Jan 

Machulski, Agata Mróz-Olszewska, Cesaria Evora, Jun Fan Lee, Gary Moore, Vaclav Havel, Frank 

Sinatra, Amy Winehouse, Patrick Swayze, Whitney Houston, Leonard Cohen, David Bowie, Elie 

Wiesel, Szimon Peres, o. Jan Góra, Maria Stypułkowska-Chojecka, Marian Kociniak... Wystarczy hi-

storia 3 lat, … niestrudzenie wiele czasu, aby móc przejrzeć całą listę osób, które znaliśmy, które 

były obecne wśród nas, które przyczyniły się znacząco do tego, że ich zapamiętaliśmy. Lista którą 

pozwoliłem sobie zamieścić, jest tylko drobnym początkiem. Osobiście przeżywam, gdy umiera 

osoba którą znałem i słuchałem, chociażby za pośrednictwem masowego przekazu, z którą po czę-

ści się utożsamiałem. I przeżywam również to, jak w moim kraju traktowana jest śmierć kogoś zna-

nego. Czy haniebnie? Czy nieprzyzwoicie? - te określenia są zbyt grzeczne. Wielu z nas może my-

śleć, że skoro za życia jest się sławnym, to i po śmierci powinno być się gotowym na powszechny 

hejt, obrazy, oszczerstwa. To tak nie działa. Nienawiść oraz zawiść jest głównym powodem takiego 

zachowania. Może często podsycana przez innych wyżej ustawionych ludzi, jest okropna, na pew-

no świadcząca o tym, że wokół nas są ludzie głupi. Ludzie powinni nauczyć się szacunku do drugie-

go człowieka, ale takiego szacunku, jakim chcemy, aby inni nas samych obdarzali. A nie piszę tego 

ot tak, po prostu tak jest. Na liście powyżej, co istotne, próżno szukać nazwisk osób publicznie 

szkalowanych w dniu ich śmierci lub pogrzebu. Może prócz jednego. ,,Śpieszmy się kochać ludzi, 

tak szybko odchodzą,,. Popatrzmy jeszcze raz na tę listę. Popatrzmy na życiorysy i pomyślmy nad 

wkładem w codzienne życie każdej zmarłej osoby. Oni już nie wrócą, a pozostało po nich właśnie 

to, o czym pomyśleliśmy, a śmierć sama w sobie nie musi być smutna, bo zawsze możemy wierzyć, 

że żyliśmy w pięknych czasach, mając u boku takich ludzi, którzy spełnili swoje przeznaczenie. Te-

raz już odpoczywają trwając na kartach historii i szkolnych podręczników. Gdzieś tam, gdzie ludzka 

świadomość nie sięga, a z roku na rok, zupełnie naturalnie, opuszczać nas będą wielcy tego świata. 

Memento mori, carpe diem 

/Konrad Grybel/ 
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Z wieści szkolnych —remont w internacie  
Drodzy czytelnicy! 

Chciałbym wam opowiedzieć pewną miłą historyjkę, która mnie spotkała w ostatnim dniu 

wakacji. Najpierw muszę wyjaśnić, że już trzeci rok z rzędu przez całe dziesięć miesięcy roku 

szkolnego mieszkam w internacie przy naszym technikum. Przyjeżdżając do internatu myśla-

łem sobie, że znowu przez kolejny rok będę mieszkał w nudnym budynku, który budowany 

był „wieki temu”. Widząc wciąż ten kącik dla portiera, który swoje lata świetności miał już 

dawno za sobą stwierdziłem, że w ogóle się nie myliłem, ale wchodząc do pokoju doznałem 

niemałego zaskoczenia! Pokoje, które wcześniej wyglądały na niezbyt nowoczesne (to zna-

czy podłogi były porysowane, wykładziny stare… szafy, które miały oznaki użytkowania i zu-

życia) zmieniły się. W przedpokojach są piękne kremowe szafy a podłoga zmieniła się w 

lśniąca, wolną od zarysowań. Pokoje dzięki nowemu kolorowi zrobiły się jasne i nowocze-

sne.  

Nie tylko pokoje przeszły poważną renowację, wymalowano korytarze, świetlice dzięki cze-

mu przebywanie w tym budynku jest dużo przyjemniejsze niż kiedyś. Nadal trwają prace re-

montowe i wiele rzeczy nadal się zmienia. W ostatnich dniach kącik dla portiera też został 

odnowiony. Prace remontowe jeszcze nie dobiegły końca, więc sądzę że po skończeniu re-

montu internat będzie wyglądał jak nowy. Podsumowując: prace zmierzające do upiększe-

nia naszego internatu były bardzo potrzebne temu budynkowi 

i dlatego chciałbym podziękować dyrekcji ZS nr 1 za wielkie 

zaangażowanie w ten remont oraz urzędnikom z Zespołu Eko-

nomiki Oświaty, dzięki którym nasz internat uzyskał znaczne 

środki. Dzięki temu mamy dużo lepsze warunki do mieszkania, 

no i do nauki :D 

/Tomasz Bizoń/ 
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Teraz jest pięknie!  
W tym roku nasz internat przeszedł ogromną metamorfo-

zę. 

Nie tylko wizualną, lecz także praktyczną. Wprowadzone 

zmiany w dużym stopniu wpłynęły na komfort mieszka-

nia. Wszędzie wymieniono podłogi. Korytarze i pokoje 

zostały odmalowane, a do pokoi zakupiono nowe meble. 

Każdy pokój został zaopatrzony w nowe szafy, kosze, wygodne łóżka, półki na książki, nowe 

lampy oraz bardzo przydatne rolety. 

Wszyscy dostali własne lampki nocne, nowe koce 

oraz wspólną tablicę korkową. Wyremontowane 

zostały również świetlice, które odmalowano   

i zaopatrzono w wygodne pufy, stoliki oraz tele-

wizor. 

Na korytarzach oraz świe-

tlicy pojawiły się nowe 

lampy oraz tablice ostrze-

gawcze, a na parterze przy portierni stoliki oraz krzesełka, gdzie moż-

na mile spędzać czas. 

Obok świetlicy na parterze  zostanie wkrótce otwarta kawiarenka, w 

której każdy będzie mógł spokojnie posiedzieć, poczytać, pouczyć się 

oraz zakupić napoje i artykuły spożywcze.  

Remont i wszystkie wprowadzone zmiany sprawiły, że wychowankowie jeszcze bardziej czu-

ją się tu jak w domu. 

Każdy ma odpowiednie warunki do nauki oraz wiele możliwości spę-

dzania wolnego czasu w towarzystwie znajomych. 

Na przyszły rok planowana jest kon-

tynuacja remontu internatu, rów-

nież z zewnątrz. 

/Agata Kosińska, Tomasz Pazdalski/ 
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Ekspedycja Orląt 

2016  
Dzięki ciężkiej pracy oraz zaangażowaniu, 

jakie włożyliśmy w naukę od dnia 22 do 31 

października uczestniczyliśmy w Ekspedycji 

Orląt w Bielsku-Białej. Głównym celem ekspe-

dycji było odbycie przez nas kursu spadochronowego oraz 3 samodzielnych skoków ze spa-

dochronem. Przez cały nasz pobyt zakwaterowani byliśmy w 18 Bielskim Batalionie Po-

wietrznodesantowym. Już od pierwszego dnia przyjazdu obowiązywał nas Regulamin Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zostaliśmy zakwaterowani w oddzielnych pokojach, 

dzięki czemu szybciej poznaliśmy nowe osoby. Pierwszego dnia, po rozpakowaniu i zbiórce 

organizacyjnej, mieliśmy okazję do przekonania się o tym, że w wojsku trzeba bez gadania 

wykonywać wszystkie rozkazy, a także robić wszystko bardzo szybko i dokładnie, (jeśli ktoś 

za wolno się ruszał robił pompki dla poprawienia swojej tężyzny fizycznej… :). Od drugiego 

dnia uczestniczyliśmy w zajęciach teoretycznych przygotowujących do skoków (omawialiśmy 

sytuacje awaryjne oraz zasady ogólne przy wykonaniu skoku). Po 3 intensywnych dniach 

szkolenia teoretyczno-praktycznego (i zdaniu egzaminu) przystąpiliśmy do naszego pierw-

szego skoku z samolotu skyvan w Nowym Targu. Instruktorzy przygotowali nas na wszystko, 

co może się zdążyć w powietrzu. Pod wpływem adrenaliny wszystko sobie przypomnieliśmy 

i nie mieliśmy żadnych problemów ani ze skokiem ani z lądowaniem. Skakaliśmy z wysokości 

1000m, skąd mieliśmy piękne widoki! Niestety przez kolejne dni obozu pogoda nie pozwoli-

ła na oddanie 2 kolejnych skoków, ale pomimo tego i tak byliśmy zadowoleni.  Przez resztę 

pobytu organizowane mieliśmy różne zaję-

cie sportowe, a także zajęcia w terenie, 

nie zabrakło również elementów musztry. 

Cały obóz wspominamy bardzo dobrze  

a umiejętności, jakie nabyliśmy podczas 

niego na pewno przydadzą nam się nie raz 

w przyszłości.  

/Adrian Machaty, Dawid Król/ 
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TK koleją nam stoi!  
Nasi kolejarze na pierwszym ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Transporcie Kolejowym 

15 listopada 2016 roku, nasi koledzy z klas kolejowych oraz koleżanki z klasy logistycznej 

wzięli udział w finale pierwszego ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Transporcie Kolejo-

wym organizowanym w Katedrze Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbro-

wie Górniczej. 

W konkursie brało udział ponad 25 szkół o ukierunkowaniu kolejowym z całego kraju, co da-

ło ponad 180 uczestników konkursu. Rywalizacja toczyła się na najwyższym poziomie, pyta-

nia nie były łatwe – a za udzielenie błędnej odpowiedzi uczestnicy otrzymywali ujemne 

punkty. Mimo tego nasi dzielni koledzy i koleżanki nie poddali się bez walki, tym samym zaj-

mując: 

- II miejsce w klasyfikacji drużynowej  

w składzie: Maciej Iwaniec 3 PT, Paweł 

Gajos 2 IB, Tomasz Czopek, Bartosz Stokło-

sa oraz Sergiusz Rodak z klasy 4 PT. 

- III miejsce w klasyfikacji drużynowej  

w składzie: Jan Dobrowolski-Ulijaszyk, 

Oskar Krawczyk, Jakub Rogozik z klasy 1 PT 

- Wyróżnienie za artystyczną pracę kon-

kursową otrzymały - Justyna Urbaniec, 

Natalia Gądek, Klaudia Kowalik, Beata 

Marszałek (3LA) 

Laureaci drugiego i trzeciego miejsca 

otrzymali nagrodę w postaci stażu oraz 

praktyk w prestiżowych firmach w branży 

kolejowej. 

Uczestnikom konkursu serdecznie gratulu-

jemy wyników, a tych którzy chcą spraw-

dzić swoje siły w dziedzinie kolejnictwa – zapraszamy za rok! 

/Maciej Iwaniec/ 
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Szkolenie na strzelnicy Pasternik  
„Robicie to dla siebie” – to najważniej-

sze słowa, które usłyszeliśmy podczas 

wycieczki klas 1LB, 2LB, 3LB oraz 4LC w 

dniu 16.11.2016r. na strzelnicy 

„Pasternik”. Każdy z nas dzień przywitał 

bardzo wcześnie i wszyscy w mundu-

rach wyruszyliśmy w drogę. Na miejscu 

przywitali nas instruktorzy z Organizacji 

FIA. Podzieliliśmy się na grupy i zaczęli-

śmy nasze szkolenie. Czekało na nas 

bardzo duże wyzwanie – dzień był po-

dzielony na trzy etapy: w pierwszym odbyliśmy szkolenie teoretyczne z posługiwania się 

bronią, nauczyliśmy się jak ją trzymać oraz 

ładować, w drugim poszliśmy na strzelnicę 

na ćwiczenia praktyczne, strzelaliśmy z pozy-

cji leżącej, klęczącej oraz stojącej; w dwóch 

seriach po 30 strzałów, a w trzecim nauczyli-

śmy się, jak zakładać opaskę uciskową. Dzień 

był bardzo intensywny, ale jeden z instrukto-

rów powiedział, że jeżeli nosimy spodnie to 

musimy dać radę! –  oczywiście stanęliśmy 

na wysokości zadania i pokazaliśmy, co po-

trafimy. Każdy z nas dużo się nauczył, mieli-

śmy możliwość o wszystko zapytać albo po-

prosić o pomoc, kiedy nie dawaliśmy rady. 

Służba w jednostkach mundurowych, z która 

wiążemy swoją przyszłość, stawia przed nami 

wyzwania i cele, które właśnie dzięki takim 

szkoleniom możemy przezwyciężać oraz rea-

lizować. Kluczem do sukcesu jest nasz zapał – 

musimy go tylko dobrze wykorzystać!  

/Klaudia Bubak 2LC/ 
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 Lux ex Roma—Konkurs Krasomówcz y  
Poniżej przedstawiamy przemówienie Michała Fiora i Tomasza Jasiówki, którzy reprezento-

wali naszą szkołę w Konkursie Krasomówczym na szczeblu regionalnym. 

Tomasz Jasiówka 

Na sam początek, pozwolę sobie zadam Wam jedno ważne pytanie… 

„Czy czujecie się tutaj bezpieczni?”- A co, jeśli powiem Wam, że wniosłem na salę broń? 

Tak. Moją bronią jest różaniec. 1050 lat temu, Mieszko I przyjmując chrzest z rąk naszych 

południowych sąsiadów, dał Narodowi Polskiemu tą z pozoru niegroźną broń, ot kilkadzie-

siąt koralików połączonych łańcuszkiem, bądź sznurkiem, zakończoną krzyżykiem. To właśnie 

tą „bronią” przez stulecia, w chwilach zwątpienia, posługiwali się Polacy. 

Świat cały czas się zmienia. W latach 20-tych ubiegłego wieku mówiono, że cechą czasów, 

które odchodzą jest chaos. Jednak zastanówmy się i zagrajmy w grę w skojarzenia. Poszukaj-

my w swoich głowach antonimu do wyrazu chaos. Porządek? Harmonia? Doskonałość ? Do-

kładnie! - DOSKONAŁOŚĆ. 

Celem ludzi- istot miernych, jest dążenie do Boga. Bóg jest pełnią doskonałości. Dążenie do 

Boga, to dążenie do doskonałości. 

Już Plutarch w „Moraliach” słusznie zauważył: „Wędrując po świecie, możesz trafić na mia-

sta bez murów, bez nauk, władców, bez pałaców, skarbów, bez złotych monet, bez sal spor-

towych i teatru, ale żaden śmiertelnik jeszcze nie widział i nie będzie oglądał miasta bez 

świątyń dla bogów, bez modlitwy, bez przysięgi i bez przepowiedni” 

Jednak jak te wszystkie wywody mają się do tegorocznego hasła konkursu? 

Myślę, że odpowiedź da nam fragment Ewangelii wg. Św. Jana: „Ja przyszedłem na świat ja-

ko światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy nie pozostawał w ciemności” 

Otóż to. 1050 lat temu naród nasz przyjął to Światło - Jezusa za swego króla. To właśnie to 

Światło dawało naszym rodakom siłę w czasach mroku. W  1683 pod Wiedniem, 1920 na 

przedpolach Warszawy czy w 1939 pod Wizną i Westerplatte. Wszędzie tam, gdzie sytuacja 

była beznadziejna, z pomocą przychodziła wiara w Jezusa Chrystusa. To ona dawała siłę do 

heroicznej walki za Ojczyznę. 
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Zbliżając się ku końcowi, pragnę jeszcze raz zauważyć, że Światłość pod postacią Jezusa Zba-
wiciela,która przybyła do nas z samego Rzymu, dała nam cel w życiu, siłę i dumę z bycia Eu-
ropejskimi Chrześcijanami.  
AVE CHRISTUS REX! 

/Tomasz Jasiówka 4LC/ 

Michał Fior 

      Wielu ludzi często zastanawia się, czym jest wiara? Jaki ma cel? Jaki wpływ wywiera na 

nas religia? Jak wiemy, chrześcijaństwo miało początek w Polsce w 966r., kiedy to Mieszko I 

przyjął chrzest głównie z politycznych względów. Już Gall Anonim pisał, że nie było osoby 

nader przebiegłej od naszego pierwszego, historycznego władcy.   

     Nasuwa się pytanie, jaki wpływ na dzisiejsze, ale również te odległe czasy, miała tamta 

decyzja? Jaki los by nas spotkał, gdyby nie Mieszko I?  

     Myślę, że nie zaskoczę nikogo mówiąc, że chrześcijaństwo, czyli Lux ex Roma, wywarło na 

nas ogromny wpływ. Z małego, pogańskiego państewka staliśmy się jednym z największych, 

najsilniejszych mocarstw w Europie. Ale po kolei. 

     Nowa religia pozwoliła na uzyskanie wyższej rangi na tle międzynarodowym, a co za tym 

idzie - Polska stała się samodzielnym, suwerennym i niezależnym państwem, w którego 

sprawy przestały ingerować sąsiednie kraje. Również można uznać to wydarzenie za począ-

tek kultury i edukacji. Masowo przywozili ze sobą tradycje z innych ochrzczonych krajów. 

Można to określić mianem skoku cywilizacyjnego. 

    Jak podaje wiele źródeł, nasz władca obawiał się ekspansji z zachodu i narastającej siły ko-

alicji Wieletów i Czech, dlatego też ostatnimi deskami ratunku była zmiana wiary i małżeń-

stwo z księżniczką- Dobrawą. Fakt ten jest dowodem jego przebiegłości i inteligencji. Wie-

dział również, jak wielka odpowiedzialność na nim ciąży, w końcu od jego decyzji zależał los 

całego społeczeństwa.   

   Przypominając czasy początków chrześcijaństwa w Polsce, uważam, że należałoby pamię-

tać Św. Wojciecha, który został zamordowany będąc na misji w Prusach. Został bestialsko 

zabity podczas odprawianej mszy świętej, a ciało zbezczeszczono. Sprzedano jego ciało Pola-

kom, więc uważam, że była to forma zbezczeszczenia. Po jego śmierci, ku czci odlano tak 

zwane „drzwi gnieźnieńskie”, które do dzisiaj możemy oglądać i podziwiać nie tylko dlatego, 

że mówią o świętej osobie, ale także są dziełem sztuki. Czyli w pewnym sensie jest to dowód 

wpływu chrześcijaństwa na kulturę, ale takiego wpływu raczej nie chcielibyśmy. 
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      Wydarzenie, o któ-

rym wspomniałem to 

dopiero zalążek tego, 

co tak naprawdę dało 

nam chrześcijaństwo. 

W feudalnej Polsce 

większość ludzi była 

bogobojna, rycerstwo 

kierowało się głównie 

honorem, ludzie mo-

dlili się niemalże co-

dziennie, prosząc Boga o lepsze plony, spokojne życie… Wiara dawała prostym ludziom na-

dzieję na lepsze jutro. Tradycją stały się niedzielne msze święte, obrzędy religijne, śpiew 

„Bogurodzicy” przed walką i w ważnych momentach. Tę pieśń uważamy za pierwszy hymn 

narodowy, więc stała się elementem polskiej kultury! Pieśni dawały „siłę” i świadomość, że 

poświęcając życie za ojczyznę, Polacy również dawali świadectwo swojej wiary, która była 

dla nich takim „światłem”, pokazującym jak żyć i jak umierać. 

   Chciałbym jeszcze wspomnieć czasy nazywane przez historyków „potopem szwedzkim”. 

Wydarzenie to każdy Polak łączy z obroną Jasnej Góry. Walki pod Częstochową zostały na-

wet upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Świadczy to o tym, jak 

bardzo religia nam weszła w krew i zakorzeniła się głęboko w naszych sercach i świadomo-

ści. 

     Dla mnie jasnogórskie światło kojarzy się z wierszem Jana Lechonia „Matka Boska Często-

chowska”, wiersz ten często jest śpiewany w krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”, którego 

fragment pozwolę sobie na zakończenie przytoczyć: 

„O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie 
I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie 
W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci, 
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.” 

/Michał Fior 3ME/ 
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 Technik z  duszą humanist y—

opowiadanie z dreszcz ykiem  

“Skrucha”  

Kris otworzył starą, metalową bramę, a ta wydała z siebie przerażający zgrzyt. Szedł razem z Katrin i Bellą 

wąską, usypaną z małych kamyczków, ścieżką. Po lewej, jak i po prawej, znajdowały się nagrobki.  

- Strasznie tu - powiedziała Bella. 

Zaczęli wychodzić po schodach. Po chwili Kris otworzył drewniane, ogromne drzwi i cała trójka znalazła się 

w starym, od dawna nie odwiedzanym, kościele.  

- Ponuro, ciemno i zimno - stwierdziła Katrin. 

- Dlaczego pachnie tu tak „staro”? 

- Bo to kościół nieodwiedzany od ponad dwustu lat. Nikt nie odważył się go zburzyć, bo podobno zamiesz-

kują go duchy. 

- My nie wierzymy w duchy, prawda? - spytała przestraszona Bell. 

- Nie, duchy nie istnieją. 

- Powiedz to jemu! 

Nagle z za ołtarza wyłoniła się biała postać. Unosiła się w powietrzu. Po lewej zobaczyli lewitujący, zapalo-

ny świecznik. Wrota za nimi zamknęły się z hukiem, a całą trójkę przeszył lodowaty wiatr. Przerażone 

dziewczyny objęły Krisa. 

- Widzę, że kilka osób już dotarło. Świetnie - oznajmił Kris z uśmiechem. 

Biała postać opadła przed nim, a zza bieli wyłoniła się ładna dziewczyna z kręconymi, rudymi włosami. 

Świecznik, który wydawał się lewitować, teraz był trzymany przez chłopaka. Mrożący wiatr ustał, a za nimi 

pojawił się kolejny chłopak.  

- Witam cię Anno, Dawidzie i Macieju - powitał ich patrząc na nich kolejno. 

- My was również witamy - odezwała się Anna. 

- Czy reszta już dotarła? - Katrin puściła Krisa, lecz Bella nadal się go kurczliwie trzymała. 

- Czekamy tylko na Henriego. 

Nagle na ołtarzu mignęła czarna smuga. Po chwili kolejna po prawej stronie, a za chwilę ostatnia tuż przed 

nimi. Z czarnego pyłu wyłoniła się postać Hanriego. 

- Jest i nasz Henry! Witaj. Gdzie reszta? 
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- Schowali się, żebyśmy mogli wam wyciąć psikusa - powiedział Maciej. 

- Ja wam dam psikusa! Cała się trzęsę ze strachu! - krzyknęła Bella. 

- Spokojnie. Nic strasznego cię tu więcej nie spotka - powiedział Kris patrząc jej w oczy. 

- Obiecujesz? 

- Tak, kuzyneczko. 

Po tym zapewnieniu Bella puściła rękę Krisa, a zza ławek, filarów i ciemnych kątów wyszła cała reszta. 

- Teraz są wszyscy - oznajmił Henry. 

Kris minął Henriego i Macieja i przeszedł do ołtarza, a za nim podążyła jedenastka. Stając w samym cen-

trum starego kościoła powiedział do wszystkich stojących przed nim: 

- Wiecie po co was w ogóle zwołałem? 

- Nie - odezwała się jakiś męski głos. 

- Zwołałem was w jednym celu, aby ustalić jak pokonamy mrocznego. 

- Nie pokonamy go - powiedział Tom stojący gdzieś z tyłu. 

- Otóż masz rację, Tom. Teraz go nie pokonamy - Kris zobaczył strach w oczach Obdarowanych. - Mamy 

jednakże tajną broń. 

- Jaką? 

- Moją siostrę. 

- Ha! Przecież ma dopiero sześć lat! - powiedziała Anna. 

- Może i ma sześć lat, ale jest niezwykle potężna. Jej moc jest tak silna, jak połączone wszystkie nasze i o 

wiele więcej. 

- To niemożliwe! - powiedziała jakaś dziewczyna, lecz Kris nie zorientował się która. 

- To jest możliwe. Moja siostra ma moc od samej Śmierci! 

- Co proszę!? - krzyknęło kilka osób naraz. 

- Razem z Su kilka dni temu rozmawialiśmy ze Śmiercią. Każdy z nas ma moc, która pochodzi od Mrocznego 

Żniwiarza. Każdy z nas jest po części demonem. 

Jak to? To niemożliwe! To nie realne! To usłyszał Kris. Głosy rozpaczy i niedowierzania.  

- Uspokójcie się wszyscy! - warknął. 

- Jaki jest plan? - z nadzwyczajnym spokojem zapytał Dimitrij, który na ogół i tak mało mówił. 

- Plan? Póki co, to przeżyć.  
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- Genialny plan! - odezwała się Ella. - Może od razu niech jakiś demon wpadnie do tego kościółka i nas 

wszystkich pozabija!? Przecież i tak z powrotem wrócimy do świata żywych! 

- Jak zabije nas jeden z Trzynastki, od razu dowie się o tym Mroczny Żniwiarz - skontrował Kris.  

- Wtedy nici z naszych planów - odpowiedział Tom. 

- Posłuchajcie! - zaczął Kris. - Wiem, że nie ufamy sobie nawzajem, ale musimy zacząć! Musimy się wspie-

rać! Każdy z nas ma dar. Jesteśmy Obdarowanymi. To my jesteśmy Ligą Dwunastu! 

- Podoba mi się ta nazwa - wtrąciła się Katrin, a Kris spojrzał na nią gniewnie z powodu, iż mu przerwała. 

- Kontynuując... Jesteśmy podobni. Wszyscy musimy walczyć z Trzynastką, a później z samym Mrocznym 

Żniwiarzem. To my musimy go pokonać! Nikt inny - mówił z wielką mocą w głosie, przykuwał na sobie uwa-

gę pozostałej jedenastki. - Jeśli my nie sprostamy zadaniu, kolejne pokolenia nie dadzą rady. Nie będzie z 

nimi wtedy Su. To my jesteśmy ostatnim pokoleniem, które musi sobie poradzić z całym tym szambem.  

- Dobrze mówi! - krzyknął Tom. 

- Ja w nas wierzę. Poradzimy sobie. 

- Zatem powtórnie spytam, jaki masz plan? - odezwał się Dimitrij. 

- Plan jest prosty. Przeżyć. Wiem, że się powtarzam, ale pytałeś, więc odpowiadam. 

- Rozwiniesz, proszę? - powiedziała cicho Bella. 

- Musimy w umiejętny sposób powstrzymywać Trzynastkę, aby nie wyrządziła więcej szkód. Pomóc mojej 

siostrze opanować swoje moce i nauczyć ją  wykorzystywać je w walce. Tym drugim zajmę się na własną 

rękę. 

- Chwilę wcześniej powiedziałeś, że musimy się wspierać, więc wspierać cię będziemy - powiedziała Katrin. 

Dziewczyna złożyła dłonie w taki sam sposób, w jaki to zrobiła na spotkaniu Gildii. Reszta poszła w jej ślady. 

Wszyscy skłonili głowy, a Kris odpowiedział tym samym.  

Nagle drzwi kościoła otworzyły się z ogłuszającym trzaskiem.  

- Macieju, możesz przestać? Już nie musisz straszyć dziewczyn. 

- Ale to nie ja! 

- Salaha nahi'm nübs! - odezwał się w progu gardłowy, straszny głos. 

- Tego języka też musimy się nauczyć. Nadeszła godzina próby i sprawdzenia tego, jak bardzo sobie ufamy! 

To jeden z Trzynastki! - krzyczał Kris. 

/Piotr Goraj/ 


