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 Dziwne, inne… 

jedynym słowem 

nietypowe 

podróże 

 Bliskie czy 

dalekie? 

 Idealna podróż  

 Ojczyzna to dla 

nich za mało 

 Fascynacja 

Wschodem  

Chiński filozof Lao-tzu powiedział, że nawet 
najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego 
kroku. Sentencja ta odnosi się nie tylko do 
podróżowania, ale do większości rzeczy, które 
robimy albo chcemy zrobić, bo czy nie jest tak, 
że najtrudniej jest wykonać właśnie ten 
pierwszy krok? Nie od dziś wiadomo, że 
podróże kształcą, zwiedzając świat poznajemy 
różne kultury, języki a przede wszystkim ludzi. 
Według mnie najlepiej poznaje się kulturę, 
zwyczaje danego kraju i ich mieszkańców 
poprzez spędzenie z nimi przynajmniej jednego 
dnia, bo opalanie nad basenem da nam piękną 
opaleniznę, ale co poza tym? Jakość podróży 
nie mierzy się w liczbie wypitych soczków z 
parasolką, ale w liczbie poznanych przyjaciół 
dlatego zwiedzajcie jak najwięcej, poznawajcie 
ludzi,  ale nie zapomnijcie, że „wszędzie dobrze 
ale w domu najlepiej”. Większość z nas 
zachwyca się ciepłymi krajami, pięknymi 
zagranicznymi widokami, marzy o dalekich 
podróżach a co z tymi bliższymi? O tym, które 
podróże są lepsze i czy w ogóle można 
jednoznacznie zdecydować możecie przeczytać 
w tym numerze, do którego lektury serdecznie 
zapraszam ;)  

 
 
 
 Dzień otwarty. W naszej szkole 

11. kwietnia odbył się dzień 
otwarty. Przyszli uczniowie 
naszej szkoły mogli wraz ze 
swoimi rodzinami czy też 
znajomymi zwiedzić jej 
zakamarki. Wtedy też nasze oczy 
po raz pierwszy ujrzały drukarkę 
3D 

 
 Egzaminy Gimnazjalne. Od 21. do 

23. kwietnia uczniowie klas 
trzecich gimnazjum sprawdzali 
swoją wiedzę w obszernych 
testach. Wszystkim życzymy 
najlepszych wyników! 

 
 Zakończenie roku dla klas 

trzecich liceum. Tegoroczni 

maturzyści zakończyli już 

edukację na poziomie średnim, 
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 Majówka. Przed nami 

weekend Majowy, czas 
odpoczynku, grilli, czy 
też wypadów za miasto. 

 
 Matury. Absolwentów 

naszego liceum czeka 
egzamin dojrzałości, 
którzy może 
zadecydować o ich 
najbliższej przyszłości. 
Wszystkim uczniom klas 
trzecich liceum życzymy 
powodzenia! 

 
 Piknik rodzinny. Powoli 

zbliża się też coroczny 

piknik rodzinny, który 

stał się już w naszej 

szkole tradycją. 

Jeśli jesteś uczniem naszej szkoły, 
zawsze WIEDZ, ŻE COŚ SIĘ DZIEJE!  

Drodzy maturzyści! Chcieliśmy życzyć Wam:  

-Dumy z wyniku – mamy nadzieje i głęboko wierzymy, że ten 

uzyskany przez Was pozwoli Wam osiągnąć planowane cele. 

-Polotu - jesteśmy, pewni, że Wam go nie zabraknie! 

-Odpowiedzi zgodnych z kluczem – tak, tak – pamiętajcie, by nie 

przesadzić z polotem. 
-Siły - by nie zabrakło jej Wam w tym egzaminacyjnym maratonie. 
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ROZLUŹNIJ SIĘ 

Minęła już ponad 
połowa roku szkolnego, co 
oznacza m.in. wycieczki 
klasowe. Tym razem 
pytaliśmy Was właśnie o 
podróże. Miejsca typowo 
wypoczynkowe są już 
bardzo oklepane i dlatego, 
trochę na przekór: 
zapytałem uczniów naszej 
szkoły o najdziwniejsze 
miejsce na wyjazd. Oto ich 
wypowiedzi: 

 
Marek, LO: Hmm…
Czarnobyl. 
Klaudia, LO: Zdecydowanie 
Rosja. Po co jechać do 
Rosji?! 

Oliwia, 1LO:  Chyba 
Antarktyda. 
Łukasz, 1Gim: Wydaje mi 
się, że Albania… 
Uczennica, 3G: Korea 
Północna. 
 
Jak widać, w poszukiwaniu 
nowych wrażeń, 
ograniczają nas tylko nasza 
kreatywność i fundusze 
(jednak i na to znalazłoby 
się rozwiązanie!). 
Stanowczo odradzałbym 
Koreę Północną, ale Rosję? 
Czemu nie?! Jednak muszę 
zapytać razem z Klaudią: 
Po co? 
 

Z uczniami rozmawiał  

REDAKCYJNA STREFA 

UCZNIA- PYTIENIK  

Autobus z wycieczką zbliża się do granicy. 

– Jeść! Pić! – po raz któryś z rzędu rozweseleni pasażerowie 

zmuszają kierowcę do zatrzymania. Po dłuższej chwili, gdy już z 

powrotem zajęli miejsca w autokarze, kierowca pyta głośno: 

– Czy kogoś wam nie brakuje? 

Cisza. Po przekroczeniu granicy do kierowcy podchodzi 

mężczyzna i lekko bełkocząc mówi: 

– Nie ma mojej żony... 

– No przecież – wścieka się kierowca – przed odjazdem pytałem, 

czy kogoś wam nie brakuje! 

Na to facet: 

– Ale mnie jej nie brakuje, tylko mówię, że jej nie ma... 

Właściciel gospodarstwa 

agroturystycznego zwraca się do 

turysty: 

- Tutaj co rano będzie pana budziło 

pianie koguta. 

- To niech go Pan 
W najwyższych górach świata, drogą nad 

przepaścią jedzie autokar z turystami. 

- I co, boicie się? - pyta przewodniczka. 

- Tak! - krzyczą pasażerowie. 

- To proszę robić to, co kierowca! 

- A co robi kierowca? 

- Zamyka oczy. 

Hotel, recepcjonista zagaduje do nowo 

przybyłej pary: 

- Urlop? 

- Tak... 

- A dzieci państwo posiadają? 

- Posiadają... 

- A to tym razem państwo nie zabrali? 

- Nie zabrali... 

- Tylko we dwoje? Romantyczny wypad! 

- Tak... 

- A kto został z dziećmi? 

- Żona. 

http://m.in


KRAWAT W MROWISKO 
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A TERAZ SIĘ SKUP 

Majówka zbliża się wielkimi 

krokami. Niektórzy wyjeżdżają 

za granicę,  niektórzy pozostają 

w kraju, inni zaś nie wychodzą 

poza obręb swojego domu. Ale 

czy warto spędzić ten wolny czas 

w czterech ścianach i 

telewizorem?  Zdecydowanie 

NIE!  Wcale nie trzeba wyjeżdżać 

gdzieś daleko, żeby zobaczyć coś 

ciekawego...  

Pod Szrenicą możemy odwiedzić 

Park Jurajski i obejrzeć 

zapierające dech w piersiach 

dinozaury. Podobną atrakcją jest 

Park Miniatur w Kowarach. Jeśli 

wolicie aktywnie spędzić 

majówkę to polecam pojechać 

do miasteczka Bardo, leżącego u 

stóp Góry Kalwarii, w Górach 

Bardzkich. Jest tutaj raj dla ludzi 

aktywnych. Na Nysie można 

popływać na pontonach lub 

kajakach. Jako że jest to w 

górach to można trochę się 

powspinać. Rowery, rolki, 

deskorolki itd. są również 

idealne na przejażdżkę. Hmm, 

jeśli jednak pragniemy przygody, 

BARDZO polecam "Findout" czyli 

pokoje z których musimy się 

wydostać w ciągu 45 min. 

poprzez rozwiązanie zagadek. Ta 

atrakcją ma swoje miejsce w 

Łodzi czy na przykład w 

Katowicach.  Jednak jeśli marzy 

się Wam miejsce niczym z bajki, 

gdzie jest ciepło i zielono, a do 

tego wszystkiego lubicie morze i 

miękki piasek, to powinniście 

odwiedzić duńską wyspę 

Bornholm. Jest to taki sam raj 

dla miłośników rowerów jak w 

Bardo. Można tutaj pożeglować, 

powędkować i oczywiście 

odpocząć. Zatem jeśli jesteście 

niezdecydowani, gdzie 

chcielibyście spędzić 

nadchodzący czas wolny, 

przemyślcie te propozycje.  

ZŁAPANE NA KRAWAT 

 
 

POD KRAWATAMI 

To jest matura więc 

nie spodziewajcie się 

czegoś głębokiego 

Z czystej złośliwości 

to zrobiłam  

Dostaniecie w twarz 

własnymi językami 



Przybywając do danego miejsca szukamy 

charakterystycznych potraw, ubrań, 

miejsc, zabytków, aby dowiedzieć się jak 

dane rzeczy wyglądają bądź smakują. 

Zaznajemy życia takiego, jakie panuje 

właśnie w odwiedzanym miejscu. Poznaje-

my osoby oraz zaprzyjaźniamy się z nimi. 

Jednak zawsze przed wyruszeniem w po-

dróż zadajemy sobie pytania: Co 

powinniśmy zwiedzić? Gdzie powinniśmy 

pójść? Postanowiłam ułożyć plan podróży 

po Japonii, uwzględniając  najciekawsze 

miejsca. Zanim zaczniemy myśleć o 

wyjeździe do Kraju Kwitnącej Wiśni, 

powinniśmy zainteresować się wizami i 

wszystkimi szczepieniami (bardzo ważne), 

a także na tym, na co winniśmy uważać.  

Japonia to bezpieczny kraj i raczej 

przestępczość jest tam niska, jednakże w 

dużych miasta można spotkać nie-

Japończyka, który może nie być dla nas 

przyjazny. Powinniśmy także uważać na 

ruch uliczny, gdyż Japończycy nie są dobry-

mi kierowcami. Na wszelkich wyjazdach 

na plaże czy w lasy musimy uważać na 

zwierzęta, które tam żyją, czyli przeróżne 

gady, meduzy czy groźne ryby. A zatem, w 

drogę! Tokyo. Oczywiście każdy, kto jedzie 

do Japonii musi zwiedzić  Tokyo! Wiele 

osób myśli, że jest to po prostu duże mi-

asto, jak wszędzie indziej. I tu się mylą! W 

tym mieście możemy zakosztować życia 

wielu osób odznaczających się dosłownie 

wszystkim. To właśnie w Tokyo spotkamy 

najwięcej odmian subkultur,  będziemy 

mogli wejść do największego sklepu z 

mangami, anime czy gadżetami do Co-

splay’u. Można także (oczywiście, jeśli 

będzie się odbywała) wejść  na imprezę 

cosplay’erów. Już samo przejście po Aki-

habarze nocą jest czymś niezwykłym. To-

kyo także może zaproponować zwiedzanie 

wielu pięknych parków bądź świątyń. 

Rainbow Bridge jest także bardzo dobrą 

propozycją. Kiyoto. Jest uważane za 

centrum kultury Japonii. Dlaczego? 

Dlatego że znajduje się tam wiele bardzo 

ważnych i pięknych zabytków, świątyń, 

ogrodów oraz Festiwali. Kinkaku-ji – Złoty 

Pawilon, Ginkaku-ji – Srebrny Pawilon to 

jedne z wielu wspaniałych atrakcji, jakie 

powinniśmy zobaczyć. W Arashiyama 

można podziwiać piękne malownicze 

jeziora, a także odpocząć w dzielnicach 

rozrywki : Gion Kobu, Ponto-chō, Kamishi-

chiken.  Kiusiu.  Znajduje się tam malutkie 

miasteczko Beppu, słynie ono z wielu 

pięknych i malowniczych gejzerów. Klima-

tu temu miejscu dodają opary siarki, a 

także para wodna, która wydobywa się z 

wnętrza ziemi. Hiroszima. Każdy wie, że na 

Hiroszimę została zrzucona bomba 

atomowa, dlatego też powinniśmy 

zwiedzić  Muzeum Zrzucenia Bomby, aby 

dowiedzieć się więcej i w jakiś sposób 

oddać hołd ofiarom tej katastrofy. Nato-

miast w Parku Pokoju można zobaczyć 

pomniki ofiar. Płaskowyż Ebino. Znajduje 

się tam Park Narodowy Kirishima. Jest to 

piękne oraz tajemnicze miejsce, w którym 

znajdziemy dużo różnych ciekawych 

gadów oraz płazów. Dzika przyroda, 

jeziora kraterowe, gorące źródła czy wul-

kany to są miejsca, które możemy tam 

zwiedzić.   
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OTAKU TIE 

POD KRAWATAMI 

Przerażająca wizja banalnej pracy i 

zwyczajnego trybu życia, obawa przed 

wpadnięciem w monotonię, potrzeba 

zobaczenia czegoś poza granicami 

swojego kraju… w wywiadach ze 

sławnymi podróżnikami możemy 

znaleźć takie wyjaśnienia ich życiowej 

pasji. Ludzi, którzy nie boją się prze-

różnych miejsc świata i dla których 

cztery ściany w ojczyźnie to za mało, 

jest wielu. Wśród Polaków najbardziej 

znany jest chyba Wojciech Cejrowski. 

Doskonale kojarzony z telewizji, prowa-

dzący swój program „Boso przez 

świat”, już jako dziecko nie umiał 

usiedzieć w jednym miejscu. Co 

ciekawe, jego podróże doprowadziły 

między innymi do tego, że dziś potrafi 

imitować lokalne akcenty w sposób na 

tyle doskonały, żeby w Kolumbii 

uchodzić np. za Meksykanina lub Ar-

gentyńczyka, a w Nowym Jorku za 

przedstawiciela mniejszości włoskiej, 

polskiego Żyda lub kowboja z Texasu. 

Wspaniałym polskim podróżnikiem z 

pewnością można nazwać Jana Melę, 

naszego rodzimego zdobywcę obu 

biegunów  w ciągu zaledwie roku. I to 

jakiego zdobywcę – bez lewego 

podudzia i prawego przedramienia. 

Warto wspomnieć, że nie spoczął na 

laurach, ale wziął udział jeszcze w 

wyprawie na Kilimandżaro, Elbrus i El 

Capitan. Z kolei inny rodak, Arkady 

Fiedler, wnuk sławnego podróżnika, 

pokonał  trasę liczącą ponad 16 tys. 

kilometrów. Nic nadzwyczajnego, 

gdyby nie to, że dokonał tego fiatem 

126p, czyli poczciwym "maluchem". A 

kto doprowadził do odkrycia 

legendarnej stolicy Inków – Vilcabam-

by?  W 1976 zrobił to Tony Halik, 

którego imieniem zostało nazwane 

Muzeum Podróżników w Toruniu. W 

przypadku Steve’a Irwina, całkowite 

poświęcenie się hobby znalazło 

nieciekawe zakończenie- zmarł podczas 

kręcenia ujęć na Wielkiej Rafie 

Koralowej, ugodzony przez płaszczkę. 

Co ciekawe, jest on zaledwie 17 

człowiekiem na świecie, który umarł w 

wyniku jej ataku. Dodatkowo jest to 

pierwszy przypadek uchwycenia takie-

go momentu na filmie. Czy taki 

incydent zatrzymał w jakikolwiek 

sposób innych podróżników? Absolut-

nie nie, bo jak powiedział Hans Chris-

tian Andersen: ,,Podróżować to żyć” . 

Paulina 



TIENIK CZYTA  
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TIEnik na drutach  

Powiedzenie „Podróże kszt-

ałcą” z pewnością można odnieść 

również do wielkiego świata mody i 

do jej kreatorów. Bowiem każdy 

szanowany projektant podróżuje po 

całym świecie, aby poznać różnorod-

ne kultury i przez to pozyskać nowe 

doświadczenia i inspiracje do swojej 

pracy. Przecież pomysły wielkich 

guru mody nie pojawiają  się tylko w 

pracowni, to także wielkie doświ-

adczenia i inspiracje wpływają na ich 

całą kolekcję.  Jednym z bardzo 

dostrzegalnych trendów ostatnich 

miesięcy, zarówno na światowych 

wybiegach, jaki i w zwykłych 

sieciówkach, jest fascynacja dalekim 

wschodem, a mianowicie Japonią i 

Chinami. Różnorodne wzory japońs-

kie np. żurawie, motyw kwitnącej 

japońskiej wiśni, pismo japońskie, 

podbiły serca dzisiejszych kreatorów 

mody. Jednak to  nie tylko printy, to 

również kroje materiałów. W 

poprzednim sezonie wiosenno-

letnim mieliśmy „wysyp” całych stro-

jów japońskich, prawdziwe szaleńst-

wo. Pojawiły się bogato zdobione 

kimona, jedwabne spodnie, chusty, 

spinki w kształcie japońskiej wiśni, 

nawet typowe dla tej kultury buty. 

Analizując dotychczasowe tendencje 

w modzie, można się spodziewać, że 

kultura orientalna, będzie w 

kolejnych sezonach również nam 

często towarzyszyła. Z pewnością 

dobrze jest czasami zauważyć, czym 

nasze ubrania były inspirowane.  

Dominika 

Rosja wiele widziała w ciągu 
tysiąca lat swoich dziejów. Jedne-
go tylko nie widziała Rosja przez 
tysiąc lat - wolności. - Wasilij 
Grossman. 
   Tym cytatem  Ryszard 
Kapuściński otwiera swoją 
książkę pt. Imperium. Jak można 
się domyślić, autor podróżuje po 
największym państwie na świecie 
- Rosji, a raczej po byłym ZSRR. 
   Kapuściński podzielił książkę na 
trzy części. Pierwsza - Pierwsze 
spotkania (1939--1967) opowiada 
o najwcześniejszym spotkaniu 
pisarza z Imperium, kiedy Armia 
Czerwona wkroczyła do Pińska 
oraz o podróżach po republikach 
związkowych. Druga część, Z lotu 
ptaka (1989-1991) jest przed-
stawieniem rozpadu ZSRR w Ros-
ji, Basztrii, Gruzji i Armenii.  Ciąg 
dalszy trwa (1992-1993) zamyka 
książkę. 
Ogromnym atutem reportaży 
Kapuścińskiego jest jego 
wspaniały sposób tworzenia 
opisów, relacji i historii - z iskrą i 
życiem. Czytelnik widzi muzea 

ateizmu, zalane ropą Baku, zimny 
Jakuck. Jest tam wraz z autorem, 
czuje chłód Workuty, smutek Or-
mian, strach w Pińsku. 
  Nie można powiedzieć, że Impe-
rium jest łatwą książką. 
Kapuściński nieraz otarł się o 
śmierć. Widział trzeci świat, jego 
tragiczne historie i smutne mo-
menty. Niezwykła jest podróż do 
Górnego Karabachu, pełna 
niebezpieczeństw i ukrywania 
się. 
   Kolejną dobrą stroną książki 
jest język. Autor pisze prosto, 
bardzo łatwo zrozumieć co ma na 
myśli. Trzeba też przyznać, że 
zawarte w książce cytaty wielkich 
myślicieli, porównania i metafory 
są idealnie dopasowane do myśli 
Kapuścińskiego.  
   Książki Ryszarda Kapuścińskiego 
trudno ocenić. Po przeczytaniu 
Imperium czułem się jak po zo-
baczeniu głębokiego filmu. 
Książka ta jest jedną wielką po-
dróżą, do której trzeba zabrać się 
osobiście. 

Michał 



rekolekcji? 
 
Historia moich rekolekcji w 
Waszej szkole jest bardzo 
banalna. Ponad rok temu 
spotkałem księdza Krzysztofa w 
naszym domu Salezjańskim w 
Oświęcimiu, tam były 
prowadzone rekolekcje dla 
księży. I właśnie On 
zaproponował mi, bym 
przyjechał tutaj. I w ten sposób 
trafiłem tu, do Zabrza. 
 
Jakie najdziwniejsze rekolekcje 
ksiądz prowadził? 
 
Muszę powiedzieć, że nie mi-
ałem nigdy dziwnych rekolekcji. 
Zawsze rekolekcje byłe normal-
ne. Nie przypominam sobie, 
bym miał jakiekolwiek sytuacje 
odstępujące od reguły. Powiem 
szczerze, że jeśli chodzi o mnie i 
rekolekcje, to zawsze jest 
prawdopodobieństwo, że mój 
sposób komunikowania będzie 
trudniejszy dla młodzieży, gdyż 
przez ostatnie lata posługi-
wałem się językiem naukowym. 
Nigdy na szczęście złych 
rekolekcji nie miałem. 
 

Zdarzyło się księdzu, że musiał 
ksiądz przerwać nauki 
rekolekcyjne? Jeśli tak to dlacze-
go? 
 
Tak, przypominam sobie taką 
sytuację. Była taka pewna pani z 
małym dzieckiem. Dziecko jak 
dziecko: lubi płakać. Ale jak już 
wydzierało buźkę, to musiałem 
przerwać i zwrócić uwagę, po-
nieważ płacz dekoncentrował 
mnie i słuchaczy. Ale zrobiłem 
to bardzo, bardzo łagodnie, 
więc nie można mi mieć tego za 
złe < śmiech >. 
 
Na koniec: jak się tutaj księdzu 
podoba? 
 
Jestem po raz pierwszy w Za-
brzu i trochę dłużej na Śląsku, 
ale szkoła BARDZO mi się podo-
ba. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
Proszę bardzo. :) 
 

                                                                                              
Patrycja i Michał  

wraz z Bogdanem 
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Dlaczego rekolekcje są ważne? 
 
Wydaje mi się, że odpowiedź jest 
bardzo prosta, ale z drugiej strony 
ogromnie ważna. Po prostu każde 
rekolekcje to jest taki moment w 
życiu wierzącego katolika, kiedy 
mamy okazję zweryfikować, na 
jakim etapie naszej drogi jesteśmy. 
Dlatego uważam rekolekcje za 
bardzo ważne. Rekolekcje powinny 
tyczyć się każdego chrześcijanina, 
od osoby świeckiej po, szczególnie, 
kapłana. 
 
Skąd ksiądz jest? 
No... ja jestem z tej Ziemi. A pocho-

dzę  z Wybrzeża Gdańskiego < 
uśmiech >. 
A czym się ksiądz zajmuje? 
Oprócz tego, że jestem księdzem, 
to uczyłem jeszcze trzy lata stu-
dentów socjologii i pracy socjalnej 
na Uniwersytecie im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. W tej chwili pracuję w 
małej miejscowości między To-
runiem a Ciechocinkiem, w Ale-
ksandrowie Kujawskim. Jed-
nocześnie pracuję naukowo i jest-
em ekonomem domu salezjańskie-
go. 
 
Co księdza skłoniło do prowadzenia 

 

Na rekolekcjach każdy w naszej szkole kiedyś był. Wie, z czym to się 
je i jak się do tego zabrać. Ale nie każdy wie, jak to wygląda od 

kuchni. Poprosiliśmy więc księdza Krzysztofa Butowskiego, 
rekolekcjonistę w naszej szkole, o rozmowę, by dowiedzieć się jak 

to jest z tej drugiej strony. 


