
Serwus! 
Oddajemy w Wasze ręce ostatni w tym roku 

szkolnym numer naszego pisemka. Mamy nadzieję, 
że każdy znajdzie w nim coś dla siebie.  

Ponieważ wakacje tuż, tuż, więc życzymy 
wszystkim naszym Czytelnikom, aby te dwa mie-
siące w pełni zasłużonego lenistwa były czasem 
beztroski i zabawy. Życzymy Wam wielu niezapo-
mnianych przygód, słonecznej pogody i poznania 
interesujących ludzi. 

Redakcja  



Z życia szkoły 

• W dniach 7 i 8 marca przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Z tego 
powodu gościliśmy w naszej szkole osoby, które opowiadały nam o swoim 
życiu i o tym, jak ważną rolę odgrywa w nim Jezus. Pomiędzy jednym a dru-
gim świadectwem wiary mogliśmy posłuchać piosenek polskich raperów 
śpiewających o Chrystusie. Po spotkaniach z wyjątkowymi gośćmi i lekcjach, 
które mimo że skrócone, ale jednak były, udaliśmy się na mszę świętą do ko-
ścioła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

• Dnia 25 marca z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 
został zorganizowany przez panią Anetę Kalinowską konkurs „Czytanie ze 
zrozumieniem”. Uczestnicy otrzymali do przeczytania tekst, a następnie pi-
semnie odpowiadali na postawione do niego pytania. Najlepsze wyniki osią-
gnęły: Sylwia Zielińska z klasy IV TW – I miejsce, Katarzyna Grudzińska  
z klasy III TK – II miejsce, Emilia Semeniuk z klasy III TK – III miejsce. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza tym, którzy stanęli na po-
dium. 

• W dniach 6 oraz 11 i 12 kwietnia 

odbywały się w naszej szkole tzw. dni 
otwarte. Tłumnie przybyli uczniowie gim-
nazjów mieli możliwość przyjrzeć się bli-
żej budynkowi i otoczeniu szkoły, pracy 
nauczycieli i młodzieży. Gimnazjaliści 
oprowadzani przez swoich starszych kole-
gów obejrzeli prezentacje osiągnięć 
uczniów poszczególnych kierunków 
(mechanika, ogrodnika, rolnika, kucharza i architekta). Niemałe zaintereso-
wanie wzbudził „kącik włoski’ zorganizowany przez uczniów, którzy wyjeż-
dżają na zagraniczną praktykę zawodową do Spoleto. Jak zwykle wzrok przy-
ciągały ciekawe dekoracje. Nasi goście zapoznali się z ofertą edukacyjną 
szkoły również poprzez bezpośrednie rozmowy z nauczycielami, których od-
wiedzali na lekcjach, ku uciesze uczniów biorących w nich udział. 

• Dnia 11 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs florystyczny, któ-
rego tematem była ikebana. Został on zorganizowany przez p. prof. Katarzy-
nę Syczewską. Uczestniczki konkursu: Mariola Zacharczuk (kl. III TK), Pau-
lina Semeniuk (kl. III TK), Ewa Frelik (kl. II TK) i Dorota Bielińska  
(kl. I TK) miały za zadanie stworzyć kompozycję z zachowaniem podstawo-
wych zasad japońskiej sztuki układania kwiatów. Jury, w składzie pani dyrek-
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tor Ewa Wróbel, pani prof. Teresa Steleżuk i pani prof. Katarzyna Syczew-
ska, oceniło prace pod kątem techniki wykonania, oryginalności pomysłu i 
zgodności z tematem. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Mariola Zachar-
czuk, drugie – Ewa Frelik, trzecie – Paulina Semeniuk, Natomiast praca Do-
roty Bielińskiej została wyróżniona. 

• Dnia 19 kwietnia 2013 r. uczniowie z klas maturalnych razem ze swo-
imi opiekunami uczestniczyli w dorocznej autokarowej pielgrzymce do Czę-
stochowy. Młodzież na Jasnej Górze spędziła kilkanaście godzin. W tym cza-
sie uczniowie mieli okazję zwiedzić m.in. Skarbiec, Bastion świętego Rocha  
i Muzeum 600-lecia. Pielgrzymi uczestniczyli też we mszy świętej odprawio-
nej w intencji tegorocznych maturzystów w Kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej, w drodze krzyżowej i modlitwie różańcowej. 

•  W dniach 19 i 20 kwietnia wybrani ucznio-
wie naszej szkoły mieli możliwość sprawdze-
nia swojej wiedzy i umiejętności praktycznych 
w eliminacjach okręgowych XXXVII Olimpia-
dy Okręgowej Wiedzy i Umiejętności Rolni-
czych. Konkurs skierowany był do młodzieży 
klas maturalnych i przedmaturalnych ponad-

gimnazjalnych szkół rolniczych. Odbywał się w 9 blokach tematycznych. 
W Białymstoku ZSP nr 4 reprezentowali: 

ο w bloku architektura krajobrazu – Sandra Jaworska i Karolina Duber, 
ο w bloku mechanizacja rolnictwa – Paweł Włodkowski i Mateusz Do-

browolski, 
ο w bloku produkcja roślinna – Seba-

stian Kołtuniak i Paweł Stański, 
ο w bloku produkcja zwierzęca – Mag-

dalena Kazulo i Damian Prokurat. 
W Warszawie zaś w bloku ogrodnictwo 

naszą szkołę reprezentowały Joanna Wierz-
bicka i Sylwia Zielińska. 

W sobotę (20 kwietnia) nastąpiło podsumowanie konkursu i wręczenie 
nagród zwycięzcom poszczególnych bloków. Na podium stanęły Karolina 
Duber (III miejsce) i Joanna Wierzbicka (II miejsce). Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy. 

• W dniach 19 i 20 kwietnia miał miejsce finał VII Ogólnopolskiej 

Z życia szkoły 
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Z życia szkoły 
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Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. 
Maksymilianie (dla uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych). Wśród jej orga-
nizatorów była Parafia Ojców Franciszkanów 
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Sie-
dlcach. Część teoretyczna odbyła się w naszej 
szkole. ZSP nr 4 reprezentowały dwie uczen-

nice: Katarzyna Grudzińska i Emilia Semeniuk. Naszym koleżankom udało 
się dojść do etapu diecezjalnego. Ostatecznie w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych najlepszy okazał się Artur Kos uczeń II klasy LXIV Liceum Ogólno-
kształcącego w Warszawie. Zwycięzcami Olimpiady mogą się jednak czuć 
wszyscy jej uczestnicy. Poznanie św. Maksymiliana, jego duchowości i dzia-
łalności na pewno odciśnie się pozytywnie w ich życiu. Oby wiedza o św. 
Maksymilianie mobilizowała nas do lepszego, bardziej pobożnego życia. 

• Dnia 26 kwietnia odbyło się uro-
czyste zakończenie roku szkolnego dla 
tegorocznych maturzystów. Uroczystość 
została poprzedzona mszą świętą odpra-
wioną w intencji uczniów kończących 
szkołę. Na sali gimnastycznej miało miej-
sce oficjalne pożegnanie sztandaru przez 
przedstawicieli poszczególnych klas. Po 
części oficjalnej krótką część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem pani 
prof. Beaty Tarkowskiej zaprezentowali uczniowie z klasy IV TK. Kolejnym 

punktem uroczystości było wręczenie na-
gród dla najlepszych abiturientów. Wy-
różnione zostały także osoby, które ak-
tywnie działały na rzecz społeczności 
szkolnej i osiągnęły sukcesy w sporcie. Po 
wręczeniu wszystkich nagród i pamiątko-
wych dyplomów uczniowie otrzymali 
świadectwa ukończenia szkoły. Po zakoń-

czeniu części oficjalnej abiturienci przeszli do klas, by tam pożegnać się 
z  wychowawcami. 

• W dniach 8, 9 i 15 maja w naszej szkole odbyła się II edycja kursu 
kelnerskiego. Prowadzącym był pan Grzegorz Górnik z Akademii Kelner-
skiej. Najważniejsze tematy szkolenia dotyczyły: organizacji zakładów ga-
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stronomicznych, techniki pracy w zakładach 
gastronomicznych, techniki obsługi konsumen-
ta przy stole, ogólnych wiadomości o potra-
wach i napojach, podstawowej wiedzy o wi-
nach, podstaw zarządzania barem, terminologii 
funkcjonowania sprzętu barowego, mixologii, 
fizjologii mieszania napojów oraz nowocze-
snych standardów nakrycia stołu – improstyl. 
Teoria poparta była ćwiczeniami praktycznymi, w których młodzież chętnie 
uczestniczyła. Kurs zakończył się testem sprawdzającym oraz uzyskaniem 
certyfikatów przez uczestników (w języku polskim i angielskim) oraz zdoby-
ciem certyfikatu dla naszej szkoły. 

Jola, Patryk, Ada 

 
11 marca 2013 r. – Miejska Licealiada w drużyno-
wym tenisie stołowym chłopców (I miejsce). 
Szkołę reprezentowali: 

ο Kamil Kurowski kl. I Lb, 
ο Przemysław Pawłowski kl. I Lb, 
ο Przemysław Wąsowski kl. I Lb. 

13 maja 2013 r. – uliczny bieg w rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja: 

ο I miejsce wywalczyły dziewczęta, 
ο III miejsce wywalczyli chłopcy. 

24 maja 2013 r. – II rzut Regionalnej Szkolnej Ligi w LA: 
ο Najlepszy wynik zawodów uzyskała Natalia Chacińska z kl. I Lb w sko-

ku w dal. 
ο W biegu na 800 m I miejsce wywalczył Michał Ja-
worski z kl. II LO. 
3 czerwca 2013 r. – dziewczęta z naszej szkoły zakwali-
fikowały się do finału w piłce nożnej o Puchar Prezyden-
ta Miasta. Finał rozegrany zostanie 17.06.2013 r. 

 

Z. Gutkowska 

Z życia szkoły 

Sport w szkole 



Szachy 

Niedawno w naszej szkole zakończyły się 
turnieje szachowe. Grand Prix ZSP nr 4 w tym ro-
ku wygrał Tomasz Król z Technikum Uzupełniają-
cego, na drugim miejscu uplasował się Paweł So-
szyński z III U, a na trzecim Mateusz Krasuski  
z kl. II TW. 

Paweł Soszyński razem z wychowawcą świetlicy – p. Zdzisławem Ste-
fanoffem – aktywnie brali udział w licznych turniejach szachowych organizo-

wanych na terenie miasta Siedlce (np. Karo Chess 
2013 – Pamięci Magnificencji Rektora dr. inż. 
Leszka Gadomskiego czy Otwartych Mistrzo-
stwach Siedlec w szachach szybkich, które jedno-
cześnie były zaliczane do czerwcowego GP Siedlec 
2013), jak również w turniejach wyjazdowych 
(m.in. w XI Turnieju Szachowym o Puchar Dyrek-

tora Zespołu Szkół w Gręzówce). 
Po sześciu turniejach Grand Prix Siedlec Paweł Soszyński zajmuje czo-

łowe miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 
Z. Stefanoff 

Choć tegoroczna matura należy już do przeszłości, wszyscy z niecierpli-

wością wciąż czekamy na wyniki egzaminów pisemnych. Poniżej zdra-

dzamy, jak wypadły matury ustne z poszczególnych przedmiotów. 
 

Egzamin ustny z języka polskiego najlepiej zdali: 

Aleksandra Wcisło kl. III Lb – 20 p. 
Katarzyna Adamczyk kl. III U – 18 p. 
Patrycja Kałużyńska kl. III U – 18 p. 
Emil Marcheluk kl. III U – 18 p. 
Mariola Chwedoruk kl. III La – 18 p. 
Józef Gawron kl. III Lb – 18 p. 
Milena Kozak kl. IV TK – 18 p. 
Olga Kozak kl. IV TK – 18 p. 
Rosa Ewelina kl. IV TK – 18 p. 

 

Najwięcej punktów na ustnym egzaminie z języka angielskiego zdobyli: 
Milena Kozak kl. IV TK – 29 p. 
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Po maturze 
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Po maturze 

Marcin Romaniuk kl. III Lb – 28 p. 
Patrycja Bajek kl. III U – 26 p. 
Rafał Konopka kl. III La – 26 p. 
Kinga Piskorz kl. IV TW – 26 p. 

 

Najlepszymi na maturze ustnej z języka niemieckiego okazali się: 

Damian Kowalczyk kl. III La – 14 p. 
Ewelina Antoszczuk kl. IV TK – 14 p. 
Karolina Cabaj kl. III U – 9 p. 

 

Egzamin ustny z języka rosyjskiego najlepiej zdali: 

Józef Gawron kl. III Lb – 30 p. 
Piotr Włkodkowski kl. IV Tw – 27 p. 
Katarzyna Kosyl kl. IV TK –23 p. 
Mariola Chwedoruk kl. III La – 18 p. 



8 

 O jeden smutek za dużo... 

 Naród bez dzieci traci podstawę swojego istnienia – wiedzieli  
o tym niemieccy oprawcy. Wiedzieli też Polacy – mieszkańcy miast, miaste-
czek, wsi. Wiedzieli także kolejarze, żołnierze podziemia i prości ludzie. 
 Dzieci Zamojszczyzny to dzieci brutalnie oderwane od rodzin, do-
świadczające cierpienia, śmierci bliskich, tragedii. Jednak ich cierpienie pro-
wokowało także do altruistycznych postaw mieszkań-
ców Siedlec, ratujących sieroty wojny. 
 W naszej szkole odbywały się warsztaty twórcze 
prowadzone przez Krzysztofa Tomaszewskiego i Bar-
barę Maksymiuk – poetów z SGL „Witraż” – w klasie  
I La. Warsztaty te miały na celu zachęcić młodzież do 
poznania historii Dzieci Zamojszczyzny, uwrażliwić na 
niezawinione cierpienie oraz uruchomić emocje związa-
ne z wojennymi losami dzieci. 
 

Katarzyna Piekart 
  
 *** 
  
Piękny 
Zimowy dzień 
  
Dom 
Ciepły 
  
Tatuś opowiada zabawne historie 
Mama czyta Jankowi baśń 
A on 
Zasypia 
Przy nim 
Drewniany samochodzik 
Błyszczący w blasku świecy… 
  
Nagle 
Ten obcy dźwięk… 
  
Janek 
Zaspanymi oczami 

Spogląda na dłonie mamy 
  
One drżą… 
  
Krzyki 
Obce głosy 
Mundury 
Których nigdy dotąd nie widywał 
  
Obcy coś nakazują… 
  
Wygonili nas z domu 
Janka też 
Z samochodzikiem 
Drewnianym 
Którego nie porzucał nigdy 
  
To on przecież był 
Przyjacielem  
Janka 
  
Do końca… 



O jeden smutek za dużo... 

Katarzyna Ławecka 
  
 *** 
  
Właśnie układałam siostrzyczkę do snu 
Ona taka delikatna 
Uśmiechała się więc… 
Jeden pocałunek na dobranoc 
  
Siedziałam przy niej 
Patrzyłam jak słodko śpi 
I wtedy właśnie w sąsiednim pokoju 
Padł strzał 
Mama upadla martwa 
  
Patrzyłam na jej twarz 
I ostatnią łzę 
Która spłynęła po policzku… 
  
Kroki 
Drzwi się otworzyły 
Z trzaskiem 
  
Zdążyłam ukryć w ramionach 
Siostrzyczkę 
Poczułam chłód karabinu 
Przystawionego do skroni 
  
Byłam gotowa na śmierć 
Lecz 
Niemiec złapał mnie za ramię 
Kazał uciekać 
  

 
 
Zabrałam siostrzyczkę 
Bo tylko ona mi pozostała 
Wybiegłam z domu lecz… 
Inni oprawcy złapali nas 
Chcieli rozdzielić 
Lecz trzymałam siostrzyczkę z całą mo-
cą 
Palcami wbijając się w jej delikatne ciało 
  
Wrzucono nas do wagonu 
Było zimno 
Ciemno 
Nie wiem co się działo 
Jechaliśmy całą noc 
maleńka zaczęła gasnąć 
Nie mogłam nic zrobić 
Umarła 
  
Pociąg zatrzymał się 
Kazano wysiąść 
Patrzyłam na moją siostrzyczkę 
I nie mogłam jej zostawić… 
  
Przytuliłam ją do piersi 
Była zimna 
Była martwa 
Wyskoczyłam z wagonu 
Biegłam… 
Padł strzał i … 
Nic już nie było ważne 
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Jakiś czas temu, ja i dwóch moich kolegów, dostaliśmy propozycję 

udziału w grze miejskiej na terenie miasta Siedlce. Na początku chciałbym nieco 

przybliżyć, „o co w tym wszystkim chodziło”. 

 Zamysłem tej imprezy było przybliżenie i stwo-

rzenie okazji do bliższego poznania zarówno miasta, jak 

i jego historii. Przy okazji został też poruszony problem 

śmiecenia. Sama gra składała się z kilku punktów kontro-

lnych, na których ja i moi koledzy musieliśmy się sporo 

napracować. 

 Na początku trzeba się było wykazać sprawnością 

fizyczną. Musieliśmy m.in. zaliczyć slalom z piłką czy wyścig z przeszkodami. 

Później przeszliśmy „próbę języka”. W naszym przypadku konieczne okazało się 

przetłumaczenie słów rosyjskich (miesięcy) na język polski, żeby odnaleźć kolej-

ne zadanie. Więcej szczegółów nie zdradzę. Jeśli opowiedziałbym wam całą hi-

storię, to nie jestem pewien, czy zachęciłbym was do udziału w grze. Bez niespo-

dzianek nie mielibyście zabawy. 

Gra sama w sobie dużo uczy, np. szybkiego szukania informacji czy też 

czytania mapy ze zrozumieniem. Nasza drużyna, w której skład wchodził: Mate-

usz Radzikowski, Patryk Tomaszewski i oczywiście ja – Michał Borysiewicz, 

zajęła ostatecznie (tylko albo aż) 6 miejsce. Dostaliśmy satysfakcjonujące nagro-

dy w postaci kubków i paru drobiazgów. 

Podsumowując, gra nie tylko uczy, ale też i bawi, nie trzeba się specjal-

nie „wysilać”, wystarczy (mówiąc kolokwialnie) ruszyć głową i się uda. Mam 

nadzieję, że tym tekstem chociaż trochę dałem ogólny zarys całej tej imprezy. 

Nie wiem jak wy, ale ja za rok znów tam będę. Michał 
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Iwańska Aneta 
 

 *** 

Widzę 
Mrok… 
 

Nie wiem 
Dokąd zmierzam 
 

Co się ze mną dzieje 
 

Hałas 
Pustka… 

Trzask 
Krzyki..! 
 

W mrocznym kącie wagonu 
Mój pluszowy miś… 
 

Wyciągam po niego dłoń… 
 

On 
Pociesza 
 

„wytrwasz” 

O jeden smutek za dużo... 

"Eko turysta" – inaczej gra miejska w Siedlcach 



Uff... w końcu można zacząć myśleć  

o wakacjach. Stopnie wystawione, co 

można było poprawić, to poprawione, 

słoneczko przygrzewa, więc postanowili-

śmy uciec (na razie jedynie w marze-

niach) ze szkoły. W tym celu zapytaliśmy 

naszych kolegów, jak wyobrażają swoje 

idealne wakacje. Oto co nam powiedzieli: 

 

„Większość moich wakacji należało do udanych, ale mam nadzieję, że te naj-
lepsze – idealne, wymarzone i wyśnione – jeszcze przede mną chociaż po-
wiem, że nie bardzo jestem w stanie powiedzieć, jakie to są idealne wakacje. 
Mnie niewiele do szczęścia potrzeba, wystarczy piękne miejsce i fajne towa-
rzystwo”. (***) 
 
„Moim wymarzonym miejscem na spędzenie wakacji są Hawaje. Nigdy tam 
nie byłam, ale uważam, że byłby to najlepsze wakacje w moim życiu. Słońce, 
plaża, zimne napoje… Czego chcieć więcej? Jeśli byłyby to wakacje spędzo-
ne w gronie rodziny lub przyjaciół, to nie pragnęłabym niczego więcej. Czas 
trwania takich wakacji powinien wynosić minimum dwa tygodnie. Przez ten 
czas na pewno wypoczęłabym i się opaliła. Chciałabym mieszkać w hotelu 
przeznaczonym dla Polaków. Powinno się w nim także znajdować wiele 
atrakcji, np. boisko do koszykówki lub siatkówki. Restauracja powinna być 
dostępna 24 h na dobę, ponieważ większość czasu spędzałabym wraz z bliski-
mi osobami nad morzem lub na imprezach”. (KROPKA) 
 
„Moje wymarzone wakacje chciałbym spędzić z moimi przyjaciółmi, tam 

gdzie jest piękna pogoda, nie ma żadnych zmar-
twień. Wypoczywałbym, zwiedzając nowe miej-
sca, robiąc zdjęcia, poznając nowych ludzi, dowia-
dując się ciekawych rzeczy. Uwielbiam różne wy-
cieczki w nieznane. Chciałbym zamieszkać gdzieś 
w domku niedaleko plaży. Chciałbym także, aby 
pogoda dopisała, żeby było słonecznie, ale, żeby 
nie było też wielkich upałów. Chciałbym je spę-
dzić z moimi przyjaciółmi aktywnie, wypady na 
basen, lody. Chciałbym, aby właśnie tak wygląda-

ły moje wymarzone wakacje”. (szymonex) 
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Wakacje marzeń 



 
„Wymarzone wakacje spędziłbym w kilku miejscach. 
Pojechałbym do Niemiec, zwiedził Monachium i Ber-
lin. Poszedł na mecz ukochanego Bayernu Monachium. 
Później chciałbym, jechać do Japonii. Poszedłbym do 
restauracji zamówić sushi i napić się sake. Potem na 
zakupy. No i oczywiście zwiedziłbym miasto. Potem 
do Hong Kongu. Chciałbym wjechać na dach lub naj-

wyższe piętro "Bank of ASIA", jeśli byłoby to możliwe. I z góry, z tak 
ogromnego budynku, podziwiać miasto. Poszedłbym też oczywiście na dys-
kotekę, tam mają (z tego co wiem) świetne kluby disco. Tak wyobrażam so-
bie moje wymarzone wakacje, które mam nadzieję - kiedyś się spełnią”. 
(Damian) 
 
„Wakacje chciałbym spędzić na zielonej polanie, chciałbym chodzić boso,  
a także delektować się pięknem otaczającej mnie natury. Chciałbym przeżyć 
jakąś pasjonującą przygodę, którą mógłbym potem wspominać przez całe 
życie. Mógłbym skakać dla rozrywki na bungee”. (ja) 
 
„Moje wymarzone wakacje to podróże po Polsce moim skuterem. Chciałbym 
przejechać szlakiem niebieskich cerkwi Podlasia i udokumentować to zdję-
ciami. Moją wymarzoną formą spędzania czasu byłaby jazda po Polsce”. 
(Rex) 
 
„Nasze wymarzone wakacje chciałybyśmy spędzić ze znajomymi  
w Hiszpanii, a dokładniej w Lloret de Mar. Głównym celem naszej wycieczki 
byłoby nagranie odcinkowego filmu, w którym zamieszczałybyśmy śmieszne 
sceny z najlepszych wspomnień – Pamiętniki z wakacji. Chciałybyśmy rów-
nież wymyślić własną potrawę, która stałaby się popularna na całym świecie. 
Ta potrawa miałaby nazwę „Pieczeń rzymska w so-
sie włoskim na talerzu polskim” heheszki – która 
dałaby nam ogromną sławę”. (P. & E.) 
 
„W tym roku chciałabym spędzić wakacje na Ibizie 
nad Morzem Śródziemnym. Można wypożyczyć 
jacht i popływać po morzu. Jeśli ma się szczęście, 
można również spotkać tam delfiny. Ibiza to wyspa  
o charakterze imprezowym”. (Kejdabliu) 
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Niezwykłe miejsce 

Niezwykłym dla mnie miejscem jest Arboretum w Bolestrzy-
cach. Znajduje się ono niedaleko, bo zaledwie 7 km, od Przemyśla. Jest 
to dość wyjątkowy obszar, na którym uprawiane są drzewa, krzewy  
i przeróżne roślinki dla celów naukowych i hodowlanych. Zadaniem 

tego nietypowego ogrodu jest też ochro-
na rzadkich i zagrożonych wyginięciem 
gatunków. 
 W Bolestraszycach zwracają uwa-
gę niezwykłe kolekcje roślin, m.in. ko-

lekcja dendrologiczna, która obejmuje 
wiele odmian cisów, magnolii, różanecz-
ników, miłorzębu dwuklapowego itp. 

oraz kolekcja chronionych gatunków flory polskiej. Gromadzi ona 
ponad 130 gatunków roślin, takich jak: marsylia czterolistna, kotewka 
orzech wodny, szachownica kostkowata, wisienka stepowa. 

W Bolestraszycach znajdują się także kolekcje roślin wodnych 

i bagiennych oraz kolekcja roślin skalnych. Roślinne „ciekawostki”, 
które źle znoszące polski klimat, tworzą kolekcję roślin szklarnio-

wych. Bardzo ważna jest też małopolska historyczna kolekcja jabło-

ni, w której zgromadzono dawne, często już za-
pomniane odmiany. Następną kolekcją, z której 
słyną Bolestraszyce jest kolekcja pomologiczna. 
W jej skład wchodzi imponująca liczba dereni 
jadalnych, czereśni ptasiej i grusz pospolitych. 
Pewnego rodzaju ciekawostką jest to, że dyrektor 
Arboretum – pan Narcyz Piórkowski – własno-
ręcznie robi przetwory z derenia i wytwarza mię-
dzy innymi „Fałszywe Oliwki” z zakiszanych 
owoców derenia. 

Jednym z najciekawszych pomysłów  
w Bolestraszycach jest kolekcja roślin biblijnych. By obejrzeć roślin-
ki, których nazwy pojawiają się w Biblii, nie musimy już jechać do 
krajów śródziemnomorskich, wystarczy wybrać się do Bolestraszyc. 
Zobaczymy tu między innymi: rajską jabłoń, drzewo figowe, oliwki, 



mirt, hyzop, granat, rutę czy wawrzyn. 
Bardzo ciekawym pomysłem jest utworzenie w Bolestrzycach 

Ogrodu Dydaktycznego dla osób niepełnosprawnych zwanego 
Ogrodem Sensualnym, czyli odbie-
ranym za pomocą zmysłów. Został on 
specjalnie przystosowany dla osób 
poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich oraz osób niedowidzących. 
Rabaty znajdują się na podwyższo-
nych murkach, które umożliwią do-
tknięcie roślin. Zgromadzono tu 
„eksponaty” pachnące, o ciekawej 
fakturze. Znajduje się tu także kolekcja ziół, które można dotknąć, ze-
rwać z nich listek, rozetrzeć go w palcach i powąchać. 

Pisząc o Bolestraszycach, nie można także nie wspomnieć  
o cudeńkach z żywej wikliny. Pełno jest tu żywych, wciąż rosnących, 
plecionych płotków, labiryntów. Znajduje się tu także wiklinowa alta-
na, w której po trudach zwiedzania można sobie odpocząć. 

 W Arboretum znajduje się 
także Muzeum Przyrodnicze ze 
stałą wystawą ornitologiczną, wy-
stawą motyli nocnych oraz wysta-
wą dendrologiczną: szyszek, prze-
krojów i skamielin. Na terenie Ar-
boretum prezentowane są także 
rzeźby wiklinowe. 
 Niezwykły park w Bole-
strzycach może stanowić doskona-

ły cel wakacyjnych wojaży. Polecam go w szczególności tym, którzy 
są zainteresowani przyrodą. 

 
Krzysztof 
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 Autorzy książki Sprawa Honoru. Dywizjon 

303 Kościuszkowski – Lenne Olson i Stanley Cloud 
– stworzyli fascynującą opowieść. Losy bohaterów 
znanych mi z Dywizjonu 303 A. Fiedlera zostały 
wplecione w głęboką i szeroką otoczkę historyczną 
sięgającą do czasów rozbiorów i powstań polskich 
oraz wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. 
Jak pewnie wiecie, tamte wydarzenia miały wspól-
nych bohaterów – Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza 
Kościuszkę. Losy Polaków i historia Polski spowo-

dowały, że młody amerykański pilot Merian C. Cooper namówił swo-
ich kolegów do pomocy Polakom w czasie wojny z Rosją sowiecką  
w 1920. Ta cenna pomoc spowodowała, że utworzona w Dęblinie 
Wyższa Szkoła Lotnictwa przyjęła imię T. Kościuszki, a zaprojektowa-
ne przez amerykańskiego pilota godło towarzyszyło polskim lotnikom 
do końca wojny. Amerykańscy autorzy książki zadbali o jak najdokład-
niejsze udokumentowanie swojej opowieści. Mimo to losy trzech 
głównych bohaterów nie są suchą zbieraniną akt. Znane i nieznane do-
tychczas fakty historyczne i oficjalne dokumenty są potwierdzane oso-
bistymi świadectwami osób biorących udział w tych wydarzeniach. 

Niesamowita praca, jaką włożyli autorzy w jej napisanie po-
zwoli czytelnikowi na przypomnienie trudnej historii Polski. Historii, 
która dla niemal każdej polskiej rodziny oznacza ból i jednocześnie 
dumę z tego, że jej członkowie walczyli i nierzadko zginęli dla ojczy-
zny. Olson i Cloud pokazują jak łatwo innym narodom oceniać Pola-
ków jako szalonych pieniaczy i jak łatwo się… zapomina o złożonej 
obietnicy. 

Sprawa honoru... w sposób niesłychanie dosadny pokazuje jak 
bierność wobec zła prowadzi do niewyobrażalnej tragedii, jaką stała się 
II woja światowa wraz z jej skutkami. To właśnie obojętność i polityka 
ustępstw rządzących Europą wobec poczynań Hitlera spowodowała 
makabryczną wojnę, która pochłonęła miliony ofiar. 

Ludziom, którzy przedstawiali się jako nasi przyjaciele, tytuło-
wego honoru zabrakło w czasach ukazanych w książce co najmniej kil-
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ka razy. Zabrakło na początku wojny, gdy Hitler słusznie przewidział, 
że Francja i Anglia nie udzielą Polsce pomocy. Zabrakło, gdy Sowieci 
w zmowie z Niemcami zagarnęli wielką część terytorium Rzeczypo-
spolitej. Zabrakło, gdy zapadały decyzje o kształcie Europy powojen-
nej. Zabrakło, gdy na oczach stojących po drugiej stronie Wisły Sowie-
tów, umierała Warszawa. Zabrakło, gdy po zajęciu Polski, Stalin prze-
prowadzał „wolne” wybory. 

Dla mnie jednak największą klęską i najgłębszym upadkiem nie 
tylko honoru, ale i humanizmu były dwa wydarzenia. Pierwsze to od-
krycie grobów polskich jeńców w Katyniu. Drugie to powojenna para-
da zwycięzców na ulicach Londynu. 

Niewyobrażalnym tryumfem propagandy sowieckiej było nazy-
wanie prawdy o zamordowaniu przez Rosjan jeńców (choć nie tylko 
żołnierzy) – kłamstwem. Przez dziesiątki lat mówienie prawdy o Katy-
niu w „wolnej” Polsce groziło więzieniem i innymi represjami, a ofiary 
ludobójstwa były skazane na niepamięć. Wszystko to przy milczącej 
zgodzie aliantów. 

Czytając książkę, odbywałem podróż w czasie. Razem z boha-
terami stałem w 1946 roku na chodniku przy głównej ulicy Londynu  
i patrzyłem na paradę wszystkich, którzy wzięli udział w wojnie  
i choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do pokonania Nie-
miec, Japonii i ich sprzymierzeńców. Wszystkich, z wyjątkiem Pola-
ków. Stałem obok jednego z bohaterskich pilotów dywizjonu 303, któ-
ry na pytanie angielskiej kobiety: „Czemu płaczesz młody człowieku?” 
nie miał siły odpowiedzieć. 

M. Stański 
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W poprzednich częściach naszego skromnego poradnika pisaliśmy  
o wybieraniu aparatu i podstawowych zasadach pracy ze sprzętem, który nie-
raz wymagał od nas wielu wyrzeczeń i wbrew naszym pierwotnym zamiarom 
kosztował niemało. Dzieje się tak, bo najczęściej za niewielką różnicę w ce-
nie otrzymujemy sprzęt o wiele lepszych parametrach. 

Trudno o większy dyskomfort psychiczny, gdy się okaże, że ktoś  
obok nas, mając aparat niżej klasy, robi fajne fotki, a nasze zdjęcia się nie 
podobają nawet nam. Przypomnijmy sobie teraz jakiś obraz, który zapadł 
nam w pamięć. Najczęściej mimo tego, że postać czy pejzaż na nim są nieru-
chome, malarz potrafi nas czymś zaciekawić, a „plan” jest skomponowany 
tak, że ogląda się go z przyjemnością. Poniżej kilka prostych zasad, do któ-
rych stosowania oczywiście w żaden sposób was nie zmusimy. Co więcej, 
niekiedy świadome odstępstwo pozwoli na indywidualną ekspresję. 

Trójpodział. Według tej zasady, dzieląc kadr na trzy równe części  
w pionie oraz w poziomie uzyskamy dziewięć jed-
nakowych prostokątów. Miejsca, gdzie spotykają 
się narożniki środkowego prostokąta z pozostały-
mi, to tzw. „mocne punkty”. Elementy kadru 
umieszczone w tych punktach w sposób naturalny 
przyciągają uwagę osoby patrzącej na zdjęcie. Ro-
biąc zdjęcie krajobrazu, zdecydowanie lepszy efekt uzyskamy wtedy, gdy 
linia horyzontu znajduje się na jednej z linii trójpodziału zamiast na środku. 

Obramowanie. Często fotografując przedmiot lub osobę po pewnym 
czasie przestajemy pamiętać okoliczności czy otoczenie w jakim zdjęcie zo-
stało zrobione. Można temu łatwo zapobiec wykorzystując elementy otocze-
nia jako naturalną „ramkę”. W lesie może to być pień drzewa, w mieście – 

znak drogowy, w starym zamku – fragment mu-
ru. Taki manewr pozwoli również na oddanie 
wielkości przedmiotu, który fotografujemy lub 
odległości, w jakiej się znajdował. Do tego celu 
możemy również wykorzystać np. przechodzącą 
osobę, która pozwoli na określenie wielkości po-
mnika lub zapory. 
Linia prowadząca. W zależności od kultury,  

w jakiej wyrastaliśmy, patrzymy na otoczenie w zaprogramowany sposób.  
W naszej kulturze w naturalny sposób patrzymy od lewej do prawej i od góry 
do dołu. Sztuczka ta pomoże „przekonać” wzrok odbiorcy, że ważne jest rów-
nież to skąd przyszedł ten człowiek na zdjęciu. W sposób naturalny nasz 
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wzrok będzie podążał za wyraźnie wytyczoną liną, np. drogą. 
Fotografowanie twarzy. Najbardziej naturalnie wyglądają zdjęcia, 

gdy obiektyw aparatu znajdował się na wysokości oczu portretowanej osoby. 
Świadome umieszczenie aparatu powyżej lub poniżej tej wysokości powodu-
je skrócenie albo wydłużenie postaci. Ciekawe jest, że aktorów o niskim 
wzroście filmuje się w taki sposób, że wyglądają jak macho, mimo że często 
jest to, mówiąc delikatnie, „niewysoki” heros. 

Przy okazji warto powiedzieć kilka słów o oświetleniu twarzy. Naj-
częstszy jest pogląd, że osoba której robimy zdjęcie powinna stać przodem do 
słońca. Niestety w takiej sytuacji koło południa najczęściej fotografia nie wy-
gląda najlepiej, bo oczodoły i miejsce pod nosem są w głębokim cieniu. Ostre 
światło najczęściej pozbawia skórę naturalnego wyglądu i ujawnia jej naj-
drobniejsze niedoskonałości. Raczej nie chcemy pokazać wszystkich zmarsz-
czek lub trądzikowych „atrakcji”. W przypadku, gdy nie możemy odwrócić 
fotografowanej osoby, aby uniknąć cieni pod oczami należy wymusić błysk 
lampy. Podobnie zrobimy, gdy osoby fotografowane stoją tyłem do słońca. 
Jeżeli nie wykonujemy zdjęcia do paszportu, najlepiej osobę ustawić nieco 
bokiem pozostawiając nieco więcej wolnego miejsca po tej stronie, w którą 
patrzy nasz bohater. 

Obiekty w ruchu. Podobnie jak w powyższej sytuacji, gdy chcemy 
pokazać dynamikę poruszającego się pojazdu, lecącej piłki lub idącego czło-

wieka komponujemy kadr tak, aby 
przed tymi obiektami było nieco 
więcej wolnego miejsca niż za 
nim. W innym przypadku uzyska-
my wrażenie, że za chwilę obiekt 
„wypadnie” ze zdjęcia. Przy odro-
binie wprawy będziemy mogli 
poruszać aparatem podążając rów-
nomiernie z naszym śmiałkiem. 

Wtedy rozmazane tło i ostrość na naszej postaci przekona odbiorcę, że byli-
śmy świadkami naprawdę wartkich wydarzeń. 

 
Szkolne Koło Filmowe 
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Dorota Bielińska 

- Tatusiu, chciałbym ci coś ofiarować na imieniny.  
- Nie trzeba synku, ale jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw tę 
jedynkę z matematyki.  
- Za późno, już kupiłem ci krawat!  
 

Na lekcji geografii pani pyta:  
- Kowalski, pokaż na mapie, gdzie leżą Indie?  
Jasio podchodzi do mapy, długo szuka, w końcu rezygnuje.  
- I co? Nie znalazłeś? - pyta nauczycielka  
- Nie proszę pani. Ale Kolumb też nie mógł ich znaleźć!  

 

Wędkarz nad brzegiem jeziora łowi ryby, a obok siedzi jego żona. On za-
rzuca wędkę i po chwili wyciąga but. Zarzuca ponownie i wyciąga czaj-
nik. Zaraz potem łowi młynek do kawy, radio...  
Żona na to:  
- Zenek, tam chyba ktoś mieszka.  

 

Rozmawiają dwaj wędkarze:  
- Ty słuchaj, wczoraj złapałem takiego szczupaka.  
- Eee... to jeszcze nic. Ja wczoraj złapałem świecącą się 
lampę.  
- Przecież lampa nie może świecić się pod wodą?!  
- Skróć szczupaka, to ja zgaszę lampę.  

 

Nad stawem rozsiadł się wędkarz i usiłuje coś złowić. Mija godzina, dwie, 
trzy, a tu nic! Wtedy nad wodą staje dwunastolatek, zarzuca wędkę i wy-
ciąga rybę za rybą. Wściekły coraz bardziej wędkarz nie wytrzymuje i wo-
ła:  
- A lekcje smarkaczu już odrobiłeś?!  

Humor  
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