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Szkoła
SA M O R ZĄD  G I M NA Z J U M  I  L IC E U M :
1. Przewodniczące: Magda Sułowska i Kasia Sułowska, klasa 3B LO
2. Zastępcy:    Kasia Popadiak i Weronika Kogut, klasa 2A LO
3. Skarbnik:  Julia Pokrywka, klasa 2B LO
4. Członek MRK:  Wiktor Marek, klasa 2A LO

SE K C J E  SA M O R ZĄD U :
1. Organizacyjno - informacyjna
2. Wolontariatu
3. Kultularno - Religijna

M Ł O DZ I E Ż OWA  R ADA  K R AKOWA :
Młodzieżowa Rada Krakowa jest inicjatywą samorządową majacą na celu zaangażowanie młodzieży w działania o cha-
rakterze społeczno-politycznym, które oprócz wprowadzania zmian w funkcjonowaniu miasta oraz podejmowania de-
cyzji w sprawach ważnych dla krakowskiej młodzieży zapoznają członków MRK z funkcjonowaniem pracy na sta-
nowiskach urzędniczych. Młodzieżowej Radzie Krakowa zależy na jak najliczniejszym rozgłosie i wsparciu ze strony
krakowskiej młodzieży, dlatego jej zebrania są otwarte dla każdego. Przedstawicielem Publicznego Liceum Sióstr Prezentek 
w Krakowie jest Wiktor Marek. 
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SA M O R ZĄD  S Z KO Ł Y  PO DS TAWOW EJ :
1. Przewodniczące: Bartłomiej Jaszczak, klasa 8b
2. Zastępcy:    Gabrysia Wyrostek, klasa 8a i Mikołaj Kramarz, klasa 8b
3. Skarbnik:  Piotr Kuźma, klasa 8a
4. Sekretarz:  Alicja Gawron, klasa 8a



Szkoła
O godzinie 18.30 spotkaliśmy się aby wziąć udział w Eucharystii na rozpoczęcie cyklu naszych czuwań, której prze-
wodnuczył ks. Mariusz Kiełbasa LC i o. Tobiasz Szczepaniak OFM. Duszpasterz Wspólnoty MTT powiedział, że 
przez najbliższy rok podczas homilii będzie prowadził nas do odkrycia sensu i celu życia w Obliczu Chrystusa.  
Chwilę po Echarystii rozpoczęliśmy uwielbienie z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Spe-
cjalnie stworzony na tę okazję zespół „Jaśki” złożony z uczniów i absolwentów naszych szkół zajął się oprawą mu-
zyczną tego czasu. Na zakończenie spotkaliśmy się na herbacie i długich rozmowach aby zawiązać wspólnotę.

Katarzyna Popadiak
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CZ U WAN I E  W R Z E Ś N IOW E
 18.09 po raz pierwszy w nowym roku szkolnym odbyło się Świętojań-
skie czuwanie, które jest owocem wymiany ze szkołą Sióstr Prezentek w Rzeszowie.

fot. Kacper Gorczowski 



17 - 19.09.2018r.
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Samuel Majewski, fot. Jadwiga Krząstek

WY JA Z D  I N T EG R ACY J N Y  K L AS  1  LO

17 - 19 września 1 klasy LO Sióstr Prezentek wyjechały na obóz 
integracyjny do Muszyny. Zakwaterowanie i wyżywienie oraz or-
ganizacje dnia otrzymali na terenie ośrodka w którym przebywali 
- Alpina Sport. Wraz ze swoimi wychowawcami oraz opiekunami 
brali udział w wielu zajęciach: krótkie lekcje survivalu, gry tere-
nowe zawody sportowe i wiele innych. Klasy konkurowały ze sobą  
w ciekawej olimpiadzie sportowej, a uczniowie poszczególnych klas 
sami ze sobą w poszukiwaniach zdięć, rozpalaniu ogniska i wielu 
innych ciekawych konkurencjach. Razem integrowali się na wspól-
nym spacerze wieczornym, dyskotece, tańcząc do największych 

hitów lata 2018, lub po prostu biorąc udział w porannym fitnesie.  
Klasy wspólnie mogły też zobaczyć wyniki swojej pracy jakimi było 
nagrywanie filmów - ekranizacja Kopciuszka, premiera najnowsze-
go andrioda, czy Poszukwania Małej Stopy. Wyjazd zwieńczyło 
wspólne ognisko prowadzone przez klasowych harcerzy. Ostatnim 
punktem planu przed wyjazdem była wspaniała gra terenowa - gra 
w flagi na wielkim terenie. Klasy podzielone na dwa zespoły mogły 
świetnie razem konkurować, nie tracąc przy tym zabawy i dobrego 
humoru. Po poadziękowaniu opiekunom i obsłudze ośrodka wszy-
scy wrócili do Krakowa, teraz już jako jedna drużyna.



I  S POT KAN I E  M Ł O D YC H  
A RC H I DI EC E Z J I  K R AKOW S K I E J

22.09.2018r.Maria Różycka, fot. krakow.gosc.pl

Myślę, że SMAK w tym roku był dobrą zabawą, ale też można było 
się czegoś nauczyć. Już od 9:30 rozpoczęły się warsztaty z nie-
maGotu i Wodzirejami z Krakowa. Jedna grupa śpiewała na scenie 
wraz z całym zespołem podczas wieczornego uwielbienia, a druga 
dzielnie dotrzymywała im kroku i pokazywała wszystkim, co i jak 
tańczyć. Jednak zanim to nastąpiło, po warsztatach odbyła się msza 

święta, w której brała udział reprezentacja z naszej szkoły. Mszę 
celebrował arcybiskup Diecezji Krakowskiej, Marek Jędraszew-
ski. Następnie odbyła się konferencja. Już o 20 wszyscy młodzi i 
nie tylko zaczęli się zbierać pod sceną, na której wystąpili Siewcy 
Lednicy oraz niemaGotu. Myślę że wielu z nas zaliczy ten dzień do 
udanych i pełnych opieki Pana Boga.
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Ś L U B OWA N I E  K L AS  1  LO
W dniu naszego ślubowania, zanim udaliśmy się do kościo-
ła aby uroczyście ślubować, mieliśmy spotkania w klasach. 
Przyszliśmy do szkoły w stroju galowym, w końcu był to waż-
ny dzień. Przez około dwie godziny nasza klasa wysłucha-
ła m.in. krótkiego ale rzeczowego wykładu, jaki zaprezento-
wała nasza wychowawczyni, na temat wolności. Posłuchaliśmy  
o rodzajach wolności i o tym jakie ma ona znaczenie w różnych kon-
tekstach. Następnie w dwóch grupach wykonaliśmy dwa plakaty:  
jeden mówiący o „wolności do” a drugi o „wolności od”. Gdy  
w końcu nadszedł czas ślubowania, udaliśmy się do kościoła i tam  
w trakcie zorganizowanej ceremonii oraz Mszy Świętej, którą od-
prawiał biskup Damian Muskus, wypowiedzieliśmy słowa przysięgi.

24.09.2018r.Jakub Szklanny, Katarzyna Popadiak



X VI I I  F O R U M
S Z K Ó Ł  K A T O L I C K I C H

2 5 . 0 9 . 2 0 1 8 r .



 

Dnia 25.09.2018 roku przedstawiciele klas naszego liceum wzię-
li udział w XVIII Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze pod 
hasłem „Wypełnijmy dokładnie rolę, jaką Bóg powierza każdemu  
z nas w swoim Kościele”. Kilka minut przed godziną 6 spotkali-
śmy się pod Domem Turysty aby wspólnie z naszymi opiekunami –  
s. Aleksandrą, p. Karoliną Strzelec i p. Magdaleną Piwowar wy-
jechać do Częstochowy. Bez zbędnych postojów, dosypiając po 
drodze ok. godziny 9 dojechaliśmy na miejsce. Po oficjalnym roz-
poczęciu i przywitaniu wysłuchaliśmy konferencji ks. Wojcie-
cha Węgrzyniaka, mieliśmy także możliwość zadawania pytań 
naszym Konferencjonistom. Usłyszeliśmy rozważanie na temat 
roli Kościoła jako wspólnoty w naszym życiu. Ksiądz Węgrzy-
niak wymieniając cele istnienia Kościoła powiedział, że istnie-
je On z trzech powodów: aby dać Jezusa, aby dać wolność i aby 
mówić prawdę.  Wspólnie też zastanawialiśmy się nad defini-
cją Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa, a także domu,  
w którym wspólnota idzie w jednym kierunku – do Chrystusa. 

Uczciliśmy także 100 rocznicę Odzyskania Niepodległo-
ści poprzez śpiew pieśni patriotycznych. O godzinie 11.30 
uczestniczyliśmy w spotkaniu z redaktorem TVP – p. Rafa-
łem Patyrą, który opowiedział nam świadectwo swojego życia.  
Przed godziną 13 modliliśmy się podczas Adoracji Najświętszego 
Sakramentu dziękując za dar wolności w naszym kraju. Muzycz-
nie prowadził nas przez ten czas Zespół Młodzieży Salezjańskiej 
z Oświęcimia. Centralnym puntem naszego spotkania była Eucha-
rystia w Bazylice Jasnogórskiej, której przewodniczył ks. Zenon 
Latawiec oraz zawierzenie Młodzieży Matce Bożej. O godzinie 
14.40 spotkaliśmy się na obiedzie. Czekając w kolejce zawieraliśmy 
nowe znajomości, mieliśmy także możliwość spotkać się z uczniami 
szkoły S.S. Prezentek z Rzeszowa. Po pysznym posiłku zrobiliśmy  
sobie pamiątkowe zdjęcie i ok. godziny 16 wyjechaliśmy do Krakowa.  
Był to dla nas owocny i piękny czas spotkania z ludźmi, którzy mają 
podobne wartości i priorytety w życiu jak my.
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Katarzyna Popadiak, fot. Katarzyna Popadiak, Barłomiej Ślęzak



W Y Ż S Z E  S E M I N A R I U M  D U C H O W N E

Inauguracja 
Roku Akademickiego
Katarzyna Popadiak, Natalia Zdybel 01.10.2018r.
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Chórzyści, tuż po rozpoczęciu pierwszej lekcji, wyruszyli do Bro-
nowic. Po krótkiej próbie uświetnili śpiewem Mszę Świętą, która 
rozpoczęła się o godzinie 10.00. Eucharystii przewodniczył Pro-
wincjał Prowincji MB Anielskiej – o. Jacek Koman. Prosiliśmy o do-
bry rok dla seminarzystów i wykładowców, aby był to czas formacji 
duchowej i umysłowej. 
W wydarzeniu wzięli udział alumni trzech seminariów franciszkań-
skich: Braci Mniejszych, Franciszkanów Konwentualnych i Kapucy-
nów oraz Braci Karmelitów, byli obecni także rektorzy i formatorzy 
tych wspólnot zakonnych. 
Podczas kazania usłyszeliśmy, że bycie uczniem Chrystusa to 
wielka duma, ale i odpowiedzialność. Po Eucharystii udaliśmy się 

do sali seminarium, gdzie miało miejsce przywitanie i zaprzysię-
żenie braci studentów I roku. Wysłuchaliśmy także krótkiej hi-
storii rozwoju współpracy między wspólnotami św. Franciszka,  
a chór odśpiewał uroczysty hymn studentów „Gaudeamus igitur”. 
Na zakończenie zostaliśmy ugoszczeni słodkim poczęstun-
kiem, podczas którego mieliśmy czas na rozmowy i odpoczy-
nek. W ciągu całego dnia nie zabrakło nam radości i dobrego 
humoru. Udział w inauguracji roku akademickiego Seminarium  
Rodziny Franciszkańskiej był dla nas ogromnym wyróżnieniem  
i pełnym radości wydarzeniem, w którym mogliśmy choć na chwilę 
doświadczyć radości, jaką niosą ze sobą młode osoby konsekro-
wane. 

 W poniedziałek 01.10.2018 roku nasz szkolny chór „Spontan” 
na zaproszenie braci  po raz pierwszy wziął udział w uroczystej in-
auguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym  
OO. Franciszkanów w Krakowie – Bronowicach. 
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Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od wyjazdu. Zdziwiła mnie obec-
ność księdza Mariusza Kiełbasy, który jest chyba wszędzie. Podróż 
upłynęła bez problemów. Miłym zaskoczeniem okazał się ośrodek, 
który miał całkiem fajny standard. 
Następnego dnia już koło godziny 11.00 byliśmy na stadionie, gdzie 
po kilku koncertach uwielbieniowych i konferencji pana Jakimowi-
cza (redaktora Gn), nadeszła kolej na najważniejszą dla mnie część, 
mianowicie konferencję Marcina Zielińskiego, który, powołując się 
na 1Kor 1,27-29, głosił, że Bóg jest w stanie posłużyć się, a nawet czę-
sto tak robi, człowiekiem, który według siebie czy świata do niczego 
się nie nadaje. Następnie poparł wiarę w Jezusa Chrystusa dwoma 
świadectwami uzdrowień. Potem nastąpił koncert uwielbieniowy  
z zespołem Exodus’15, na którym wyczuwalna była obecność Jezu-

sa i Ducha Świętego. 
Zwieńczeniem dniabyła msza święta, po niej koncert  
Muodych Kotów (spoko było widzieć swojego ziomka na scenie). 
Po 24.00 zaczęliśmy wracać do Krakowa. Uważam ten czas za bar-
dzo owocny. Chwała za to Panu!

Zjazd trwał cały dzień, a my w tym czasie nie próżnowaliśmy. 
Można było wziąć udział w konferencjach w STREFIE SŁOWA 
lub spędzać czas na płycie głównej, gdzie na scenie słuchaliśmy 
koncertów wspaniałych artystów, a także świadectw różnych ludzi 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Zwieńczeniem wydarze-
nia była Eucharystia, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz,  
a kazanie do młodzieży wygłosił ks. bp Edward Dajczak.
Na Stadionie Młodych było ponad 600 księży i 40 tys. mło-
dych ludzi z całej Polski. Uczestnicy mieli okazję posłuchać 
poruszających historii, m.in. Marcina Jakimowicza, Mady 
Plucner, abp. Grzegorza Rysia, Marcina Zielińskiego, Darka Ma-
lejonka, ks. Jakuba Bartczka, Bartka Krakowiaka oraz Andrzeja 
Sowy „Koguta”. Dla młodzieży wystąpiło także wielu artystów: 

Rock &Fire, TGD, Bęsiu, Muode Koty,  Gospel Rain& Chór dla Je-
zusa, Exodus 15, Full Power Spirt.
Ze wszystkimi gośćmi można było się spotkać, porozmawiać, po-
modlić się i zrobić zdjęcie w STREFIE INSPIRACJI. Ponadto przez 
cały czas służyli kapłani w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz 
wolontariusze w modlitwie wstawienniczej. Przede wszystkim była 
okazja, aby spotkać się z żywym Chrystusem w adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. Całość wydarzenia zamknęło wspólne uwiel-
bienie Pana.

STADIO N  M Ł OD YC H
06.10.2018r.

Perspektywa Emila

 6 października na PGE Narodowym w Warszawie odbyło się spotkanie „STADION MŁODYCH- 
WŁĄCZ PEŁNIĘ WIARY”. Hasło wydarzenia to: młodzież, wiara, rozeznawanie powołania. Rekolekcje od-
były się w czasie Synodu Młodzieży w Stolicy Apostolskiej. Były więc odpowiedzią na wołanie do Kościoła 
o skupienie się w tym roku na młodzieży. W czasie wydarzenia można było wziąć udział w różnego rodzaju 
konferencjach, koncertach, zabawach i tańcach. 

Perspektywa Ani

Anna Sobieraj, Emil Chammas
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ZABAWA  S Z KO L NA
Dnia 10 października 2018 r. odbyła się w naszej szkole zabawa 
szkolna, której tematem były lata 80. Wszyscy świetnie się ba-
wiliśmy, a szczególnie uczniowie klasy czwartej, którzy mogli się 
zintegrować ze starszymi kolegami. Po raz kolejny przetańczyliśmy 
calutki wieczór i na pewno będziemy go długo, długo wspominać!

CZ U WAN I E  PA Ź DZ I E R N I KOW E

12 października 2018 roku poraz piąty spotkaliśmy się na czu-
waniu w naszym Świętojańskim Kościele. Tym razem, spotkanie 
było inne niż wszystkie gdyż włączyliśmy się w Krakowską akcję 
„Support dla Synodu”. Przez cały październik wspólnoty młodzie-
żowe i zakonne modliły się w intencji Synodu, który odbywał się  
w Rzymie. Jego hasłem przewodnim był temat „Młodzież, wiara 
i rozeznanie powołania” dotyczył więc bezpośrednio nas - mło-
dych ludzi, którzy stoją przed małymi i wielkimi wyborami każdego 
dnia. Uczestniczyło w nim trzech biskupów z Polski - abp Stani-
sław Gądecki, abp Grzegorz Ryś i bp. Marek Solarczyk. Spotkanie 
rozpoczęliśmy jak zwykle Eucharystią o godzinie 18, której wraz  
z ks. Mariuszem Kiełbasą przewodniczył duszpasterz naszej 
szkoły - o. Kalikst. Uczestniczyli w niej także bracia z pauliń-
skiego seminarium w Krakowie na Skałce z których obecności 
bardzo się cieszyliśmy gdyż mieliśmy okazję spotkać się z nimi 
już nie raz. Po spotkaniu przy stole Słowa udaliśmy się do szko-
ły na przygotowany wcześniej przez wspólnotę MTT posiłek.  

Nie zabrakło czasu na rozmowy, wymianę uśmiechu i życzliwo-
ści a także spotkania z przyjaciółmi z którymi dawno nie mieli-
śmy okazji się zobaczyć. O godzinie 20 znowu spotkaliśmy się 
w Świątyni. Nasze czuwanie rozpoczęliśmy rozmową telefo-
niczną z bp. Markiem Solarczykiem który jest przewodniczą-
cym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, przewodniczącym 
Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań i najbardziej uśmiech-
niętym biskupem w Polsce, był jednym z ojców synodalnych. 
Opowiedział nam o tym czym jest synod, poinformował o bie-
żącym etapie spotkania biskupów, prosił o dalszą modlitwę  
o dobre i piękne owoce tego czasu i udzielił nam swojego błogosła-
wieństwa. Trwaliśmy przed Panem w modlitwie za synod i młodzież 
całego świata. Nasze czuwanie zakończyliśmy Apelem Jasnogór-
skim, który odśpiewaliśmy razem z braćmi paulinami. Rozważanie 
o pięknie i świętości Maryi poprowadził br. Adam. Dziękujemy 
Panu Bogu i każdemu dzięki któremu mogliśmy się razem spotkać  
i uwielbiać za dzieło Synodu.

„ S U P P O R T  D L A  S Y N O D U ”

10.10.2018r.

Katarzyna Popadiak, fot. s. Olena, Katarzyna Popadiak 12.10.2018r.



Dzień Nauczyciela i Wierszykowa Misja
 W poniedziałek 15 października obchodziliśmy w naszej szkole świę-
to z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nazywane także Dniem Nauczyciela.  
Był to doskonały moment, aby podziękować nauczycielom za trud, jaki wkła-
dają w naszą edukację. Jak przebiegały tegoroczne uroczystości?

Ten szczególny dzień, rozpoczęliśmy uroczystą mszą 
świętą, która odbyła się w kościele św. Kazimierza Kró-
lewicza punktualnie o godzinie 9:00. Następnie wy-
chowawcy udali się ze swoimi klasami do szkoły, gdzie  
w wyznaczonych salach odbyły się wyjątkowe lekcje wy-
chowawcze. Zaraz, zaraz: co jest takiego wyjątkowego  
w godzinach wychowawczych? Otóż tym razem to ucznio-
wie mogli wcielić się w rolę nauczyciela, oraz poprowadzić 
lekcję na dowolny temat. Była to niepowtarzalna okazja, 
aby pokazać swoją kreatywność, ale także dostrzec wysi-

łek nauczycieli, jaki każdego dnia wkładają w przygotowa-
nie zajęć. Nie zabrakło również podziękowań, a uczniowie 
- korzystając z wolnej chwili - złożyli swoim wychowawcom 
życzenia. Wydarzeniem kończącym tegoroczne uroczysto-
ści była debata organizowana w sali gimnastycznej pod ha-
słem „Nauczyciel nie powinien być autorytetem”. Pomimo 
zaciętej walki między dwiema drużynami publika zadecydo-
wała, że przeciwnicy tej tezy podali bardziej przekonywu-
jące argumenty. Tuż po rozstrzygnięciu dyskusji oficjalnie 
zakończono tegoroczny Dzień Nauczyciela w naszej szkole.

Łukasz Przewrocki, fot. Maria Różycka
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Dzień Nauczyciela i Wierszykowa Misja

Pierwszacy byli zachwyceni, gdy starsi koledzy, jak się 
okazało wciąż jeszcze dzieci, utworzyli z nimi loko-
motywę i wspólnie wyrwali rzepkę posadzoną przez 
dziadka w ogrodzie. Chwilami mogło wydawać się,  
że „poważni” licealiści bawią się lepiej, niż smyki. Krót-
ko mówiąc, był to wspaniały pomysł, a zdjęcia tyl-

ko to potwierdzają… We “wierszykowej misji” wzię-
li udział: Joanna Szymula, Katarzyna Popadiak, Daria 
Jaskuła, Nadia Szot, Aniela Kołakowska, Angelika Szy-
dłowska, Teresa Mohort-Kopaczyńska, Emilia Banasie-
wicz, Anna Dziedziniewicz, Magdalena Walka, Wojciech  
Kądziołek i Grzegorz Kobiałka.

 Tego samego dnia grupa kilkorga sympatycznych licealistów sprawiła 
niespodziankę młodszym kolegom z klasy pierszej szkoły podstawowej. Wy-
brane wcześniej i pomysłowo opracowane wierszyki zostały przez nich „ko-
lorowo” zaprezentowane maluchom. 

Nadia Szot, fot. s. Estera, Katarzyna Popadiak
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M I N I AL B U M  WY M I AN Y  Z  W ĘG R A M I

oldal 14

fot. s.Wanda, Maciej Rutkowski



 30 października Nasza szkoła miała zaszczyt gościć po raz kolejny młodzież 
z Izraela. Spotkanie zaczęło się o 8:30 kiedy to grupa obcokrajowców przyjechała 
do szkoły przy ul. Św. Jana. Wraz z chórem szkolnym „Spontan” grupa młodzie-
ży Polskiej i Izraelskiej zaśpiewała wspólnie kilka prostych pieśni w obu językach 
(polskim i hebrajskim). Następnie został wprowadzony temat jakim był krakowski 
obwarzanek. Potem, młodzież polska miała czas aby oprowadzić gości po swojej 
szkole. Ostatnim punktem tego spotkania był wspólny taniec Krakowiaka.

Wymiana 
z Izraelem

fot. Dariusz Kołakowski
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Wymiana
z Rzeszowem

Wczesnym rankiem w poniedziałek spotkaliśmy się na zbiórce, 
by wspólnie z naszymi opiekunami Siostrą Wandą i Panem Pro-
fesorem Pawłem Kajzarem wyjechać do Rzeszowa. Po podróży, 
która była czasem dosypiania i odpoczynku, dotarliśmy do Rze-
szowa, gdzie czekali już na nas nasi Przyjaciele ze swoimi Na-
uczycielami. Wspólnie, poznając się po drodze, przeszliśmy do 
szkoły, gdzie w auli przywitała nas w imieniu Siostry Dyrektor 
- Siostra Krystyna Dębowska. Powiedziała, że bardzo cieszy się  
z naszej obecności, życzy nam pięknego tygodnia i owoców spo-
tkania, które będą na miarę setnej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Bez zastanowienia podzieliliśmy się na dwie 
grupy - muzyczną, pod kierunkiem Siostry Wandy i teatralną, którą 
opiekowała się Pani Profesor Anna Wojciechowska (nauczycielka 
język polskiego z Rzeszowa) i Pan Profesor Paweł Kajzar. W tych 
grupach pracowaliśmy cały tydzień, realizując projekt zaaranżo-
wany przez naszych Nauczycieli. Po pierwszych kilku godzinach 
prób, podczas których dowiedzieliśmy się o programie oraz wspól-
nym obiedzie, dzięki uprzejmości Pana Profesora  Piotra Chmie-
lowca (Nauczyciela historii) mieliśmy możliwość zobaczenia miasta 
podczas spaceru. Późnym popołudniem znów spotkaliśmy się w 
szkole,  dowiedzieliśmy się o podziale noclegów i razem z naszy-

mi rzeszowskimi Kolegami rozjechaliśmy się do domów, gdyż wielu  
z naszych gospodarzy mieszka poza granicami miasta. Pierwszy 
wieczór spędziliśmy poznając rodziny uczniów, a także wymienia-
jąc szkolne doświadczenia i zasady panujące w naszych szkołach.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy trzema godzinami szkolnych lekcji, w 
których uczestniczyliśmy razem z naszymi Kolegami. Przy wejściu 
przywitała nas uśmiechnięta Siostra Gabriela, która od razu po 
mundurkach poznała, że jesteśmy z Krakowa. Mieliśmy możliwość 
poznania Nauczycieli i codziennej rzeczywistości rzeszowskie-
go ucznia. W sposób szczególny polubiliśmy Nauczyciela historii, 
Pana Profesora Chmielowca, który w bardzo emocjonujący spo-
sób opowiadał o początkach chrześcijaństwa (kolejnego dnia  na 
lekcji historii stawiła się już prawie cała nasza krakowska grupa). 
Ok. godziny 11.00,  tak jak poprzedniego dnia, rozdzieliliśmy się 
na dwie grupy - teatralna pracowała w szkolnej auli, zaś muzyczna  
- w internacie. Próby przebiegały we wspaniałej atmosferze rado-
ści i wzajemnego szacunku. Czas ćwiczeń, prób i śpiewu, pomi-
mo zmęczenia, minął bardzo szybko. Po obiedzie wzięliśmy udział  
w warsztatach fotograficznych, podczas których mieliśmy możli-
wość wykonania pamiątkowego zdjęcia przy pomocy promienio-
wania UV i wody.

„WŁAŚNIE ZAKOŃCZYŁ SIĘ DLA NAS NAJOWOCNIEJSZY TYDZIEŃ TEGO ROKU SZKOLNEGO.. .”

 W dniach 05.11 - 09.11.2018 roku nasze siostrzane szkoły wzięły udział  
w drugiej już krakowsko - rzeszowskiej wymianie, która jest owocem spotkania pod-
czas Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Vesprem. To wtedy zaczęła się nasza przy-
jaźń, która połączyła obie Szkoły Sióstr Prezentek. Uczestniczyliśmy w projekcje, 
który miał na celu przygotowanie programu z okazji 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości; hasło spotkania brzmiało „Droga do wolności - przystanek Rzeszów”

Katarzyna Popadiak fot. Maria Różycka
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Na zakończenie dnia wspólnie wykonaliśmy wystawę i ga-
zetkę, która była częścią dekoracji scenicznej. Wieczorem  
w małych grupach udaliśmy się na kręgle, pizzę czy długie wie-
czorne spacery po rynku - to tylko część atrakcji, jakie zapewnili 
nam nasi koledzy. Wtorkowy wieczór był niesamowity, spędziliśmy 
go na integracji i budowaniu trwałej relacji między naszymi szko-
łami.
Środa, kolejny dzień naszej wymiany, była czasem prezen-
tacji pierwszych owoców wspólnej pracy. Rozpoczęliśmy go  
o godzinie 8.00 od próby, jeszcze w dwóch grupach. Słychać było 
wspaniale głosy naszych solistów, burzliwe dyskusje nad scena-
riuszem spektaklu i cudowne brzmienia akompaniamentu zespołu 

„Żywopłot” złożonego z tegorocznych rzeszowskich maturzystów.  
Następnie, znając już trochę rzeczywistość rzeszowskiej szkoły, 
udaliśmy się na lekcje razem z naszymi Przyjaciółmi, których kur-
czowo się trzymaliśmy, aby nie zgubić się w szkolnym tłumie. O go-
dzinie 13.30 w dwóch grupach udaliśmy się na obiad, a po posiłku, 
pełni energii, spotkaliśmy się na wspólnej generalnej próbie. Mie-
liśmy także czas na odpoczynek. Celem tego dnia był występ pod-
czas Wieczornicy Patriotycznej, która odbyła się o godzinie 18.00 
w budynku szkolnym. Zebrały się na niej nasze Siostry, Rodzice, 
Uczniowie oraz wszyscy ci, którzy pragnęli poprzez przedstawie-
nie teatralne i śpiew pieśni patriotycznych uczcić okrągłą rocznicę 
odzyskania niepodległości. Kiedy wszyscy zasiedli na swoich miej-
scach, rozpoczęliśmy widowisko, które wszystkim na długo zapa-
dło w pamięci. Inscenizacja sceniczna zawierająca fragmenty dzieł 
Mickiewicza i Wyspiańskiego wzbogacona została śpiewem pie-
śni patriotycznych. Koncert zespołu „Żywopłot” oraz prezentacja  
niedawno wydanej książki naszego krakowskiego historyka dosko-
nale wpisała się w obchody Święta Niepodległości. Dzień zakoń-
czyliśmy Apelem Jasnogórskim, który odśpiewaliśmy, dziękując za 
dar wolności. Tak jak w poprzednich dniach wieczór spędziliśmy z 
Rodzinami, które gratulowały nam występu.

W czwartek rano przyjechaliśmy do szkoły już z walizkami. Wzię-
liśmy udział w szkolnych obchodach Święta Niepodległości. O 
godzinie 8.00 wraz z naszymi gospodarzami uczestniczyliśmy 
w lekcji wychowawczej, na którą uczniowie mieli przynieść pa-
miątki i przedmioty kojarzone z patriotyzmem. Były to m.in. sta-
re zdjęcia, książki czy flaga otrzymana na tegorocznym Spotka-
niu Lednickim. Następnie miało miejsce Narodowe Czytanie,  
a ok. godziny 10.00 odśpiewaliśmy hymn i obejrzeliśmy przygoto-
wany przez rzeszowską szkołę program artystyczny.
O godzinie 11.00 spotkaliśmy się w kaplicy szkolnej na Eu-
charystii, w której wszyscy wzięliśmy udział. Śpiew animował 
szkolny chór. O godzinie 12.00 cała szkoła udała się do kina,  

a my mieliśmy czas na zwiedzenie tarasu, wspólne zdjęcie i obiad. 
Około godziny 15.00 wyjechaliśmy do Krakowa, gdzie czekały na nas  
i naszych gości rodziny.
Ostatni dzień wymiany upłynął na prezentowaniu owoców naszej 
pracy w krakowskiej szkole. O godzinie 11.11 wraz z Matką Ge-
neralną i Siostrami spotkaliśmy się na tarasie, aby jednocześnie z 
innymi szkołami odśpiewać hymn. Zwieńczeniem szkolnych obcho-
dów był Apel Poległych i różaniec w kościele OO. Reformatów. Po 
programie udaliśmy się na obiad, po którym odprowadziliśmy na-
szych gości na autokar. Był to piękny i radosny tydzień, podczas 
którego uczyliśmy się patriotyzmu, zawarliśmy nowe znajomości,  
a także relacje przyjaźni, które na długo pozostaną w naszych ser-
cach. Dni wypełnione były radością i wyjątkową atmosferą. Cie-
kawym doświadczeniem był czas udziału w lekcjach, kreatywna 
i pełna zapału współpraca podczas tworzenia historyczno-arty-
stycznego programu patriotycznego, ale najpiękniejsze było po 
prostu to, że mogliśmy się spotkać jako jedna szkoła założona przez 
Matkę Zofię. Dziękujemy naszym Siostrom Dyrektor – S. Ewie  
i S. Annie za możliwość spotkania, naszym Opiekunom za poświę-
cenie swojego czasu, Siostrom za spotkania i uśmiech i rzeszow-
skim Przyjaciołom za otwarcie drzwi swoich domów.
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Julia Róźańska
PERSPEKTYWA UCZENNIC SZKOŁY RZESZOWSKIEJ

 Po raz drugi w tym roku, siostrzane szkoły Sióstr Prezentek miały możliwość 
współpracy przy projekcie “Droga do Wolności”. Tym razem był to “Przystanek Rze-
szów”. Uczestnicy wymiany Krakowsko - Rzeszowskiej pracowali pod opieką siostry Wan-
dy, pana Pawła Kajzara, pani Agnieszki Berezowskiej, pani Anety Wojciechowskiej oraz 
pana Pawła Majewskiego.
Uczniowie przygotowywali patriotyczny program 
artystyczny w dwóch grupach: muzycznej i teatral-
nej. Wszyscy mieli również okazję do integracji, 
zabawy i nauki we wspólnym gronie. Dowiedzie-
li się nieco o Rzeszowie podczas spaceru po mieście  
i brali udział w warsztatach fotograficznych. 
Pierwszą okazję do zaprezentowania owoców swojej 
pracy, mieli na Wieczornicy patriotycznej w rzeszow-
skiej szkole, podczas której wzruszyli i zachwycili wi-
dzów. Program zawierał: wspólnie wyśpiewane pieśni 

patriotyczne, występ teatru plastycznego, fragmenty 
utworów literackich, komentujących kolejne okresy hi-
storii Polski oraz recital zespołu “Żywopłot”. 
W Krakowie wystąpili jeszcze dwa razy, w ramach uro-
czystości szkolnych z okazji Dnia Niepodległości. 
Był to wspaniały i pracowity tydzień, podczas którego 
uczestnicy pomogli innym w świętowaniu 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości, wzmocnili ich poczucie toż-
samości narodowej i uświadomili o wielkiej wadze war-
tości Ojczyzny, której na imię Polska.

Kinga Mazgaj
 W dniach 5-9 listopada miała miejsce wymiana krakowsko - rzeszowska, której 
celem było przygotowanie wspólnego programu artystycznego z okazji 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości.

Podczas pobytu w Rzeszowie pracowaliśmy w dwóch 
grupach - teatralnej i muzycznej. W czasie wolnym od 
prób uczestniczyliśmy w lekcjach, zwiedzaliśmy miasto i 
braliśmy udział w warsztatach fotograficznych .Efektem 
naszej wspólnej pracy było przedstawienie programu  
w siostrzanych szkołach.
Wspólny projekt nie tylko dał nam wiele satysfakcji, ale 

przede wszystkim był okazją do poznania wielu wspa-
niałych, pełnych entuzjazmu ludzi i nawiązania relacji. 
Szkoda tylko, że tak szybko musieliśmy się pożegnać...
Jednak mam nadzieję, jak chyba każdy z uczestników 
wymiany, że niedługo spotkamy się przy okazji kolej-
nego wspólnego projektu. Kto wie, może w większym 
składzie? :)
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Obchody
11.11.2018

 9 listopada w naszej szkole obchodziliśmy uroczystości związane z setną 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to świetna okazja do tego by 
przybliżyć wydarzenia z tamtego okresu i dowiedzieć się więcej na temat tego, jak 
wyglądała nowa II Rzeczpospolita.

Dzień rozpoczynał się od zajęć gdzie mogliśmy właśnie przy-
bliżyć Polską historię. Uczniowie z wielkim zapałem słuchali  
i czytali o osobach, które przyczyniły się do odzyskania niepod-
ległości. Mogliśmy także zwiększyć naszą wiedzę poprzez różne 
ciekawe filmy. Piasny był również konkurs niepodległościowy, 
który miał na celu sprawdzić naszą wiedzę zdobytą przez siebie 
podczas właśnie tychże lekcji i nie tylko. 

 Kolejnym punktem programu było śpiewanie przez całą szkołę hym-
nu narodowego. Nastąpiło niewielkie opóźnienie, ale warto zwrócić 
uwagę na fakt, że konieczne było zorganizowanie obecności wszyst-
kich klas, zarówno ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, jak i Liceum 
mieszczącego się w innym budynku. Uczniowie oraz pracownicy  
zebrali się na głównym dziedzińcu i o godzinie 11:16 głośno roz-
brzmiał hymn. Osoby przebywające w pobliżu, uczniowie oraz na-
uczyciele mogli poczuć powagę i podniosłość pieśni.

ROZPOCZĘCIE
WIELKIE  ŚPIEWANIE  HYMNU
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Niedługo potem wszyscy udali się na salę gimnastyczną, by obej-
rzeć występ przygotowany przez wymianę krakowsko – rzeszow-
ską. Zostały odśpiewane pieśni patriotyczne, a akompaniament 
muzyczny mogliśmy zawdzięczać rzeszowskiemu zespołowi z 
wymiany - „Żywopłot”. Mogliśmy także oglądać scenę z Dzia-
dów, części III. Kiedy aktorzy wyszli na scenę i zaczęli śpiewać 
Pieśń Zemsty, każdy oglądał i słuchał z szeroko otwartymi ustami.  
Na twarzach publiczności widać było refleksję po odegranej sce-
nie. Następnie mogliśmy oglądać recytacje wieszów patriotycz-
nych. Na sam koniec występu artystycznego zostały zaśpiewane 
różne wiersze polskich poetów. Występ ten zrobił ogromne wra-
żenie na uczestnikach przedstawienia. Publiczność, po zakończeniu 
występu, oddała owacje na stojąco.

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

ZWIEŃCZENIE
Ostatnim elementem obchodów dnia niepodległości był różaniec za bohaterów, któ-
rzy walczyli o wolną Polskę oraz tych, którzy przyczynili się do jej odbudowy.  
Modlitwa odbyła się w kościele Pw. Św. Kazimierza przy ulicy Reformackiej.

Każdy z nas w to stulecie odzyskania niepodległości powinien pomyśleć o tych ludziach, 
którym zawdzięczamy teraz wolną Polskę oraz o tym, co wtedy miało miejsce. Dzięki wła-
śnie takim dniom, a także innym obchodom mamy możliwość dokładniej poznać wydarzenia 
z przeszłości i być bardziej świadomi w tym co dziś czynimy z nasza ojczyzną.

Siostry Prezentki
z okazji Święta Patronalnego 
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Siostry Prezentki
z okazji Święta Patronalnego 

SIOSTRA REGINA
1. Czym zajmuje się Siostra na codzień? 
„Jestem wychowawcą klasy 8 i uczę historii w szkole podstawowej i w gimnazjum.”

2. Czym jest dla Siostry tajemnica Ofiarowania?
„Tajemnica Ofiarowania to istota mojego życia zakonnego. Moim pragnieniem jest 
stawać się każdego dnia wieczystym darem dla Pana. Wzorem i Opiekunką na tej 
drodze jest dla mnie Maryja.”

1.Jakie warunki trzeba spełnić żeby zostać przyjętym do  
Zgromadzenia?
Kandydatka, która zgłasza swoją chęć wstąpienia do Zgromadzenia musi mieć ukoń-
czone 18 lat, a więc musi być osobą dorosłą. Nie może mieć też więcej niż 35 lat. 

Z kandydatką są przeprowadzane przynajmniej trzy rozmowy: z siostrą odpowie-
dzialną za dzieło powołań, mistrzynią nowicjatu i przełożoną generalną.  

Kandydatka musi dostarczyć też odpowiednie dokumenty takie jak: 
• opinia księdza proboszcza
• świadectwo maturalne
• świadectwo chrztu i bierzmowania 
• opinia lekarska o stanie zdrowia 

2.Jak wygląda formacja w Zgromadzeniu?
Przygotowanie do życia zakonnego i złożenia wieczystej profesji zakonnej obejmuje 
trzy etapy (czwarty, nieoficjalny etap, który odbywa się przed postulatem to kandy-
datura): 

• postulat – pierwszy etap formacji w Zgromadzeniu, jest to czas rozeznania powo-
łania. Zwykle trwa od 6 miesięcy do jednego roku. Celem postulatu jest przygotowa-
nie do nowicjatu, pogłębienie wiedzy religijnej i poznanie działalności apostolskiej 
Zgromadzenia pod okiem siostry opiekunki.
• nowicjat -  w tym dwuletnim czasie nowicjuszka potwierdza przekonanie o swoim 
powołaniu, poznaje wymagania życia zakonnego przez praktykę rad ewangelicznych, 
uczy się modlitwy i praktyk życia wspólnego. Nowicjat jest czasem ciszy, bywa na-
zywany okresem narzeczeństwa. Nowicjuszka pod okiem siostry mistrzyni uczy się 
kochać własną rodzinę zakonną i przygotowuje się do złożenia pierwszej profesji 
zakonnej w której oddaje siebie Bogu.
• juniorat – jest pięcioletnim okresem ślubów czasowych (siostra składa śluby czy-
stości, ubóstwa i posłuszeństwa na rok, po czym ponawia je znowu na rok, a na-
stępnie na trzy lata) w tym czasie trwa dalsza formacja w zakresie wiedzy religijnej, 
zakonnej i apostolskiej, zgodnie z misją i potrzebami zgromadzenia. Juniorystka po-
głębia swoją więź z Chrystusem, wprowadza w życie zobowiązania podjęte przez 
śluby oraz przygotowuje się do wypełniania zadań apostolskich w Zgromadzeniu. 

SIOSTRA KINGA I  KASIA POPADIAK 
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SIOSTRA MONIKA
1. Czym jest dla Siostry tajemnica Ofiarowania? 
„Tajemnica Ofiarowania jest dla mnie wzorem całkowitego oddania siebie Bogu.  
Maryja jako mała dziewczynka została przedstawiona Bogu w świątyni. Nie składała 
Panu Bogu darów materialnych lecz dała w darze całą Siebie. Tajemnica ta uczy mnie 
jak przedstawiać siebie Bogu.  Panu Bogu zależy przede wszystkim na tym abym to ja 
z radością umiała oddawać się Jemu codziennie przez moje decyzje, posłuszeństwo 
woli Bożej, uległość Jego natchnieniom, kierowanie się zaufaniem w życiu, a  tajem-
nica ta właśnie tego mnie uczy.”

2. Czy jest Siostra szczęśliwa z bycia Prezentką?
„Tak, jestem szczęśliwa z bycia Siostrą Prezentką. Świadomość, że Pan Bóg wybrał 
mnie na swoją Oblubienicę daje mi ogromną radość i wdzięczność za ten drogocenny 
dar.”

SIOSTRY PREZENTKI Z OKAZJI ŚWIĘTA PATRONALNEGO

SIOSTRA ESTERA
1. Czym zajmuje się Siostra na codzień?
„Mieszkam na Szpitalnej ulicy w Matki Zofii kamienicy [uśmiech]. Pracuję w szkole 
podstawowej. Mam zajęcia z 1a na ul. ks. Blachnickiego: jestem asystentem w tej 
klasie, uczę dzieci Metodologii uczenia się oraz prowadzę świetlicę. Kończę rów-
nież studia pedagogiczne ze specjalnością szkolną z terapią pedagogiczną w związku  
z czym jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej.”

2. Jak wygląda dzień Prezentki?
„Całkiem zwyczajnie. Mój dzień zaczyna się rano i kończy wieczorem. Wszystkie 
najważniejsze momenty dnia są napisane w planie dnia, czyli modlitwa wspólnoto-
wa (brewiarz i Eucharystia), czas na modlitwę indywidualną (szczególnie adoracja 
Najświętszego Sakramentu), obowiązki i posiłki. Każdy dzień mimo to jest inny, ni-
gdy nie wiemy co wypadnie po drodze. Obecnie mój dzień jest wypełniony przez 
dzieci z 1a. Jeśli nie jestem z nimi to przygotowuje się do prowadzenia zajęć. Zawsze 
trzeba przemyśleć co może ich zachwycić, zafascynować: ciekawe eksperymenty  
i doświadczenia, urozmaicone prace plastyczne, dużo uczę się też zabaw ruchowym 
i integracyjnych, trzeba zawsze jakieś pomoce kupić. Pamiętam też o studiach, więc 
biblioteka uczelniana nie jest mi obca. Tak w ogóle, to... módlcie się za nas [uśmiech].”

SIOSTRA OLENA
1. Jak to się stało, że jest Siostra akurat prezentką?
„Pierwsza odpowiedź, która mi się nasuwa, to ta, że Bóg to od wieków zaplanował, 
abym była akurat prezentką, a ja odpowiedziałam na te Jego plany. Bóg natomiast 
posługuje się zwykłymi okolicznościami naszego życia. Siostry prezentki, to pierw-
sze siostry, które poznałam. Można powiedzieć - pierwsza miłość. Zachwyciła mnie 
tajemnica Ofiarowania Maryi, o której opowiedziała mi siostra. A poza tym siostry 
mają w charyzmacie pracę z dziećmi i młodzieżą, a ja zawsze chciałam być nauczy-
cielką, podobnie jak moi rodzice.”

2. Czym jest dla Siostry tajemnica Ofiarowania?
„Tajemnica Ofiarowania jest dla mnie właśnie TAJEMNICĄ, którą ciągle odkrywam 
i chcę nią coraz głębiej żyć. To znaczy ciągle trwać w Bożej obecności, która jest 
MIOŚCIĄ i pomagać innym spotkać Boga, Który jest MIŁOŚCIĄ.”
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SIOSTRA KATARZYNA
1. Czym jest dla Siostry tajemnica Ofiarowania?
Tajemnica Ofiarowania jest dla mnie tajemnicą mojego życia, drogą widodącą do 
zjednoczenia z Bogiem i pamięcią o Jego obecności.

2. Czy każdy może zostać Prezentką?
„W sensie duchowym każdy może być Prezentką, bo każdy może   oddawać siebie 
Bogu. Natomiast w sensie dosłownym, jeśli jakaś dziewczyna odczuwa pragnienie 
pójścia za Jezusem, to wystarczy że, przyjdzie, porozmawia z nami, rozezna, przejdzie 
etapy formacji i złoży śluby zakonne. Podaję mój numer: 504568862 gdyby któraś 
chciała porozmawiać.”

POSTULANTKA BASIA
1. Czym jest postulat?
„Postulat jest drugim stopniem formacji zakonnej. W tym czasie dziewczęta nie tylko 
przyglądają się życiu we wspólnocie zakonnej, ale zaczynają mieć w nim coraz więk-
szy udział. Jest to etap, na którym przy pomocy siostry opiekunki postulatu rozezna-
je się powołanie, odkrywa charyzmat Zgromadzenia oraz poznaje się swój charakter, 
temperament i świat emocji. Postulat trwa rok.”

2. Jak wylgąda postulantka?
„Postulatka ma różne obowiązki. Do moich należy m.in. popołudniowa praca na fur-
cie w internacie, czy pomoc siostrom w podstawówce w I - szej klasie. Uczęszczam 
także na Studium Teologiczne do Sióstr Urszulanek. Do stałych prac zaliczę także 
doglądanie porządku w miejscach powierzonych mojej opiece. Mam też czas na po-
głębianie swoich pasji i hobby, czy na zwykły spacer. Postulantka nie uczestniczy 
we wszystkich modlitwach Sióstr, ale jednak powi na dbać o swój rozwój duchowy 
poprzez lekturę Pisma Świętego oraz codzienną Eucharystię.”

3. Czym jest dla Ciebie tajemnica Ofiarowania?
„Jest dla mnie wzorem pełnego zaufania pokładanego w Bogu, oraz zawierzeniem 
Mu swoich marzeń, planów, swojego życia.”

od lewej:  Kandydatka Klaudia
 Postulantka Basia
 Kandydatka Dominika 

KANDYDATKI  DOMINIKA I  KLAUDIA
1. Czym jest kandydatura i ile jesteście w Zgromadzeniu?
„Jest początkowym etapem formacji, w Zgromadzeniu jesteśmy ponad dwa miesiące.”

2. Jak wylgąda kandydatka?
„Strój powinien być prosty i skromny aczkolwiek elegancki.”

3. Jak wygląda dzień i na czym polegają obowiązki kandydatki?
„Kandydatka już od początku formacji przygotowuje się do pracy zgodnie z chary-
zmatem Zgromadzenia. Każda z nas ma indywidualny plan dnia i zakres obowiązków, 
do których zaliczają się m.in. pomoc przy pracach codziennych oraz praca z młodzieżą  
i dziećmi.”
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ALBUM

Kochane Siostry, 
 
 21 listopada jest dla Was jednym z najważniejszych świąt w ciągu roku, gdyż tego 
dnia w sposób szczególny pochylacie się nad tajemnicą powołania prezentki, której życie 
opiera się na Tajemnicy Ofiarowania Maryi w Świątyni.
 
 Istotą życia każdej Prezentki, co wiemy od Was, jest ciągłe stawanie w Bożej obec-
ności i przedstawianie Mu każdego dnia swojej osoby oraz uwielbienie Boga na wzór Maryi.
 
 Dziękujemy Wam za tak piękną i cichą obecność w naszym życiu. Za każde dobre 
słowo, za uśmiech, za wspieranie nas w trudnych chwilach modlitwą, rozmową i dobrym 
słowem. Dziękujemy Wam za wspólne wyjazdy, rekolekcje, spacery, lody, łyżwy, wyj-
ścia w góry, film, śpiew, taniec, zabawę, za przyprowadzanie nas każdego dnia do Pana,  
za świadectwo życia i powołania oraz za to, że każdego dnia o nas pamiętacie. Życzymy 
Wam wiele radości, uśmiechu i siły na drodze, na którą każdą z Was wezwał po imieniu 
Chrystus i abyście każdego dnia coraz pewniej naśladowały Maryję w Tajemnicy Ofiaro-
wania. Zapewniamy o pamięci w modlitwie. 

Redakcja

Szczęście z bycia Prezentką
DO SIÓSTR,  Z OKAZJI ŚWIĘTA PATRONALNEGO
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• PRZERWA ŚWIĄTECZNA

24.12PONIEDZIAŁEK

1.01 • UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ  
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Dawno, dawno temu
czyli wakacyjna podróż do Biskupina

 Biskupin jest niewielką wsią położoną w województwie kujawsko-pomorskim, 30 km 
od Gniezna. Co roku to miejsce odwiedzają turyści z całej Polski i z zagranicy. To tutaj 
żyli nasi przodkowie, Prasłowianie, tworząc kulturę, którą kultywujemy aż po dziś dzień.

W tym roku już po raz kolejny uczestniczyłam w VIII wakacyjnym 
wyjeździe edukacyjno-integracyjnym dla dzieci i młodzieży. Tym ra-
zem wybraliśmy się do Wielkopolski, mieszkaliśmy w niewielkiej wsi 
Ostrówce. Oprócz wspólnych zabaw, pływania kajakami, uczest-
nictwa  w codziennej Mszy Świętej, a także nauki savoir-vivre’u na 
wesoło, czekały nas wyprawy do wielu ciekawych miejsc na Szlaku 
Piastowskim, gdzie przez wieki tworzyła się polska kultura i histo-
ria. W ciągu dwóch tygodni odwiedziliśmy m.in. osadę w Biskupinie. 
Właśnie to miejsce najbardziej zapadło mi w pamięć.

Wakacyjna przygoda z przeszłością

Powstanie grodu w Biskupinie datuje się na ok. 738 r. p.n.e. – jest 
więc on najstarszą osadą odkrytą na terenie Polski. Funkcjonowała 
ona przez ponad 200 lat, mieskało w niej ok. 1000 osób, głównie 
byli to rolnicy, rzemieślnicy i rybacy. Gród, stojący wówczas na wy-
spie, łączył ze stałym lądem drewniany most. 100 drewnia nych chat, 
pokrytych trzcinowymi dachami i ustawionych w 13 rzędach, otaczał 
6-metrowy wał obronny. Wewnątrz grodu znajdował się plac ze-
brań i targów, a bramę wejściową zabezpieczała wieża strażnicza.

W 1933 r. miejscowy nauczyciel Walenty Szwajcer odkrył pozosta-
łości pewnej osady, zachowane metr pod wodami Jeziora Biskupiń-
skiego. Wkrótce rozpoczęto tam prace archeologiczne i rekonstruk-

Tajemnice sprzed wieków

Skarb Archeologów

cyjne. Pozostałości grodu stały się sensacją archeologiczną, a na 
jego miejscu powstał największy w Polsce park archeologiczny. 
Dzięki doskonale zachowanym pozostałościom grodu w Biskupinie 
rozwinęła się działalność turystyczna na międzynarodową skalę.

Magdalena Biśta
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Maria Prochal

There are many aspects that join people together such as speaking 
the same language, having the same
culture or cultivating similar traditions or living in one country. Ho-
wever, the last part does not always have to be done. There are many 
members of the Polish Diaspora that are scattered around the world. 
This is how it feels to be a member of two nationalities - Polish and 
Irish.

Firstly, the question of identity comes to mind. Many people would 
say that Polish people living abroad have lost a part of their Polish 
identity. This is not true. As someone who has been living in a place 
far from home, this has deepened my feeling of belonging to the Po-
lish nation. Although I was living in Ireland, I continued to follow the 
Polish lifestyle. This included various feasts, festivals, holy days and 
days of national importance. Furthermore, during Irelands national 
holiday - St. Patricks Day, the vast Polish community in Ireland took 
part in many St. Patrick parades around Ireland, representing their 
motherland.

People also always seem to be pleasantly surprised that the level of 
Polish spoken by the diaspora is very high. I had many Polish friends 
in Ireland and nearly all of them spoke Polish at home so as to not 
forget the language and also because it is their main tongue.
Furthermore, there are plenty of weekend Polish schools in the main 
cities in Ireland. I went to one from first class to the third year of 
middle school. During this, I learned about the Polish language, Polish 

literature, grammar rules and also about the history and geography 
of Poland. Although it took up six hours of my precious free time on 
Saturday, I am grateful for this chance because not only did I meet 
new people, I was also able to learn more information about my home 
country. It was also very helpful for me because now that I returned 
to Poland, I find school much easier than I would if I didnt attend 
Polish school in Ireland.

Lastly, I also feel like the Polish diaspora appreciate Poland a lot be-
cause regardless of them living abroad, they miss Poland and they 
would like to come back someday. During holidays or free days from 
school or work, many Polish people return to their homeland to meet 
with family and friends. During this time they also visit a lot of places 
and they are able to appreciate the importance of their home coun-
try. I, for example, always loved visiting Poland during the Summer 
holidays. I enjoyed meeting my family and also being able to learn 
more about this beautiful country. Thanks to this, I think that I can 
fully appreciate the beauty and importance of Poland to me.
In conclusion, you may not be living in your motherland but it does 
not make you less Polish.

Living in Ireland for fifteen years allowed me to experience new thin-
gs and look at the world from
a different perspective. Now that I returned to the place where I 
was born, I can learn more about my Polish roots while also having 
experiences from a different country.

Living Abroad 

Dzisiaj w Biskupinie na turystów czeka moc atrakcji, warsz-
tatów i ciekawostek. Oprócz zwiedzania z przewodnikiem, 
można także spróbować swoich sił w lepieniu garnków, pie-
czeniu chleba, polowaniu czy strzelaniu z łuku. Warto także spró-
bować pływać dłubanką lub odbyć rejs statkiem „Diabeł Wenec-
ki”. Atrakcją są także hodowane w rezerwacie zwierzęta -  owce 
wrzosówki, kozy, bydło rasy polskiej czerwonej i koniki polskie. 
W osadzie odbywają się lekcje muzealne, a także prezentowane są 
czasowe wystawy. W każdy trzeci weekend września odbywa się tu  
Festyn Archeologiczny.

Nietypowe spotkanie z historią

Kilka tęsknych wspomnień...
Oprócz pobytu w osadzie pierwszych Słowian w czasie wyjazdu 
zwiedziłam także m.in. Licheń, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Lednicę 
czy Wenecję. Z obozu wróciłam zmęczona, ale szczęśliwa. Poznałam 
wiele ciekawych miejsc, a także mnóstwo nowych ludzi z różnych 
stron Polski. Wiele nauczyłam się dobrze się bawiąc, odpoczęłam 
aktywnie spędzając czas. Długo jeszcze będę wspominać ten waka-
cyjny czas spędzony w gronie rówieśników. Każdemu polecam taką 
wakacyjną przygodę. 

Magdalena Biśta Dawno, dawno temu

28



29

English Corner
 Starting high school is a brand new experience. New school, new friends, 
new teachers… they all make most students anxious. Every year, dozens of fresh-
men enter the realm of our Liceum, unaware of what their next few years will hold.
However, after just a few first weeks here, we’ve already learnt a lot. Take a look!

We shouldn’t be afraid 
of meeting new people 
and making new friends

Thanks to the exchange
programmes we learn 

more about other  
countries, their people,  

and their tradition

Young people have
a thirst for knowledge 

and are open 
for new experiences

I found that it’s really easier 
when meeting new people. 
There are less restrictions  

because we’re almost mature 
and with all that I just feel  

better and more comfortable. 
It’s more fun learning something 

now, I simply enjoy it.
I really like high school.

In junior high school all subjects 
were equally important, now we 
make decision which ones are 
more significant for us in terms 
of our future and which fields 

we want to specialise in.

First weeks taught me how to 
manage my free time. If you 

want to get good marks, 
you have to study a lot. 

But if you also want to have 
some social life, you must be 

well-organised!

The first two weeks were 
strange, everything was so
different! Thanks God we 
went for a trip together – 
it was a fantastic time with 
giggling, sunshine and first

signs of autumn. My fears va-
nished, I made new friends, 

I’m more self-confident 
and I started enjoing life!

I learnt one thing – 
that extended maths
isn’t the easiest thing. 
I made new friends,
which is super cool!

I like my school,
I’m not a fool!

Moisture of knowledge is in the air
We try to catch it every day

We’re green, we’re small, a gang of kids
But our lives will finally become hits.

When I came to this school 
I wanted to meet some great 
people who would make this 

place better. My dreams came 
true and I have lots of friends. 

They are talented bunch 
of people!

There are a lot of new people
around! We learn to become

one team together.

The students of 1A, 1B, 1C – among them Kuba, Ginger, Adam,
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Wyżej, szybciej, dalej, głośniej
znajdować się, przemieszczać
nie można przecież
obojętnie wyjść rano
na
balkon i spoglądać
na
niebo poorane śladami
samolotów
Albo bez zachwytu
w bezksiężycową
(nie)świadomie pomylić
samolot
ze spadającą gwiazdą
Wszyscy przecież
jesteśmy skazani
na
dni i noce pełne
samolotów

Anna Dziedziniewicz

Samoloty



   

Żyć to znaczy ciągle szukać drogi, czasu, utraconego wspomnienia. 
Gorączkowo przeszukiwać kieszenie w poszukiwaniu scyzoryka, 

bo przecież gordyjski węzeł nie rozetnie się sam.
We wstędze Möbiusa szukać końca i początku

szukać punktu oparcia do poruszenia Ziemi,
a w ciemnym labiryncie, uciekając przed minotaurem

 w popłochu szukać nici Ariadny.
Żyć to znaczy szukać mchu na drzewach, 

gdy nasz kompas z nami nie współpracuje.
Jak Faust w zakurzonej pracowni szukać sensu życia.

Żyć to znaczy szukać odpowiedzi
Ale nie zawsze mówić eureka!

Żyć to znaczy
Teresa Mohort-Kopaczyńska
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Teresa Mohort-Kopaczyńska

Kiedy dwa światy zderzają się na scenie
Wdrapujesz się jak małe dziecko na schody, wchodzisz do tego ogromnego niczym zamek budynku. 
Z dziecięcą radością siadasz w eleganckim fotelu. Jak to dziecko rozglądasz się dookoła. Przed tobą 

kurtyna - ogromne, tajemnicze, zamknięte drzwi.  

Oni z drugiej strony, przed nimi kurtyna. Ze swojego życiowego doświadczenia wiedzą, że zaraz pój-
dzie ona w górę. Biedni staruszkowie, siedzą na zimnych twardych ławkach, trzęsą im się ręce, może 
ze stresu, może ze starości. Mimiczne zmarszczki, ukryte pod warstwą grubego makijażu są dla nich 

jak maski, za którymi znajdują schronienie.

Nagle ciemność. Dwie planety nabierają rozpędu i z aplauzem wpadają na siebie… kurtyna idzie  
w górę, drzwi stoją otworem.

I jak to we wszechświecie bywa, dzieją się rzeczy niesamowite. Znika drżenie rąk i zachrypnięty głos. 
Światło gaśnie, planety wracają na swój tor.

Wychodzisz, bo przecież jutro znowu uniwersytet, szkoła, praca, wykłady. I idziesz już trochę starszy, 
w gruncie rzeczy staruszkowie dali ci dobrą lekcję.

A oni zrzucają maski i wybiegają, śmiejąc się jak małe dzieci…
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Piraci na Śródziemiu
O P O W I A D A N I E  F A L K I  B L A N C K

 Śródziemie. Został odnaleziony Jedyny Pierścień i rozpoczyna się któraś z kolei wojna z Sauronem. Druży-

na Pierścienia wyruszyła z misją zniszczenia Pierścienia w czeluściach Szczeliny Zagłady. Pojawiły się jednak kom-

plikacje: Gandalf zginął, Drużyna rozpadła się, Boromir umarł broniąc niziołków. Zły los, bądź fatum - jakby powie-

dzieli niektórzy - jednak dzieją się jeszcze inne rzeczy na Ardzie, których nikt nie potrafił wyjaśnić. Jedni mawiali,  

że to Valarowie przysłali pomoc w ciężkich chwilach, inni twierdzili, że siły nieczyste ich sprowadziły. Na Belegaerze 

(Wielkim Morzu) pojawiły się dziwne okręty, nie przypominające znajomych łabędzich statków, którymi elfy wypływały 

 Szarej Przystani. Były nawet wspanialsze, bądź bardziej mroczne od statków z czasów świetności Numenoru. 

 A co te statki miały wspólnego z Wojną o Pierścień? Otóż miały. Załoga i kilka przypadkowych zdarzeń 

przyczyniły się do tego, że wywiązała się nawet bitwa morska. Niektórzy z was zapewne domyślają się, kto trafił 

na Śródziemie, a ci, którzy jeszcze się nie orientują dowiedzą się za chwilę. Wróćmy jednak do początku. 

 Nastał kolejny ciężki dzień dla większości istot w Śródziemiu, nikt nie wiedział, że zmieni on historię, która 

była zapisana w gwiazdach. W pewnej wiosce rybackiej, pewien rybak wybrał się na codzienny połów, by jakoś 

utrzymać rodzinę przy życiu. Rano zebrał sieci i choć niewiele tego było, to jednak zawsze coś.

 Z powrotem na morze ruszył wieczorem by ponownie zarzucić sieci. Tym razem ten wieczór nie był taki 

zwyczajny. Pomimo zapadających ciemności od Mordoru, niebo było niesamowicie czyste. Rybak spodziewał się 

zobaczyć na horyzoncie szafirowy błysk, który dawniej dało się widywać zanim zło zaczęło swe nikczemne dzia-

łanie.

 Gdy słońce ostatnimi promieniami oświetlało ten strudzony świat, w niebo wystrzelił szmaragdowy błysk. 

Nie był taki zwyczajny, który ledwie zamigoce, ten sięgał na wszystkie strony świata i oślepił rybaka

swym blaskiem. Jak tylko z powrotem podniósł wzrok jego oczom ukazał się nieznany statek o czarnym kadłubie 

i potężnych żaglach. Słyszał jakieś opowieści od wędrowców o dawnych królach, co mieszkali na wyspie zwanej 

Numenorem, gdzie była największa potęga morska wszechczasów. Nawet Korsarze z Umbaru nie mogli im dorów-

nać, ale nigdy nie słyszał o statku wyłaniającym się z morza i szmaragdowym błysku. 

 Krzyknął z przerażenia i zaczął płynąć w stronę wioski, by uciec przed tym statkiem, ale pomimo jego 

starań widmowy okręt był szybszy. Po niedługiej chwili burty obu statków ocierały się o siebie. Załoga statku 

ciekawie spoglądała na rybaka, który kulił się ze strachu i uniósł ręce w obronnym geście. 

 Nagle wychylił się jakiś dziwny człowiek. Włosy miał jak kluchy, powtykane w nie kamienie, monety i inne 

dziwne rzeczy. Posiadał co najmniej trzy pasy, z czego jeden biegł mu przez pierś, u boku jakiś osobliwie wygięty 

miecz z niespotykaną rękojeścią, a za jednym pasem miał najdziwniejszą rzecz, jaką owy rybak widział. Nie potrafił 

powiedzieć, z czym mu się ta rzecz kojarzyła bądź przypominała. Jeszcze jakieś czarne pudełko zawieszone na 

sznurku, przewieszony przez szarfę w biało-czerwone paski. Na głowie miał czerwoną przepaskę a na niej jakiś 

kapelusz, czy skórzany hełm i długi brązowy płaszcz. Ogólnie wyglądał dziwacznie. 

- Powiedz mi dobry człowieku, gdzie się znajdujemy, bo tego lądu nie ma na żadnej mapie. - krzyknął do przestra-

szonego rybaka, jego głos był lekko nieprzytomny jak u człowieka który trochę za dużo wypił. 

- C... co mówicie? - zająknął się rybak. - Pytam się jak nazywa się ten ląd przed nami? -  

- Śródziemie. - Słyszałeś o Śródziemiu, panie Gibbs? - spytał się kogoś będącego poza widokiem rybaka.

- Nie, sir. Skoro to jest zupełnie nowy ląd, to może wypadałoby go zwiedzić - zaproponował odpowiadający.

- Dobrze mówisz, ale najpierw popłyńmy wzdłuż brzegu, może znajdziemy jakiś zacniejszy przylądek niż ta dziura 

- tu wskazał wioskę rybaka, po czym zwrócił się do niego - dziękuję za cenną informację i pamiętaj, że to jest ten
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dzień, kiedy kapitan Jack Sparrow wypływa badać nowe lądy - i wraz z załogą zniknął na pokładzie olbrzymiego 

czarnego statku. Kiedy mijał łódź rybaka, na rufie ten zobaczył nazwę statku ,,Czarna Perła’’.

~~~

 Po kilku dniach Czarna Perła natrafiła na ujście olbrzymiej rzeki, której nazwa nie była jeszcze znana zało-

dze statku. Zatrzymali się i kapitan Jack Sparrow przyglądał się ujściu, zastanawiając się, czy płynąć w głąb lądu 

czy dalej wzdłuż brzegu. Przywołał do siebie Gibbsa, by ocenił sytuację. 

- Co sądzisz o tym Gibbs? Płyniemy dalej czy tam? - wskazał ujście.

- Na moje oko będzie bezpieczniej w głąb lądu. Tylko spójrz kapitanie, jakie czarne chmury na niebie nad tamtymi 

górami. - Tu wskazał Góry Cienia. - Nie wiadomo czy nie będzie z tego jakiegoś sztormu. A poza tym nie widzę 

mielizny, więc, możemy spokojnie wpłynąć. 

- Słusznie mówisz. - przyznał, po czym krzyknął do załogi. - No dobra szczury lądowe, brać się do roboty, 

 wpływamy do ujścia.

 W jednej chwili wpływali do ujścia Anduiny. Nikt jednak nie wiedział, że podczas dzisiejszego zachodu 

pojawił się kolejny statek.

 Załoga ciekawie przyglądała się jednemu, jak i drugiemu brzegowi potężnej rzeki. Ogólnie kraj był totalnie 

spustoszony przez wojnę, głód i śmierć, więc nie mieli, czym się zachwycać. Im bardziej zagłębiali się w ląd, tym 

kraina była w jeszcze gorszym stanie. Po jakimś czasie zobaczyli na lewym brzegu olbrzymią górę, z której zbocza 

wyłoniło się wielkie miasto, a przed nimi pokazały się ruiny. 

 Nagle zabrzmiały rogi spomiędzy ruin miasta, dostrzeżono ich Perłę. Gdy znaleźli się pomiędzy ruinami pojawili się 

jacyś ludzie ubrani dosyć niezwykle dla załogi, a sam statek jak i oni robili niemałe wrażenie na ludziach, będących na brzegu.

- Kim jesteście? - krzyknął do załogi mąż ubrany w matową zbroję i skrzydlaty hełm. - Szpiegami?  

Napastnikami z kraju, którego nazwy nie wymawiamy?

- A wy, kim jesteście, że śmiecie tak mówić do kapitana Czarnej Perły? - odkrzyknął Jack.

- To my tu zadajemy pytania, w końcu jesteście na naszej ziemi. 

- A jak brzmi nazwa kraju, którego nazwy nie wymawiacie?

 Człowiek, który ich pytał zawahał, a z cienia wyszedł jakiś człowiek, ubrany w strój leśnego zwiadowcy.  

Był wysoki, a gdy ściągnął kaptur ukazał się młody mężczyzna o przenikliwym spojrzeniu.

- Ktoś ty jest? - spytał się Jack, lekko marszcząc nos i wyglądając zza olinowania.

- Jam jest Faramir, dowódca oddziału stacjonującego w Osgiliath, a ty kim jesteś? 

- Ja jestem Jack Sparrow, kapitan tego oto statku o nazwie Czarna Perła. To jak nazywa się ten kraj,  

którego nazwy nie wymawiacie. - dodał uśmiechając się głupkowato. 

Faramir westchnął ciężko.

- Mordor. A skąd ty pochodzisz, skoro nie znasz tej nazwy? 

- Pochodzimy z Karaibów i jesteśmy bukanierami, czyli piratami. - wyjaśnił wskazując na siebie i załogę.

- Nie znam żadnych Karaibów, to gdzieś niedaleko Umbaru?

- Teraz my nie znamy żadnej z tych nazw. - odparł Jack. - Wiesz, co? Prawdopodobnie pochodzimy z różnych 

światów.

- Na to wygląda. - mruknął Faramir. - To wyjaśnia, dla czego nie rozpoznałem statku, ani nigdy o takim nie 

słyszałem. Posłuchaj kapitanie Jacku Sparrow. Zejdź na ląd i omówimy pewne kwestie dotyczące naszej obecnej 

sytuacji, aby nie było nieporozumień między nami. Zgadzasz się?

- Ależ oczywiście. - powiedział machając wolną ręką, bo drugą trzymał się olinowania. 

- To zapraszam.  

Po niedługim czasie zacumowali Perłę i zeszli na ląd Jack i Gibbs, jako towarzysz i doradca. Faramir zaprowadził
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ich do najmniej zrujnowanego domu, gdzie miał swoją kwaterę, która niespecjalnie różniła się od pozostałych.  

Gdy zasiedli, dowódca przyglądał im się przez chwilę. 

- No to co będziemy ustalać panie dowódco? - spytał się Jack przerywając ciszę.

- Proste pytanie, po czyjej jesteś stronie? Naszej, czy Nieprzyjaciela? - zaczął bez ogródek widząc, że kapitan 

nic sobie nie robi z jego spojrzenia.

- Po niczyjej, nawet nie wiem, o co wam chodzi, a my jesteśmy prostymi piratami, którzy rabują statki,  

a to co zrabowaliśmy, przepijamy rumem na Tortudze. Kapujesz? - spytał się rozkładając ręce i uśmiechając się.

- Myślę, że nie ma co rabować. - powiedział Faramir bacznie przyglądając się Jackowi. - Od zeszłej ery nie pływa-

ją żadne statki, którymi zainteresowałby się ktoś taki, jak ty. Chyba, że Korsarze z Umbaru, ale oni nic takiego nie 

mają...

Nagle do kwatery wpadł jeden żołnierz i oznajmił, że orkowie próbują sforsować Anduinę. Faramir zerwał się  

z miejsca i szybko wydawał rozkazy, tymczasem coś uderzyło w wieżę obok, rozsypując ją jeszcze bardziej.  

Z kwatery wybiegł Jack i Gibbs.

- Myślę, że to jest najlepszy moment, by wrócić na statek i odpłynąć. - powiedział biegnąc i otrzepując się  

z gruzu.

- Zgadzam się jak najbardziej sir. - odparł Gibbs biegnąc za Jackiem i chroniąc się przed odłamkami wieży.

 Na ich szczęście statek nie był na linii ognia, ale przykuł uwagę napastników. Zanim znaleźli się  

na pokładzie, Jack jeszcze schylił się, by podnieść jakiś przedmiot, w samą porę unikając kolejnego pocisku, który 

przeleciał tuż nad jego głową. Gdy w końcu znalazł się na pokładzie, zaczął wydawać rozkazy do wypłynięcia,  

ale gdy zauważył, że Faramir i jego ludzie zaczynają przegrywać postanowił im pomóc. 

 Wydał szybki rozkaz załadowania dział i po ich wystrzeleniu po stronie wroga zapanował chaos spowo-

dowany hukiem dział armatnich i szkód, jakie one wyrządziły. Chwilę potem pononnie huknęły działa wspomagane 

ostrzałem z pistoletów. Ludzie Faramira wiwatowali, a orkowie panikowali i wycofali się jakby sam diabeł ich gonił. 

Gdy było już po wszystkim Jack zszedł do Faramira.

- Dlaczego nam pomogłeś? Mówiłeś, że jesteś bezstronny... - zaczął, ale Jack mu przewał.

- Ale jak widać człowiek zmienny jest, a po za tym nie chciałem żeby coś się stało Perle i załodze. - dodał po-

spiesznie widząc ich spojrzenia.

- Czyli możesz nam pomóc? - spytał się młody dowódca z nadzieją.

- Zobaczymy, jak bardzo potrafisz być przekonujący... - zaczął unosząc wyniośle głowę.

- W takim razie zapraszam ciebie i twoich ludzi do Minas Tirith, gdzie zostaniecie ugoszczeni z należytym szacun-

kiem. 

- Jakie macie trunki? Rum? Piwo? Wino? 

- Nie znamy rumu, ale piwo na pewno się znajdzie. - odparł Faramir.

- No to, na co czekamy? - spytał się Jack wyraźnie zadowolony, po czym zwrócił się do załogi.  

- Cumujemy i niektóry ci, którzy zasłużyli pójdą ze mną do Minas Tiara. Jasne? Cieszę się, no to do roboty.

 Ostatecznie do Minas Tirith pojechało razem z nim pięciu ludzi plus Faramir i eskorta. Po niedługiej jeździe 

dotarli pod bramy miasta.
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Wiedza bezużyteczna
1. W Islandii istnieje Droga Krajowa, która ma początek oraz koniec 
w tym samym miejscu. Jej numer to 1. Obiega cały kraj dookoła.

DAW KA  DZ I E N NA

Ciekawostki

2. Japończycy w swoim języku posiadają trzy alfabety, który-
mi posługują się jednocześnie. Jeden zapożyczyli od Chińczyków,  
a dwa pozostałe wymyślili sami.

3. W Szwecji panował kiedyś ruch lewostronny. Kraj ten przeszedł 
„na prawo” 3 września 1967 roku, i wywołało to niemałe zamie-
szanie.

4. Craig McCracken, twórca kultowej kreskówki „Atomówki”  
o dziewczynkach ratujących świat inspirował się „Batmanem”.

5. Paski na ciałach zebr wcale nie służą do kamuflażu. Wynikają 
one z tego, że owady występujące w naturalnym środowisku tych 
ssaków mniej chętnie siadają na pasiastych powierzchniach, niż na 
tych jednolitych.
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Wiedza bezużyteczna
DAW KA  M I E S I ĘCZ NA

Historia Internetu
 Internet z pewnością można nazwać rewolucyjnym wynalazkiem. Metod jego wy-
korzystania przybywa z roku na rok – dzisiaj duża część urządzeń, z którymi mamy do 
czynienia jest w stanie łączyć się z serwerami producentów, aby maksymalnie ułatwić nam 
wykonywanie określonych czynności. Większość instytucji na świecie nie mogłaby bez niego 
funkcjonować, a w wypadku jego awarii doszłoby do katastrofy na miarę klęski żywiołowej.  
Jak prezentuje się historia tej rewolucyjnej sieci? 

Lata 60 i 70
 Wraz końcem II Wojny Światowej rozpoczęły się poszu-
kiwania sposobu na transport danych, który nie byłby narażony na 
zniszczenia fizyczne. Wyobrażenie Paula Barana powstałe w 1962 
roku było bardzo podobne do tego, co rozumiemy w dzisiejszych 
czasach jako Internet. Na potrzeby Amerykańskich Sił Zbrojnych 
zostało ono opisane w (aż) dwunastu tomach - głównym założe-
niem było stworzenie urządzeń zdolnych do nadawania oraz otrzy-
mywania informacji na odległość, a następnie połączenie ich w sieć, 
która nie miałaby swojego punktu centralnego,  a zatem nie straszna 
byłaby jej nawet broń atomowa. Nieco wcześniej powstał projekt 
opisujący globalne połączenia sieciowe.
 Powszechnie dostępne źródła mówią, że bezpośred-
nim przodkiem dzisiejszego Internetu był ARPANET1  – sieć 
komputerowa utworzona w ramach eksperymentu finansowego 
w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Celem przed-
sięwzięcia było zbudowanie sieci, która nie posiadałaby punk-
tu centralnego (i w razie jej częściowego uszkodzenia, nie ule-
gałaby całkowitej awarii). Wszystkie sieci tworzone do tej pory 
zarządzane były przez jeden główny komputer, użyto zatem 
zupełnie odwrotnego pomysłu - pomysłu na sieć rozproszo-
ną. Przez następne dwa lata nieustannie rozwijano ARPANET, 
a jednym z głównych jej zastosowań było zdalne wykonywanie 
obliczeń na komputerach znajdujących się w innych placówkach. 
 Działanie tej sieci początkowo opierało się na pro-
tokołach TCP oraz IP – pierwszy z nich odpowiadał (w dużym 
uproszczeniu) za rozkładanie informacji u nadawcy na spe-
cjalne pakiety i składanie ich  z powrotem u odbiorcy. Dru-
gi natomiast pełnił rolę adresu, dzięki któremu można było zi-
dentyfikować komputer, do którego chcieliśmy wysłać dane 
informacje. Wartym odnotowania jest również fakt, że TCP  

można było używać także z innym protokołem odpo-
wiedzialnym za identyfikację. Oba stały się podstawą 
tego, w jaki sposób dzisiaj działa Internet. Także w roku 
1973 do użytku wszedł popularny potem kabel Ethernet.

 Na początku lat 80 
wprowadzono system DNS (z 
ang. system nazw domenowych) 
– wiązał on adresy IP kompute-
rów z nazwami domen interne-
towych.  To dzięki niemu każda 
ze stron internetowych mogła 
posiadać własny adres. Niedłu-
go później, protokoły TCP/IP 
zostały przyjęte jako Standardy 
Wojskowe – również wtedy roz-
powszechnił się termin „Internet” – skrótowiec powstały od słów 
„inter” i „network” (dosłownie, w języku polskim: „między-sieć”).  
W 1989 roku porzucono projekt ARPANET, a Internet rozwijał się 
pod kontrolą organizacji naukowych oraz uniwersytetów. Także w 
tym roku powstała pierwsza sieć dokumentów hipertekstowych o 
nazwie World Wide Web. Dwa lata później cofnięto ustawę, która  
zakazywała użytku komercyjnego – od tego czasu mógł być uży-
wany do celów takich jak sprzedaż lub reklama, a także użytkowni-
cy prywatni mogli uzyskać do niego dostęp. 
 Z rozpoczęciem następnej dekady Tim Berners – Lee 
stworzył podstawy HTML oraz pierwszą stronę internetową. Dwa 
lata później premierę swoją miała pierwsza obsługująca interfejs 
graficzny przeglądarka WWW – Mosaic. 

Lata 80 i 90



Co ciekawe, program ten można pobrać do dzisiaj w wersji dla 
Microsoft Windows, macOS oraz wybranych dystrybucji Linuxa. 
Współtwórca Mosaic w późniejszych latach założył w Kalifornii 
firmę Netscape Communications, która jako pierwsza wprowadziła 
możliwość szyfrowania połączeń sieciowych. Dzięki temu przesy-
łane mogły być poufne dane, a Internet poszerzył dotychczasowe 
spektrum zastosowań. Firma ta dostarczyła także kolejną przeglą-
darkę internetową, od tego momentu stanowiącą wzór do naślado-
wania przez następne lata. 
 Pierwszą wyszukiwarką była Archie stworzona na począt-
ku lat 90, jednak na produkt przypominający dzisiejsze rozwiązania 
trzeba było czekać następne trzy lata. Wtedy też premierę swo-
ją miała Wandex – wyszukiwarka współpracująca z odnośnikami 
hipertekstowymi (linkami). Strony internetowe można było odwie-
dzać za ich pośrednictwem. Okres ten wiąże się także z powstaniem 
robotów internetowych – programów, które zbierają wszelkie infor-
macje dotyczące witryn internetowych, aby później ułatwić ich wy-
szukiwanie. Pomysł ten rozwinęło w dalszych latach Google i Yahoo. 
Wysoki poziom zaawansowania wyszukiwarek tych producentów 
pozwala dzisiaj na uzyskiwanie bardzo precyzyjnych wyników. 
 Komunikacja poprzez Internet zaczęła być powszechna, 
a chat internetowy zawitał w progach wielu osób. ICQ był pierw-
szym z komunikatorów internetowych, dostarczonym przez Izrael-
ską firmę Mirabilis.
 W następnych dekadach podobnych programów przy-
bywało, a kiedy przesył danych stawał się coraz szybszy, zostały 
uzupełnione o funkcje udostępniania zdjęć, czy rozmowy wideo.  

Nazwa „Archie” jest powiązana  
z głównym bohaterem Archie Comics,  

a zatem także z Riverdale.  
„Jughead” i „Veronica” również są

obecni w terminologii IT.

Internet w Polsce
 Przez pierwsze lata rozwoju ogólnoświatowej sieci, Polska 
pozostawała odcięta od wszelkich dokonań na Zachodzie. Dopiero 
w latach 80 uzyskano dostęp do Internetu, za pośrednictwem sie-
ci Fidonet – pierwszego środka umożliwiającego wymianę poczty 
elektronicznej z całym światem. W roku 1991 zanotowano pierwszą 
odpowiedź na e-mail.  Dokładnie od kwietnia wspomnianego roku 
istniało łącze TCP/IP pomiędzy dwoma uniwersytetami – War-
szawskim oraz Jagiellońskim. Dopiero dwa lata później powstał 
pierwszy serwer WWW w Polsce – www.fuw.edu.pl, pracujący do 
dzisiaj. Prędkość połączenia wynosiła wtedy 9,6kbps. Ta bardzo 
wolna jak na dzisiejsze standardy przepustowość musiała być wy-
starczająca dla całego kraju. Czasy te wspomina dr Marcin Gromisz 
z Ośrodka Komputerowego Wydziału Fizyki Uniwersytetu War-
szawskiego: 
 „Dziś maila w dowolny zakątek świata można na-
pisać i wysłać w kilka sekund. My musieliśmy  instalować 
sprzęt i całe oprogramowanie od podstaw. Mieliśmy już co 
prawda sporo doświadczeń  z protokołem TCP/IP, na któ-
rym od dwóch lat działała wewnętrzna sieć Wydziału, ale 
po otrzymaniu dostępu do łącza do Kopenhagi przygoto-
wania do pierwszej wymiany maili i tak zajęły nam około  
tygodnia.”
 Co ciekawe, aby połączenie z Kopenhagą było moż-
liwe, trzeba było rozłączyć krajową sieć – komputer PC peł-
niący funkcję routera w Centrum Informatycznym Uniwersy-
tetu Warszawskiego miał tylko dwa porty – do jednego z nich 
podłączony był Wydział Fizyki, drugiego natomiast użyto  
w celu połączenia  z Danią (wcześniej łączył on z Krakowem). 

 W kwietniu 1996r. Telekomunikacja Polska udostęp-
niła możliwość łączenia się z Internetem przez modem, po wy-
braniu określonego numeru – dało to początek prawdziwej 
rewolucji internetowej w Polsce.  Dostęp był wtedy rozlicza-
ny według czasu spędzonego w siei, a nie w zależności od zu-
życia danych. Najszybszym z dostępnych w tamtym czasie 
połaczeń było 56kbps. Od tego momentu Internet nad Wisłą 
nieporównywalnie przyspieszył, a także pojawiło się mnóstwo no-
wych dostawców. Obecnie, dzięki połączeniom światłowodowym 
jesteśmy w stanie uzyskać przepustowość ponad 900mbps.

Ten człowiek utworzył pierwszą 
stronę internetową
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SERWISY INTERNETOWE  
ZNANE DO DZISIAJ

1. Wyszukiwarka Yahoo! – 1994
2. Netflix – 1998 (wypożyczalnia), 

2007 (strumieniowanie) 
3. Wyszukiwarka Google – 1998
4. Filmweb - 1998
5. Allegro - 1999
6. YouTube – 2005
7. Twitter –  2006

Rok 2018
  Wizja metody komunikacji w sytuacjach kryzysowych 
przeobraziła się w siłę dzisiejszej gospodarki. Obecnie, metod 
wykorzystania Internetu jest coraz więcej. Od pewnego cza-
su mówi się o tzw. „Internecie Rzeczy” – jest to koncept, wedle 
którego przedmioty codziennego użytku mają możliwość łączenia 
się z globalną siecią i wymieniania informacji między sobą. Do-
stęp do niego możemy uzyskać z poziomu nie tylko laptopa czy 
komputera stacjonarnego, ale także ze smartwatcha, telefonu ko-
mórkowego, samochodu czy odpowiednio wyposażonych oku-
larów (projekt Google Glass, Microsoft HoloLens). Jedyna rzecz,  
której możemy być pewni, to fakt, że rozwiązań przybywać będzie 
nadal, z roku na rok.

Wiele serwisów internetowych 
powstało pod koniec XXw. lub 
na początku pierwszej dekady  
nowego tysiąclecia. Oto wybrane 
z tych, które nie zmieniły nazwy  

i nadal się rozwijają:

HoloLens, okulary rzeczywistości  
rozszerzonej od Microsoftu
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Pokarm dla 
ciała nie jest 
najważniej-
szy?

Kiedy papieża Jana XXIII zapytano ilu ludzi pracuje  
w Watykanie:
- Mam nadzieję, że przynajmniej połowa. 

P R ACA  W  WAT YKAN I E

Pewien misjonarz wyruszył głosić do Afryki. Kiedy wę-
drował do wioski w której miał nauczać, zabłądził.  Szedł 
dalej tracąc siły, gdy nagle zobaczył lwa. Misjonarz padł 
na kolana i zaczął się żarliwie modlić: Panie Boże spraw 
aby ten lew stał się pobożny. I stał się cud! Lew ukląkł  
i zaczął się modlić na głos: Pobłogosław Panie ten posi-
łek…

P O B OŻ N Y  L E W

40

WO J C I EC H  KĄDZ IO Ł E K  P R E Z E N T U J E :



Pewien Szkot trafia do nieba. Od bramy oprowa-
dza go Święty Piotr. 
- Tu jest dzielnica Żydów, tam Muzułmanów, 
a tam Świadków Jehowy - mówi święty. Idą dalej, 
przez dzielnice protestanckie i prawosławne,  na-
gle zatrzymują się przed wysokim murem.
-A co jest za tym murem? - pyta nowo przybyły.
-Ciszej, tam są katolicy! Oni myślą, że są tu sami.

N I E B O

Po wyzwoleniu spod okupacji nazistowskiej Paryża, gene-
rał de Gaulle co tydzień przeprowadzał defilady wojsko-
we na Placu Zgody i Polach Elizejskich. Dyplomaci zagra-
niczni szybko zaczęli na to narzekać. Sprawę zakończyła 
wizyta u generała ambasadora USA Jaffersona Caffery 
który oświadczył, że dość ma oglądania amerykańskich 
czołgów, spalających amerykańską benzynę!

A M E RY KA Ń S KA  B E N Z Y NA

Pewien człowiek na budowie wykonywał prace na dużej 
wysokości, nagle poślizgnął się i zaczął spadać. Ponieważ 
był człowiekiem wierzącym zaczął się żarliwie modlić: 
Święty Antoni! Proszę pomóż mi! Nagle z obłoku wysu-
nęła się dłoń i człowiek chciał ja chwycić, gdy usłyszał 
głos: A jaki święty Antoni?
- Antoni Padewski- odpowiedział od razu człowiek.
- A to nie ja, przepraszam – odparł głos i ręka zniknęła.

ŚWI Ę T Y  AN TO N I

41



strona 42

O B I E K T Y W  A N I E L I  KO Ł A KOW S K I E J

42



strona 43 43



AU TO R Z Y  (wg. kol. tekstów)

„Młodzieżowa Rada Krakowa”, dane samorządu  Wiktor Marek
„Czuwanie Wrześniowe”     Katarzyna Popadiak      fot. K. Gorczowski, K.Popadiak 
„Wyjazd Integracyjny 1 LO”    Samuel Majewski  fot. H. Kownacka
„I Spotkanie Młodych Archidiecezji Krakowskiej”  Maria Różycka   fot. www.krakow.gosc.pl
„Ślubowanie klas 1 LO”     Jakub Szklanny   fot. K. Popadiak
„XVII Forum Szkół Katolickich”    Katarzyna Popadiak  fot. K. Popadiak, B. Ślęzak  
„Inauguracja Roku Akademickiego WSD OO. Franciszkanów” Katarzyna Popadiak  fot. K. Popadiak
„Stadion Młodych”     Anna Sobieraj   fot. Szkoły Sióstr Prezentek  
       Emil Chammas   
„Czuwanie Październikowe”    Katarzyna Popadiak  fot. s. Olena, K. Popadiak
„Dzień Nauczyciela 2018”    Łukasz Przewrocki  fot. M. Różycka, K. Popadiak
„Wierszykowa Misja”     Nadia Szot   fot. M. Różycka, K. Popadiak 
„Minialbum wymiany z Węgrami”   -    fot. p. M. Rutkowski, s.Wanda
„Wymiana z Izraelem”     -    fot. D. Kołakowski
„Wymiana z Rzeszowem”    Katarzyna Popadiak  fot. M. Różycka
„Obchody 11.11.18r.”     -    fot. M. Różycka, W. Kogut  
„Siostry Prezentki z okazji Święta Patronalnego”  Katarzyna Popadiak  fot. K. Popadiak
„Szczęście z bycia Prezentką”        fot. Archiwum - 
           K. Popadiak
„Najbliższe Wydarzenia”    Bartłomiej Ślęzak  źródło: „Kalendarz na  
           rok szkolny 2018/2019”
„Living Abroad”      Maria Prochal    
„Dawno, dawno temu...”     Magdalena Biśta  fot. M. Biśta   
„Samoloty”       Anna Dziedziniewicz  
„Żyć to znaczy”     Teresa Mohort-Kopaczyńska 
„Kiedy dwa światy zderzają się na scenie”  Teresa Mohort-Kopaczyńska 
„Piraci na Śródziemiu”      Falka Blanck    
„Historia Internetu”     Bartłomiej Ślęzak  źr. fot.
       Tim Berners - Lee fot. Paul Clarke, źródło: Wikipedia (link przy obrazie)   
       Microsoft HoloLens - źródło: Microsoft Store (link przy obrazie)

„Pokarm dla ciała nie jest najważniejszy?”  Wojciech Kądziołek  fot. www.pexels.pl
„Obiektyw Anieli Kołakowskiej”    -    fot. Aniela Kołakowska

nie dotyczy/autorzy anonimowi: -
wszystkie teksty oraz fotografie stanowią własność ich twórców.

S TA Ł Y  S K Ł A D  R E DA K C J I :     O P I E K A :      
Teresa Mohort-Kopaczyńska:  organizacja redakcji  mgr Anna Syguła
Katarzyna Popadiak:  organizacja redakcji  mgr Kinga Gędłek
Maria Mizerska   organizacja redakcji  mgr Karolina Strzelec
Magdalena Walka:  zarządzanie mailem  mgr Hanna Wendland - Malska 
Wojciech Kądziołek:   dział humorystyczny  dr Paweł Kajzar 
Łukasz Przewrocki:   teksty okolicznościowe  
Mateusz Przewrocki:   teksty okolicznościowe
Wiktor Marek:    twórca tytułu
Bartłomiej Ślęzak:   opracowanie graficzne 
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Jeżeli chcesz podzielić się swoim zdaniem;
Jeżeli masz pomysł na artykuł lub dział;

Jeżeli chcesz pokazać swoją twórczość, ale do tej pory nie było gdzie:

g.presentimes@gmail.com
Czekamy!




