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Wywiad, który niżej przedstawiamy, powstał  

9 kwietnia 2016r. w czasie Targów 

Edukacyjnych w Oświęcimiu.  

Dziękujemy Panu Grzegorzowi za pomoc w 

promocji naszej szkoły! 

 

Grzegorz Łabuz pochodzi z Nowej Huty. 

Przemierzył wzdłuż i wszerz, głównie drogą 

lądową, takie kraje jak: Rosja (kilkukrotnie, w 

tym raz koleją transsyberyjską), Japonia, USA, 

Kanada, Wyspy Brytyjskie (tylko autostopem), 

Turcja, Iran, Indie, Malezja, Singapur, 

Tajlandia. Z wykształcenia jest filologiem 

rosyjskim, historykiem i politologiem. W 

najbliższe wakacje zamierza dojechać rowerem 

do Portugalii, za najdalej wysunięty na zachód 

punkt Europy. 

 

Hermes: Krzysztof Kieślowski powiedział 

kiedyś takie słowa: „…nie ważne gdzie się 

stawia kamerę, ważne – po co…”. A ja, 

słuchając Pana opowieści, cały czas myślałem 

o tym, dlaczego Pan podróżuje i czego 

szuka…? 

Grzegorz Łabuz: Również pozwolę sobie 

zacząć od cytatu.  George Mallory - pierwszy 

eksplorator a być może również zdobywca 

Mount Everestu - na pytanie dlaczego wchodzi 

na kolejną górę odpowiedział: „ bo jest”. Tak 

samo jest z podróżowaniem, po prostu te 

miejsca są. Natomiast na pewno nie uważam 

się za podróżnika. Aleksander Doba - 

człowiek, który przepłynął kajakiem ocean - 

sam siebie nazywa turystą. Wydaje mi się, że 

podróżowanie to styl życia, czy nawet sposób 

na życie. W moim przypadku jest to raczej 

sposób na spędzenie wakacji\urlopu, chociaż 

mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. 

H.: Podejmowanie w życiu pewnych działań 

często jest wynikiem środowiska, w którym się 

dorasta. Czy ktoś „przekazał” Panu tę miłość 

do podróżowania, czy  też owładnęła ona 

Panem zupełnie niespodziewanie i 

przypadkowo? 

G.Ł.: Myślę, że jest to warunkowane 

genetycznie. Są ludzie, którzy tego po prostu 

nie lubią, są tacy, którzy to uwielbiają.  

H.: Przygotowania do podróży zaczyna Pan 

od…? 

G.Ł.: Od wyboru celu.  

H.: Obieżyświat przy wyborze celu swojej 

podróży kieruje się…? 

G.Ł.: Myślę, że ciekawością. Chcemy poznać 

inne kultury, miejsca, ludzi, sposób ich życia, 

światopogląd. Osobiście szukam też wyzwań, 

powiedzmy, natury logistycznej. 

H.: Na co szczególnie zwraca się uwagę w 

czasie organizacji wyprawy i co sprawia  

najwięcej problemów? 

G.Ł.: Wydaje mi się, że najważniejszy jest cel, 

reszta to tylko detale. Jeśli cel jest 

wystarczająco motywujący, nie ma takich 

Podróżuję, ponieważ… 

Wywiad z podróżnikiem 

GRZEGORZEM  ŁABUZEM 
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problemów, które byłyby nierozwiązywalne. 

Oczywiście w kontekście podróżowania, które 

nie jest ekstremalne. 

H.: Do jakich miejsc wróciłby Pan już dzisiaj i 

dlaczego? 

G.Ł.: Do Iranu. Nie spotkałem się nigdzie 

indziej z taką gościnnością i serdecznością jak 

w tym kraju. W końcu rzadko się zdarza, że na 

każdym kroku obcy ludzie oferują nam nocleg, 

jedzenie, poznają nas ze swoją rodziną, 

zapraszają na wycieczki itp. Poza tym Iran ma 

też fascynującą historię, którą Irańczycy, z 

wyraźną nutką sentymentu, chętnie się dzielą. 

H.: Proszę sobie wyobrazić, że ktoś 

obdarowuje Pana zaczarowanym ołówkiem i 

jednym ruchem ręki może Pan w Krakowie 

umieścić fragment krajobrazu, architektury, 

który wywołał w Panu szczególny zachwyt. Co 

to jest? 

G.Ł.: Obawiam się, że po takich zabiegach 

niewiele by zostało z Krakowa, natomiast na 

krakowskie ulice zaimportowałbym street food 

z Azji Południowo-Wschodniej.  

H.: Nie wiem czy zdaje Pan sobie z tego 

sprawę, że wysłuchując Pańskich opowieści, 

gdzieś tam w podświadomości czuję ich 

nieokreślony zapach i smak…  Polska pachnie 

bigosem i oczywiście zatorskim karpiem, a 

świat, który Pan widział? 

G.Ł.: Każdy kraj ma swój "bigos i karpia" i na 

pewno nie byłbym w stanie podać jednej 

ulubionej potrawy. Malezja na przykład 

pachnie durianem, który dla mnie jest nie do 

zjedzenia. Bardzo lubię ryby i owoce morza, 

więc kulinarnie najbliżej mi do kuchni 

japońskiej. Byłem tam, niestety, zbyt krótko i 

miałem bardzo ograniczony budżet, więc nie 

chciałbym wydawać żadnych kategorycznych 

sądów, ale nie zdziwiłbym się, gdyby Tokio 

zostało kulinarną stolicą świata. 

H.: Co zaskoczyło Pana w tamtejszych 

potrawach i czego nie był Pan w stanie zjeść?  

G.Ł.: Pewnie to bardzo banalne spostrzeżenie, 

ale zaskoczyło mnie to, jak zmienia się smak 

znanych produktów w zależności od miejsca 

ich przyrządzenia. Wszyscy wiemy z grubsza 

jak smakuje, powiedzmy, kurczak i czego się 

po nim spodziewać. Z tego znanego smaku nie 

zostaje prawie nic, jeśli jest to kurczak masala 

serwowany w Delhi czy kurczak przyrządzany 

na ulicach Bangkoku. Jeśli chodzi o drugą 

część pytania, to generalnie jestem jak 

odkurzacz - potrafię wchłonąć wszystko. 

Oprócz duriana. Nie dałem mu rady nawet w 

deserze. 

H.: Pytanie o plany kolejnych podróży wiąże 

się z pytaniem o bezpieczeństwo takich 

wypraw. Czy w dobie powszechnego strachu 

przed terroryzmem i Pan odczuwa to realne 

zagrożenie, przekraczając kolejne granice? 

G.Ł.: Nie. Oczywiście sprawdzam informacje 

na temat kraju do którego jadę także pod kątem 

bezpieczeństwa, ale wszystkie dotychczas 

odwiedzone przeze mnie miejsca były pod tym 

względem bezpieczne. Reszta to kwestia 

szczęścia, ale na to nie mamy już wpływu. 

H.: Czy w czasie ostatnich wędrówek 

wydarzyło się coś, co wspomina Pan jako 
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doświadczenie będące największym 

wyzwaniem, gdzie dużo Pan ryzykował – ale 

było to tego warte? 

G.Ł.: Każda podróż jest mniejszym czy 

większym wyzwaniem, bo wiąże się ze zmianą 

status quo. Pod względem logistycznym 

lądowa wyprawa do Singapuru wiązała się z 

dużą ilością wyzwań. Bardzo ciepło 

wspominam też samochodową podróż 

Kraków-Władywostok-Kraków. Jechaliśmy 

szóstką znajomych, 16 letnim autem, ja w 

charakterze pasażera i pilota. Wiązało się to 

oczywiście z wieloma przygodami, 

niedogodnościami - ale z pewnością było tego 

warte. 

H.: Z tego wynika, że podróżnik musi umieć 

odnaleźć się w każdej sytuacji, zwłaszcza 

jeżeli obecny jest w niej drugi człowiek. O 

czym rozmawia Pan z mieszkańcami 

zwiedzanych przez siebie miejsc, a jakich 

tematów unika? 

G.Ł.: Podróżując, korzystam przede 

wszystkim z couchsurfingu, mam więc szansę 

na realny kontakt z drugim człowiekiem. 

Najczęściej taka wymiana informacji działa w 

obie strony, dowiaduję się sporo o lokalnych 

realiach i opowiadam kim jestem, skąd się 

wziąłem, jak wygląda Polska itp. To 

zaciekawienie przybyszem szczególnie dało się 

odczuć w Iranie, gdzie już w drodze z granicy 

turecko-irańskiej stałem się główną atrakcją 

autobusu jadącego do Tabrizu. Oczywiście nie 

wszystkie kwestie możemy omówić z każdym 

i wszędzie, ale to są sprawy raczej 

zdroworozsądkowe. Nie wyobrażam sobie na 

przykład dyskusji z przypadkowym Turkiem o 

rzezi Ormian z 1915r. czy poruszania tematów 

teologiczno-obyczajowych z bardzo religijnym 

Irańczykiem. 

H.: Jak wygląda Pana mapa świata na 2016r.? 

G.Ł.: W 2016 przesiadam się na rower, więc 

mapa świata skurczy się do Polski i Europy.  

H.:   Dziękuję Panu za rozmowę. Życzę siły 

oraz wytrwałości w pokonywaniu granic tych 

rzeczywistych i metafizycznych. 
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Dnia 23 kwietnia 2016 roku w ramach 

Małopolskiego Festiwalu Kultur i Podróży 

„TO TU, TO TAM”  w Zatorze,  

w Regionalnym Ośrodku  Kultury Doliny 

Karpia,  odbywały się prezentacje  

i spotkania o charakterze podróżniczym 

 

 

 

Zaproszeni goście z entuzjazmem opowiadali o 

odbytych wyjazdach i związanych z nimi 

przygodach.   Ceniąc sobie różnorodnośd 

wypraw i odmiennośd poznawanych kultur, 

zachęcali mieszkaoców Zatora i okolicznych 

miejscowości  (bliższych, dalszych) do 

wycieczek oraz wędrówek, które ukazują 

piękno świata. Tym oraz wielu innym 

atrakcjom towarzyszyły pyszne dania będące 

efektem pracy  uczniów Wielozawodowego 

Zespołu Szkół w Zatorze. Młodzież, kształcąca 

się w II klasie technikum żywienia i usług 

gastronomicznych, pod opieką pani Katarzyny 

Kozak przygotowała smakołyki, które nie tylko 

przykuwały  uwagę estetycznym sposobem 

podania, ale również kusiły wyjątkowym 

zapachem i smakiem. Uczestnicy imprezy z 

chęcią odwiedzali stoisko Wielozawodowego 

Zespołu Szkół, by skosztowad: babeczek i ciast,  

 

sałatek, pizzerinek, zatorskiego karpia  

bądź  swojskiego chleba ze smalcem  

i kiszonym ogórkiem. Wszystkie potrawy 

cieszyły się dużym zainteresowaniem  

i wywoływały uśmiech na  twarzach 

miłośników  podróży. 
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          Gdy w gimnazjach zbliża się koniec 

potyczek egzaminacyjnych, w większości 

szkół średnich, w tym również i w 

Wielozawodowym Zespole Szkół w Zatorze, 

otwierają się drzwi dla kolejnych młodych 

pokoleń chcących kontynuować naukę. Przy 

współpracy z Urzędem Gminy w Zatorze oraz 

z Centrum Aktywizacji Zawodowej, w dniach 

od 26 do 27 kwietnia 2016r., 261 

gimnazjalistów z 11 gimnazjów: Spytkowic, 

Podolsza, Ryczowa, Brzeźnicy, Jankowic, 

Przybradza, Graboszyc, Przeciszowa, 

Przeciszowa Podlesie, Piotrowic i z Zatora, 

miało okazję zapoznać się z działalnością 

zakładów pracy usytuowanych w Strefie 

Aktywności Gospodarczej, z  propozycją CAZ 

skierowaną do uczniów oraz z ofertą 

edukacyjną WZS.        

          Gimnazjaliści mogli zobaczyć sale 

wykładowe usytuowane w Centrum 

Aktywizacji Zawodowej oraz projekt 

nowoczesnej pracowni gastronomicznej.    

W auli specjalistka ds. dotacji, szkoleń 

i poradnictwa przedstawiła program stażowy 

skierowany do młodzieży. Po zapoznaniu się z 

ofertą edukacyjną szkoły, gimnazjaliści udali 

się  na  poczęstunek przygotowany przez 

uczniów klas gastronomicznych.  

          W pierwszym dniu uczniowie mieli 

możliwość zwiedzania czterech zakładów 

pracy: Płoszczyca Metal Products, Protech, 

Fonte, Cordia Plus, zaś w drugim:  Płoszczyca 

Metal Products, Protech, Fonte oraz Agro 

Hytos. Pozwoliło im to zapoznać się z 

nowoczesnymi technologiami stosowanymi w 

tych zakładach, z tajnikami produkcji oraz z 

wymaganiami wobec pracowników. Dla 

większości kandydatów współpraca szkoły z 

przedsiębiorcami to okazja nie tylko na 

znalezienie doskonałego miejsca praktyk 

zawodowych, ale również szansa na podjęcie 

pracy po ukończeniu szkoły.  

          Dziękujemy pracownikom CAZ za 

pomoc w przygotowaniu dni otwartych, 

Gminie Zator za organizację transportu 

uczniów a pracodawcom za zaangażowanie i 

przedstawienie obszaru ich działalności. 

mgr Krzysztof Dudek 
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Międzynarodowy 
Dzieo Solidarności 

Ludzi Pracy - to 
święto robotnicze 
ustanowione przez 

kongres założycielski 
II Międzynarodówki 

(obradujący w Paryżu 
w 1890 roku). 

 
Data 1 maja miała uczcid rocznicę strajku 

robotników w Chicago w 1886 roku, brutalnie 
stłumionego przez policję.Po raz pierwszy 

święto 1 maja obchodzono w 1890 roku - m.in. 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Francji. 

Organizowane w tym dniu demonstracje i strajki 
przyczyniły się do radykalizacji ruchów 
robotniczych. Początkowo nielegalne 

manifestacje 1-majowe zostały później w wielu 
krajach oficjalnie uznane 

 

 
Polskie barwy narodowe jako jedne 

z nielicznych w świecie mają pochodzenie 
heraldyczne. Wywodzą się z barw  

herbu Królestwa Polskiego  
i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.  

 

 
W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od 
bieli Orła, będącego godłem Polski, i bieli 

Pogoni - rycerza galopującego na koniu, który 
jest godłem Litwy. Oba te godła znajdują się 

na czerwonych tarczach herbowych. Na fladze 
biel znalazła się u góry, a czerwieo na dole, 

ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest 
kolor godła niż tła. 

 
Barwy biała i czerwona zostały po raz 

pierwszy uznane za narodowe 3 maja 1792 r., 
w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. Formalnie zostały przyjęte jako kolory 
paostwa polskiego przez Sejm Królestwa 
Polskiego w 1831 r., w czasie powstania 

listopadowego. Po odzyskaniu niepodległości 
wygląd polskiej flagi zatwierdził Sejm 

Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 r. 
 

Dzieo Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako 
święto obchodzony jest od 2004 roku.  

W ostatnich latach do łask wróciła też kokarda 
narodowa – biało-czerwona rozetka, noszona 
przez powstaoców w XIX wieku. Dziś Polacy 

przypinają ją do ubrania podczas świąt 
paostwowych. 

 
 

 
Już w dwa dni po 

uchwaleniu Konstytucji 
przez Sejm Wielki  

(1788-1792)  
3 maja uznano  

za  święto narodowe, 
 które później,z powodu 
niewoli kraju, zostało na długi czas zawieszone. 

 
 

Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 roku. Po II wojnie światowej w roku 1946 

władze komunistyczne zabroniły publicznego 
świętowania, a próby manifestacji były tłumione 

przez milicję. W 1951 roku święto zostało 
oficjalnie zniesione. Od 1990 roku 3 Maja znów 
jest oficjalnym świętem paostwowym w Polsce 

i dniem wolnym od pracy. Od 2007 roku jest 
również świętem narodowym Litwy. 
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W ostatniej klasie liceum, tuż po 

zdobyciu prawa jazdy, zdecydowałem się, 

wraz ze znajomymi, na wyczekiwany wspólny 

wyjazd. Z jednej strony nie mógł byd za drogi – 

wiadomo, własne kieszonkowe, z drugiej  - 

chodziło o coś egzotycznego. Po rozważaniach 

i kalkulacjach padło na Budapeszt. Może się 

wydawad, że Węgry to żadna egzotyka, jednak 

wierzcie mi, że dla osiemnastolatka wyprawa 

zagraniczna, nawet tak bliska, jest nad wyraz 

ekscytująca.  

 Klamka zapadła – jedziemy. Pora 

ustalid konkrety. Termin? Długi weekend 

połączony ze Świętem Niepodległości. Dzięki 

temu można zaoszczędzid dni robocze, a 

wydłużyd wyjazd. Transport? Samochód mamy 

znajomej, która pożyczyła go wbrew 

zdrowemu rozsądkowi. Nocleg? Oczywiście 

auto - van Toyota Hiace czasami spotykany na 

polskich drogach.  Nasza „Hiacynta” potrafiła 

byd bardzo wszechstronna – w trakcie jazdy 

wykorzystywaliśmy dwa rzędy siedzeo, na noc 

demontowaliśmy tylną kanapę i nakładaliśmy 

ją „do góry nogami” na przód. Pod nogi 

kierowcy przekładaliśmy plecaki, a na 

powstałej z tyłu przestrzeni rozkładaliśmy 

dmuchane łóżko. W ten sposób stworzyliśmy 

najbardziej kompaktowy domek na kółkach. W 

zasadzie koszty ograniczyły się do paliwa, 

które i tak rozkładało się na cztery osoby.  

 

Dziewczyny rozwiązały problem 

jedzenia, zabierając wielki gar bigosu. To był 

strzał w dziesiątkę,  gdyż bigos można jeśd 

kilka dni, raczej się nie zepsuje… Jednak 

intensywny zapach w nocy nie dawał nam 

spokoju, więc już pierwszego wieczoru 

zdecydowaliśmy, że będzie nocował (wraz z 

butami) pod autem.  

 

Z Krakowa do Budapesztu jest około 

400km. Niby nie dużo, ale biorąc pod uwagę 

fakt, iż jechaliśmy masywnym autem, po 

górskim terenie (trzeba było przecież przebid 

się przez Karpaty), zdecydowaliśmy się 

wyruszyd w trasę późnym wieczorem, aby na 

rano dotrzed do celu. Zawsze preferowałem 

jazdę nocą. Kierowca rano jest zmęczony, to 

fakt, ale zyski dla grupy są niewspółmierne 

(zakładając, że da radę spad podczas jazdy). Z 

najważniejszych zalet można wymienid 

wielogodzinne zaoszczędzenie czasu, które 

przy kilku dniach stanowi spory procent 

całości wyprawy, większe możliwości 

manewrowania w dużych miastach i 

SZALONE 

PODRÓŻE   *cz.I+ 
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aglomeracjach, czy puste drogi 

międzymiastowe.  

Pamiętam doskonale wieczorne 

rozstanie z bliskimi. To jest jeszcze ten 

moment, w którym pozornie można się 

wycofad. Warto ulec lękom? Nigdy tak nie 

zakładałem, tyle można poznad i przeżyd! 

Dlatego ucinając kołatające się z tyłu głowy 

wątpliwości, łyżeczką przywitaliśmy się z 

Hiacyntą. Ano, łyżeczką. Stacyjka była tak 

wyrobiona, że niejedna kobieta mogłaby 

próbowad szczęścia paznokciami. Tym 

niemniej nasza najstarsza dama szos była 

gotowa do trasy. A przygód czekało sporo… 

brak paliwa, ucieczka przed pseudokibicami i 

niesamowita życzliwośd miejscowych. 

Jesteście gotowi? Jeśli tak, to zapraszam na 

częśd drugą już w następnym numerze.  

  

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego czego nie zrobiłeś, niż 

tego co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w 

żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj. 

Mark Twain 
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FAIRER HANDEL    
tłum. Julia Śmiech 
Am zweiten Samstag im Mai ist der Internationale Tag des  

Fairen Handels.  In vielen Ländern auf der ganzen Welt 

veranstalten Organisationen, Institutionen Und 

Privatpersonen verschiedene Aktionen. Sie wollen die 

Konsumenten auf den fairen Handel aufmerksam machen. 

W drugą sobotę maja obchodzony jest Międzynarodowy 

Dzieo Sprawiedliwego Handlu. W wielu krajach na całym 

świecie organizacje,  instytucje i osoby prywatne organizują 

różne akcje. Chcą tym  zwrócid uwagę konsumentów na 

sprawiedliwy handel.   
SŁOWNICZEK: 

 international – międzynarodowy  

 Fairer Handel – sprawiedliwy handel 

 die Privatpersonen – osoby prywatne  

 die Konsumenten – konsumenci  

 aufmerksam machen auf – zwracad  uwagę  

 FairTrade tłum. Paulina Osowska 

    Um bessere Arbeitsbedingungen in Dritte -Welt-Ländern kämpfen 

Fair-Trade-Organisationen. Fair Trade bedeutet fairer Handel. Das 

heißt, die Menschen arbeiten und produzieren unter fairen 

Bedingungen. Die Arbeiter müssen so viel Geld verdienen, dass ihre 

Kinder nicht arbeiten müssen, sondern zur Schule gehen können. 

 

 

O poprawę warunków pracy w krajach trzeciego świata walczą     

organizacje sprawiedliwego handlu. Fair trade oznacza z 

angielskiego sprawiedliwy handel. Oznacza to, że ludzie pracują i 

produkują w sprawiedliwych warunkach. Robotnicy muszą 

zarobid na tyle wystarczająco   pieniędzy, żeby ich dzieci nie 

musiały pracowad, lecz żeby mogły     iśd  do szkoły. 
 

W nauce języków obcych istotne jest to, aby od umiejętności 

komunikowania się przejśd do umiejętności czytania artykułu czy książki 

w języku obcym. Pozwala to nie tylko rozwijad lingwistyczne 

predyspozycje, ale także wzbogacad wiedzę na interesujące nas tematy. 

Uczniowie WZS na kwietniowych lekcjach mieli przyjemnośd wcielid się w 

role tłumaczy. A oto efekty naszych prac: 

SŁOWNICZEK: 

 die Arbeitsbedingungen - warunki pracy 

 Geld verdienen -zarabiad pieniądze 

 Fair trade - sprawiedliwy handel 

 bedeuten - oznaczad 
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HELENE FISCHER- GWIAZDA NA NIEMIECKIEJ 

SCENIE PRZEBOJÓW MUZYCZNYCH  

tłum. Mateusz Krupa 

Kariera Heleny Fischers jest pasmem sukcesów. 

Album ustawił się w szeregu wyróżnieo (dostawał 

wyróżnienie za wyróżnieniem). Ona jest 

prezenterką, śpiewa w duecie z światowymi 

gwiazdami i jej show sceniczne zachwyca publikę 

zapierającym dech w piersiach występami, 

zazwyczaj są bardzo akrobatyczne. 

Młoda Helene: 

Historia niemieckiej gwiazdy przebojów z 

anielskim i nieskazitelnym głosem przypomina 

bajkę. Piosenkarka urodziła się 5 sierpnia 1984r, 

jako drugie dziecko rosyjsko-niemieckiego 

małżeostwa na Syberii. Ponieważ rodzina 

Fischerów miała niemieckie korzenie, 

wykorzystali okazję w roku 1988 do 

przeprowadzenia się do Wollstein w Niemczech. 

Tam podczas lat szkolnych, Helene brała udział w 

wielu kursach muzycznych i tak odkryła swoją 

miłośd do muzyki. Następnie ukooczyła edukację 

w „2Stage&Musical School” w Frankfurcie nad 

Menem i rozwijała się stopniowo, jako ceniona 

odtwórczyni musicalowa. Dzięki jej 

zaangażowaniu w miejskim teatrze w Darmstadt i 

w teatrze ludowym w Frankfurcie pozwoliło jej 

karierze krok po kroku pójśd na przód 

Pierwszy przebój: 

W 2005r Helene z pomocą jej mamy nawiązała 

kontakt z producentem Jeanem Frankfurterem i 

otrzymała swój pierwszy kontrakt płytowy. 

Jeszcze równy rok temu śpiewała w przebojowym 

duecie z Florianem Silbereisenem w audycji 

telewizyjnej stacji ARD i wkrótce miała zaszczyt 

nagrad swój pierwszy album „Stąd do 

nieskooczoności”. W 2007 zajęła pierwsze miejsce 

w nocy przebojów lata stacji MDR i miała zaszczyt 

nagrad muzykę do filmu „Tak blisko, tak daleko”, 

gdzie piosenka była do posłuchania w albumie 

pod tym samym tytułem. Tak zaczęło się jej 

pierwsze turne. Gwiazda przebojów miała zaszczyt 

ponadto otrzymad „Koronę muzyki ludowej” w 
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kategorii „odnosząca sukcesy piosenkarka roku 

2007” i platynę za album „Stąd do 

nieskooczoności”. Album studyjny „Zaubermond” 

był kontynuacją serii sukcesów, ponieważ tytuł 

od razu zajął drugie miejsce na niemieckiej liście 

przebojów. Ponadto Helene w 2009r przyznano 

dwa pierwsze „Echa”. W tym czasie znalazła w 

swoim prywatnym życiu szczęście z Florianem 

Silbereisenem.  

Helene Fischer, jako oficjalna niemiecka 

marka:Od 2010 roku niemiecka piosenkarka jest 

oficjalnie wpisana, jako marka w Niemieckim 

Urzędzie Patentowym. W tym okresie 

oczekiwano od Helene więcej sukcesów w branży 

muzycznej, ponieważ dotarła tylko rok później ze 

swoim albumem „Dla jednego dnia” pierwszy raz 

na pierwszej miejsce niemieckiej listy przebojów. 

Z tym albumem studyjnym w Niemczech, który 

rozchodził ciepłe bułeczki, Helene stała się 

popularna w Szwajcarii, Austrii, Belgii, Holandii i 

Danii. Kamieniem milowym w jej karierze był 

własny telewizyjny „Helene Fischer Show”, w 

którym nie tylko udowadniała swój talent 

muzyczny, ale również miała możliwośd 

sprawdzid się, jako moderatorka, tancerka i 

sportsmenka. Również w latach 2011-2013 kariera Heleny rozwinęła się w szybkim tempie. Następnym 

wyróżnieniem było przejęcie roli pilota wycieczki w serialu „Traumschiff” i prowadziła nawet rozdanie 

nagród muzycznych „Echo”. Następne lata nie były spokojne dla Heleny, ponieważ następny tytuł 

niemieckiej piosenkarki z rosyjskimi korzeniami wszedł na rynek. W 2014r Helene wystąpiła w uroczystości 

z okazji mistrzostw świata w piłce nożnej i zaśpiewała odnoszącą sukcesy piosenkę „Cisza przez noc”, 

specjalnie przeredagowanym dla niemieckiej kardy narodowej. Następny nowy tytuł, występujący w TV, 

na tournée, nagrodzony został rekordem sprzedaży. Jej piosenki zdobyły kilka milionów wyświetleo na 

kanale internetowym „YouTube” i udowodniły tylko, jak nieustannie niesamowita jest publika. 

 

Wzorem Helene Fischer zawsze była Celine Dion. Od początku jej kariery z producentem muzycznym miała 

zaśpiewad szlagier, kiedy to usłyszała, zaczęła płakad, bo nie taką przyszłośd sobie wyobrażała. Z biegiem 

czasu zdała sobie sprawę, że poszła w dobrym kierunku. Teraz jest bardzo utalentowaną niemiecką 

piosenkarką z imponującą karierą. 31-letnia artystka zachwycona jej piosenkami i masowymi występami 

jest bez wątpliwości królową niemieckich przebojów. Jej figura woskowa jest już wystawiona w Berlinie 

przez Madam Tussand’s. Helene Fischer nie tylko wykazuje się talentem muzycznym, ale bierze również 

udział w reklamach, np.: środków do farbowania włosów, marek samochodów, masła i Tschibo. Ponadto 

tworzy własne perfumy i nazywana jest Aniołem Stróżem, bo okazuje zaangażowanie przeciwko 

wyzyskowi dzieci i młodzieży. 
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Niedawno obejrzałem  bardzo ciekawy film  

pt.  Zjawa. Uzyskał  on 12 nominacji do 

tegorocznych Oscarów – wygrał natomiast  

w trzech kategoriach: najlepszy aktor 

pierwszoplanowy (Leonardo DiCaprio), 

najlepszy reżyser  (Alejandro González 

Iñárritu), najlepsze zdjęcia (Emmanuel 

Lubezki). Produkcja wydawała się więc 

bardzo obiecująca –nie zawiodłem się. 

 

 

 

 

 

 

 

  Scenariusz Zjawy powstał na podstawie 

powieści Michaela Punke The Revenant: A 

Novel of Revenge. Akcja filmu rozgrywa się w 

Górach Skalistych w 1823 roku. Główny 

bohater  zostaje zaatakowany przez 

niedźwiedzi, a następnie porzucony przez 

swoich towarzyszy. Toczy walkę z żywiołem 

lodu, przemierzając ponad trzysta kilometrów 

w drodze do domu. Motywację w tej trudnej 

wędrówce stanowi zarówno chęd zemsty, jak 

 i miłośd. Cała historia koncentruje się wokół 

tych dwóch emocji. Tworzy to spójną  

i trzymającą w napięciu całośd. Wszystkie 

szczegóły są dopracowane, a ścieżka 

dźwiękowa podkreśla dynamizm akcji. 

 

Moim zdaniem Zjawa to godna polecenia oraz 

warta obejrzenia opowieśd - ukazująca 

heroiczne zmaganie się człowieka nie tylko  

z siłami natury, ale również z samym sobą. 

Oparta na faktach fabuła  - intryguje, porusza 

 i skłania do refleksji. 

 

                                       Łukasz Kajdas (kl. II TI) 



Zaczytani.pl 
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O footballu – z nieco innej perspektywy… 

 

W majowej rubryce Zaczytani.pl  słów kilka o pasji, która może przeobrazić się  

w (niebezpieczny) fanatyzm… Wszystko za sprawą Mateusza Krupy (ucznia klasy II TI), 

 który dzieli się z nami wrażeniami na temat lektury Ja, Kibic. 

 

 

Jakiś czas temu przeczytałem bardzo interesującą książkę pt. „Ja, Kibic” - autorstwa 

Jamesa Bannona. Oparta jest ona na faktach. Opowiada o życiu autora, który w latach 

90. był policjantem i miał kontakt ze środowiskiem kibiców w Anglii (konkretnie  

z kibicami Millwall FC). 

 

Główny wątek tej historii to sytuacja  zetknięcia  

się dwóch środowisk: kibiców oraz policji. Co stanie się, 

gdy je połączymy, gdy obie grupy się przenikną? 

Odpowiedzi w swoim dziele udziela James Bannon – 

tajny policjant, który zdobywa sympatię największych 

angielskich chuliganów. Interesujące jest to, jak bardzo 

Bannon angażuje się w nowe znajomości, zagłębia  

w relacje, by potem wszystkich aresztować. Wyrzuty 

sumienia w takim przypadku są nieuniknione. Bannon 

okazuje się jednak profesjonalistą – bardzo dobrze 

ukrywa swoje emocje, a tym samym prawdziwą 

tożsamość. 

 

„Ja, Kibic” trzyma w napięciu… do samego końca. Dla zwykłej osoby, która wcześniej 

nie miała do czynienia z miłośnikami piłki nożnej, może wydawać się nudna. Jednak dla 

mnie, jako człowieka wchodzącego w skład środowiska kibiców, niesamowitym 

doznaniem było zobaczyć, jak kilkanaście lat temu wyglądał świat kibiców (wyjazdy, 

ustawki) – również od tej mrocznej strony… 
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 Dnia 29.04.2016r. w hali sportowej w 

Zatorze przy ul. Kongresowej 11 rozegrano 

finałowe zawody Szkolnej Ligi Piłki 

Siatkowej. W obecności licznej grupy 

kibiców, którą stanowili uczniowie WZS i 

nauczyciele, wyłoniono najlepszą drużynę 

rozgrywek. Naprzeciwko siebie stanęły 

składy Złomiarzy (ekipy złożonej 

z uczniów I klasy Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej) i Asseco (uczniów II klasy 

Technikum).  

 

Spotkanie korzystniej rozpoczęli siatkarze z I 

klasy. Złomiarze lepiej radzili sobie w każdym 

siatkarskim elemencie, mnożąc swoją 

przewagę punktową. Kiedy wydawało się, że 

będzie to szybki, dwu setowy mecz do głosu 

doszli "technicy".  

W kilka chwil obraz spotkania uległ zmianie. 

Zawodnicy obu drużyn popełniali wiele 

prostych błędów. Ostatecznie mecz wyrównał 

się i o zwycięstwie rozstrzygał tie-break. 

W decydującym secie lepiej zagrała drużyna 

Asseco, która oprócz zdobytego pucharu 

będzie miała okazję zagrać w kolejnym 

turnieju. Chcemy, żeby uczniowie tym razem 

zmierzyli się z reprezentacją rodziców oraz 

nauczycieli WZS.  

 

 

 

Spotkanie finałowe dostarczyło 

wielkich emocji kibicom oraz samym 

zawodnikom. Po zakończeniu meczu odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych 

drużyn. Puchary ufundowała Rada Rodziców. 

W Szkolnej Lidze Piłki Siatkowej 

wzięło udział 7 drużyn. Rywalizacja toczyła 

się od listopada. Podziękowania dla wszystkich 

uczniów aktywnie włączających się w życie 

naszej szkoły.  

Złomiarze: Dominik Włodarski - kpt., Konrad 

Łoboda, Jakub Kałuża, Dominik Tyrybon, 

Krzysztof Kubiela, Łukasz Mamoń. 

Asseco: Marcin Matusyk - kpt., Łukasz Kajdas, 

Jarosław Mika, Dawid Ściera, Daniel 

Gramatyka, Filip Fleran, Karol Kukuła. 

 

WIADOMOŚCI SPORTOWE 



   Galeria  sztuki - WZS 

 
 

                                                                             A r s  
 

 

 

 

 

A oto krótki wywiad z Karoliną Lorkowską – autorką  

prac, które mieliście okazję podziwiać w ostatnim numerze„Hermesa”. 

Wraz z aktualnym – ciąg dalszy  artystycznych spotkań  

z Karoliną i … 

 

 

 Kiedy odkryłaś swoją pasję do tworzenia prac plastycznych? 

Karolina: Rysowałam od dziecka, i tak zostało do dziś; pewnie będzie tak zawsze.  

Można powiedzied, że kartka i ołówek to moje życie. Bardzo lubię rysowad .  

Nieraz mama krzyczała na mnie, jak rysowałam w zeszytach przedmiotowych. 

Co najbardziej lubisz rysowad? I dlaczego?  

Karolina: Co najbardziej lubię rysowad? Nie ma odpowiedzi na to pytanie, bo 

rysuję praktycznie wszystko i każdy mój obrazek dotyczy innego tematu.  

Temat ten zależy od mojej wyobraźni, aktualnego pomysłu. Jednym razem 

maluję postaci z bajek (z okresu dzieciostwa) , a innym razem strumyk wody. 

 

Rysowanie to Twoje hobby? Forma relaksu? 

Karolina: Rysowanie to dla mnie chwile relaksu. Zawsze jak coś rysuję,  

 jestem zrelaksowana, po prostu przy rysowaniu odpoczywam. 

 

Często bierzesz udział w konkursach plastycznych? 

Karolina: Od kilku lat nie biorę udziału w żadnych konkursach plastycznych.  

Kiedyś, będąc w szkole  podstawowej, uczestniczyłam prawie w każdym konkursie 

plastycznym - teraz rysuję  do szuflady. 

 

 Lubisz odwiedzad galerie sztuki? Masz ulubionego malarza? 

Karolina: Czy lubię odwiedzad galerie sztuki ? Trudne pytanie, bo rzadko w nich  bywam. 

Jeśli jednak widzę jakiś obraz, to zawsze przyglądam mu się z zainteresowaniem – 

szukam elementów, które zostały ukazane najciekawiej. Ulubionego malarza nie mam. 

 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów. 

Karolina: Również bardzo dziękuję. 

 



   Galeria  sztuki - WZS 

 
 

                                                                             A r s  
 

 

 

 

 

Karolina Lorkowska 

 



   Galeria  sztuki - WZS 

 
 

                                                                             A r s  
 

 

 

 

 

Kolejna praca plastyczna to dzieło jednego z uczniów naszej szkoły.  

Wrodzona skromność nie pozwala mu na ujawnienie światu swego  nazwiska.  

My jednak z dumą prezentujemy talent naszego kolegi.  

Do portretu dołączamy tekst autorstwa Charlesa Baudelaire’a. 

 

 

                          

                             Portret 
 

Śmierć i choroba czynią garść popiołu, 

Z tego płomienia, który dla mnie płonął. 

Z oczu ognistych i czułych pospołu, 

Z tych ust, na których jam tak sercem tonął. 

Z tych pocałunków mocnych jak balsamy, 

Z uniesień żywszych od promieni słońca —  

Okropnie, duszo moja! — cóż dziś mamy? 

 

 

Co pozostało? szkic, kartka niknąca, 

Która wraz ze mną w samocie zamiera, 

I którą starzec złośliwy, Czas srogi, 

Z dniem każdym ciężkim skrzydłem swym 

zaciera… 

 

Morderco chmurny, życiu, sztuce wrogi, 

W pamięci mojej nie zatrze twa siła, 

Tej, co mym szczęściem i chlubą mą była! 

 

 



[Wybierz datę] [PORADNIA JĘZYKOWA] 
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Czy poprawna jest forma 14 maj czy 14 maja? 

Poprawną formą jest 14 maja, gdyż mówimy to jest 14 dzień maja. Warto także pamiętać 

o poprawnym zapisie dat: 14.05.2016r.; 14 V 2016r.; 14 maja 2016r. 

Opadły czy dopadły go wątpliwości? 

Podstawowa forma tego zwrotu to kogoś opadły wątpliwości. Wiąże się to z  rozumieniem 

słowa opaść/opadać, które oznacza również: ogarnąć, opanować, przeniknąć i łączy się z 

nazwami uczuć. 

Trącić myszką – skąd pomysł na taki frazeologizm? 

Sedno w rozumieniu powyższego frazeologizmu, powszechnie używanego dla określenia 

czegoś przestarzałego, staroświeckiego, wiąże się z prawidłowym odczytaniem znaczenia 

użytych w nim słów.   

Rzeczownik myszka – oznacza w tym przypadku specyficzny zapach starego wina, 

natomiast czasownik trącić – użyty był w znaczeniu ‘wydzielać słaby zapach’. 

 

literufka.wordpress.com 
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                                                                                                           Biblioteka Harpera na  Uniwersytecie  

                                                                                                                           w Chicago 

               

       

    

               

                        

         

                                                                                                 

                                                                              

  

      

Biblioteka Publiczna w Amsterdamie 

  

                                                                                              Białoruska Biblioteka Narodowa 

 

Zawsze wyobrażałem  

sobie Raj jako bibliotekę;  

nigdy jako ogród. 

 
/Jorge Luis Borges/ 

 

Drodzy Czytelnicy,  

przed Wami  trzy spośród 

najpiękniejszych bibliotek świata. 

Zdjęcia pochodzą ze strony 

internetowej: booklips.pl.  

Tam też znajdziecie więcej fotografii 

ukazujących zapierające dech  

w piersiach czytelnie i biblioteki. 

Zajrzyjcie – warto! 
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W ostatnim czasie najbardziej zachwyciło nas proste, szybkie w wykonaniu, zdrowe 

danie meksykańskie - burrito. Po recepturę tym razem sięgnęliśmy do Internetu, ale 

przepis jest naprawdę godny polecenia – spróbujcie! My wybraliśmy wersję z 

kurczakiem, ale z wołowym mięsem mielonym również smakuje wyśmienicie.  

Poniżej zamieszczamy naszą wersję przepisu… 

 Składniki: 

 6 dużych tortilli 
 jedna duża pierś z kurczaka 

 1 łyżka przyprawy chili 

 przyprawa burrito 
 ¾ filiżanki śmietany 

 ½ łyżeczki suszonej cebuli 

 1 średnia pokrojona cebula 

 1 puszka czerwonej fasoli 
 1 puszka kukurydzy 

 2 filiżanki startego sera cheddar 

 1 pokrojony pomidor 
 sól i pieprz do smaku 

 szczypta sproszkowanego czosnku 

 pół łyżeczki sproszkowanej papryki 

 

Sposób wykonania:  

Pokrój kurczaka i obtocz w przyprawie burrito. Wlej na patelnię olej i smaż kurczaka. Dodaj 

pozostałe przyprawy, sproszkowaną cebulę i paprykę. Duś to przez około 5 minut na średnim 

ogniu, od czasu do czasu mieszaj. Dodaj fasolę i kukurydzę. W międzyczasie podgrzej tortille 

na patelni i rozprowadź na środku przygotowanego kurczaka. Następnie rozprowadź trochę 

śmietany, posyp startym serem, dodaj pokrojone w kostkę pomidory, pokrojoną cebulę. Teraz 

wystarczy już tylko zwinąć tortillę. Aby to zrobić chwyć tortillię za jeden koniec i zawiń, 

przykrywając nadzienie, następnie zagnij prawą i lewą stronę do środka i zwiń wszystko tak 

aby uzyskać kształt prostokąta. Włóż do żaroodpornego naczynia, posyp serem i zapiekaj w 

piekarniku, w temperaturze 200 stopni, przez około 15-20 min.  
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