
„SOJUSZ DZIENNIKARSKI” - 2018/2019 

   SOJUSZ  DZIENNIKARSKI      
 

                                                                               WIOSNA - ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

 

 

W numerze m. in.:  

 

 Wywiad z Panią Grażyną Kiesznowską  

 Wyróżnienie dla Wychowanków Internatu w VI Konkursie 

Historycznym o Żołnierzach wyklętych  

 Druga szansa?  

 Zaczytani - Wielka Zbiórka Książek  

 Bądźmy EKO! 

 „Marzenia się spełniają…” - uwierz w swoje możliwości! 

 Profilaktyka raka szyjki macicy 

 Jak zadbać o włosy? - Poradnik Gabrysi  

 „Podziel się cukierkiem” na Dzień Dziecka   



„SOJUSZ DZIENNIKARSKI” - 2018/2019 

Wywiad Jana Kity z p. Grażyną Kiesznowską, Wychowawcą 
w Internacie "Pod Kłosem"  

 
 

     Co Panią skłoniło do pracy w Naszym Internacie? 
 
         Nauczyciele i wychowawcy, których 
poznałam podczas mojej edukacji byli dla mnie 
źródłem inspiracji. Szukając pierwszej pracy 
brałam pod uwagę placówki opiekuńczo – 
wychowawcze: między innymi internat Szkoły 
Górniczej w Jaworznie. Wtedy przyszła 
podpowiedź mojej mamy, abym nie szukała 
daleko i właśnie ona wspomniała o Szkole 
Rolniczej w Czernichowie, cieszącej się wówczas 
opinią szkoły z renomą. Zostałam mile 
przywitana przez grono wychowawców, ale 
przede wszystkim przez młodzież, która z 
każdym dniem utwierdzała mnie w przekonaniu, 
że dokonałam dobrego wyboru – INTERNAT 
„POD KŁOSEM” w Czernichowie. I trwam w nim do dnia dzisiejszego - to już 38 lat. 

 
Od kiedy pracuje Pani w Internacie "Pod Kłosem"? 
 
Pracę zawodową rozpoczęłam we wrześniu 1981 roku. Był to czas pełen wyzwań i 

niepokojów. Stres związany z podjęciem pierwszej pracy przeplatał się z niepewnością dnia 

jutrzejszego. To rok ogólnopolskich strajków -  13 XII ogłoszono stan wojenny. W naszym 

internacie stacjonował Sztab Dowodzenia Wojskiem,  co w pewnym stopniu dawało poczucie 

bezpieczeństwa. Niemniej jednak nie obyło się bez przeszukiwań pomieszczeń i pokoi 

mieszkalnych, a tym samym bez stresu i obaw.  
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Dostrzega pani jakieś zmiany mające miejsce w internacie na przestrzeni 
czasu, który spędziła Pani w tym miejscu? 
  
          Dostrzegam wiele zmian. Budynek internatu piękniejszy. Wykonanie nowej elewacji 
oraz ocieplenie ścian wpłynęło na to, że jest znacznie cieplej, a rury kanalizacyjne już nie 
zamarzają zimą. W latach 1980 -1990 temperatura w niektórych pokojach nie przekraczała 
10◦C lub 12◦C, często brakowało prądu, a co za tym idzie także wody i ogrzewania. Jednak 
pełni pozytywnej energii młodzi ludzie, pomimo przeciwności losu w chwilach braku dostawy 
wody, przynosili ją w wiadrach i garnkach z ujęć wodnych  - studni, grzali w miskach 
grzałkami, używali do picia oraz mycia. A co najważniejsze dobre nastroje ich nie opuszczały. 
Obecnie mamy ciepło, prąd i wodę, nie tylko zimną, ale gorąca płynie z kranów,  a na 
twarzach rzadko widać uśmiech i zadowolenie. Apele typu „gaś światło wychodząc z łazienki” 
lub „oszczędzaj wodę” często są ignorowane. Jest ogólny brak poszanowania i oszczędności. 
Dawniej stosowano wychowanie przez pracę. Młodzież była bardziej pracowita                          
i odpowiedzialna.  
Dyżury administracyjne podobne do 
obowiązków, które obecnie wykonują 
wychowankowie, ale o znacznie szerszym 
zakresie. Muszę nadmienić, że łazienki nie 
były takie nowoczesne – w płytkach, 
podłoga wykonana była ze zwykłego 
lastrika – podczas generalek czyszczono ją 
cegłami – tzn. ścierano warstwę lastrika. 
Korytarz, jeszcze do niedawna wyłożony 
był płytkami PCV, które w każdym tygodniu 
czyścikowano, a głębsze rysy skrobano 
ostrym narzędziem. Potem nakładano 
pastę do podłóg, a następnie froterowano 
starymi kocami lub materacami. Ile radości 
i śmiechu mieli ci, co siedzieli na tych 
kocach – wożono ich, aby uzyskać połysk 
jak tafla na lodowisku.              W ten 
sposób ciężką pracę zamieniano w rozrywkę i zabawę. Tak naprawdę to nie budynek 
kształtuje miejsce lecz jego mieszkańcy. Dzięki temu w internacie działała świetlica, która 
była dwa razy większa (jej część zamieniono na mieszkania prywatne). W niej obywały się 
spotkania, oglądanie telewizji (obowiązkowo wiadomości aktualne na prasówkę na lekcje 
historii i WOS), gry i zabawy. W internacie, a konkretnie pod podłogą stołówki obok klubu 
„Pod kuchnią”, działał sklepik, w którym można było zakupić tzw. towary deficytowe, modne 
w owych czasach wyroby czekoladopodobne, batonik typu Jacek, ale również przybory 
szkolne, podkoszulki do gimnastyki, a nawet ciepłe kalesony. I tak po dostawie towaru 
ustawiała się długa kolejka, a zakupienie tych rarytasów cieszyło bardzo.                                             
Również prężnie działał radiowęzeł. Grupa radiowców nadawała informacje przez głośniki 
tzw. kołchoźniki, rozmieszczone w każdym z pokoi. Oprócz tych informacji lub koncertów 
życzeń również działały nocne niecenzurowane audycje. Oczywiście uczniowie przyłapani na 
tym nielegalnym procederze otrzymywali surowego karniaka.  
Nad bezpieczeństwem w godzinach nocnych czuwała Pani Portierka – Pani Józia. Osoba 
sumienna i bardzo wrażliwa, ale też konsekwentna i wymagająca dyscypliny.                           
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Jej notatki były bardzo pomocne w procesie wychowawczym każdego z uczniów. Dyscyplina, 
szacunek do osób starszych -  to były podstawy dobrego wychowania. Do wszystkich 
nauczycieli i wychowawców zwracano się Profesorze.  Uczniowie klas młodszych do 
maturzystów zwracali się z dużym szacunkiem i dystansem. Nikt się nie odważył użyć 
wulgaryzmów w obecności wychowawców lub osób starszych, w tym starszych koleżanek         
i kolegów.  
          O godzinie 6:15 była pobudka, której nie sposób było przeoczyć lub zlekceważyć, 
ponieważ na każdym piętrze na korytarzu był duży dzwonek przypominający ten w szkole. W 
holu na parterze czekał nauczyciel wychowania fizycznego, który uważał, że rozruch poranny 
jest ważny dla każdego młodego organizmu. Pod bacznym wzrokiem Profesora wszyscy 
wybiegali do parku, niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych, po czym wracali, 
zjadali śniadanie i na godzinie 7:20 wychodzili na lekcje. Były też zajęcia pozalekcyjne, 
sportowe: Sekcja Podnoszenia Ciężarów – osiągająca sukcesy na poziomie ogólnopolskim, 
Biathlon -  uczniowie zdobyli Mistrzostwo Polski i Mistrzostwo Europy, piłka ręczna, 
koszykówka – współpraca z Klubem Wisła. Poza zajęciami o charakterze sportowym 
organizowane były również konkursy wiedzy o ekologii, pszczelarstwie, historii.              
Wszystkim przyświecała idea nauki i dyscypliny, której, niestety, dzisiaj brakuje.       
 
          Internat to miejsce wielu interakcji, dzielenia się doświadczeniami. Każdy dzień              

i każdy kontakt z uczniem jest inny, dzięki czemu nie można popaść w rutynę, co tak 

bardzo sobie cenię w mojej pracy.  Życzę sobie i Wam, aby zasady dobrego wychowania, 

szacunku do drugiej osoby, poszanowanie mienia powróciły do Internatu „Pod kłosem”         

i pozostały na stałe. Życzę, aby każdy uczeń tej szkoły, każdy wychowanek internatu 

odnalazł swoje miejsce w życiu, swoje powołanie i dobrze wykorzystał swoje talenty.             

I żeby był dobrym człowiekiem! Powodzenia! 

 
 
    
                                                                                                                        
                             Tekst: Jan Kita 

                                                                                                                                    Grażyna Kiesznowska 
                                                                                                               Korekta: Piotr Żmigrodzki 
                                                                                                                Zdjęcia: Ignacy Firlet 

                                                                                                                                      Marcin Grzywa 
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Wychowankowie Internatu wyróżnieni w VI Konkursie     

Historycznym o Żołnierzach wyklętych 

 

Wiktoria Ziębińska tegoroczna maturzystka oraz Wolodymyr Kryvokulski zostali 

wyróżnieni w Ogólnopolskim VI Konkursie Historycznym o Żołnierzach wyklętych. 

Wiktoria w kategorii: plakat, który zatytułowała: „Żołnierze wyklęci w lasach zaklęci”. 

Wolodymyr natomiast w kategorii: wiersz.  

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy dużego sukcesu! 

Poniżej prezentujemy ich prace: 

 

                         Niezłomni 
 

O, żołnierzu! Ziemią przodków swych błogosławiony 

Ciężki los korony orlej zniszczy własne cnoty 

Przewódź nieśmiertelnych polskich patriotów legiony 

I z narodu ręką dzielną prowadź do swobody. 

 

Karabiny w dłoniach pokrytych wiernością 

Szczęścia łzy gorzkawe na listach od bliskich 

W oczach święta wiara będąc ponad złością 

Zetrze w proch władanie, resztę progów niskich. 

 

Strzały w tętna tempie serca tkliwe grzeją 

Krwawe wroga ciała nie wesprą odrazę 

Na rzecz kraju i braci życia swego ceną 

Bezlitośnie w Polsce wytępić czerwoną zarazę. 

 

Wyklętymi zwani pełniąc ciągłą służbę 

Przyszłości przywódcy niebem nam zesłani 

Pokoleniom młodym tworząc honorową drużbę                                    Fot. K. Jeziorowska 

Nikim zapomniani lecz bohaterami. 

                                                                                                              

 

 

Tekst: Klaudia Jeziorowska 
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Druga szansa?  

 

Na drugą szansę zasługuje każdy? A może wszystko? Szansę na „odrodzenie” 

zdobył jeden z naszych internatowych mebli. Nie sposób go nie zauważyć wchodząc do 

budynku. Wzory w stylu łowicko - folklorystycznym przyciągają uwagę zarówno uczniów, 

wychowawców jak i osób z zewnątrz internatu „Pod Kłosem”.   

 

  
                                                                                                                                                                                                                         Fot. K. Bylica 

Pomysł Pani Kierownik – Sylwii Morawiec spotkał się z dużą aprobatą ze strony 

mieszkańców internatu i wprowadził nieco więcej kolorów w holu głównym. Renowacji 

stolika podjęły się dziewczyny z grupy drugiej: Julia Ciastoń, Marzena Zientarska, Beata 

Droździel oraz Klaudia Mitka. Dziewczęta pracowały bardzo ciężko pod czujnym okiem 

wychowawczyni – Pani Katarzyny Bylicy, a pomagał im kolega – Maksym Vlasenko,  który 

zadbał o porządne oszlifowanie mebli przed malowaniem. 

                                                                                                               

                                                                                                               Tekst: Gabriela Kucharczyk 
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Zaczytani – oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych 

 

Fundacja Zaczytani.org corocznie – od 2013 roku przeprowadza na terenie Polski 

kampanię społeczną, której celem jest zebranie jak największej ilości książek dla dzieci, 

dorosłych i młodzieży, a w rezultacie utworzenie bibliotek w szpitalach, hospicjach, domach 

dziecka, domach pomocy, świetlicach wiejskich i środowiskowych oraz centrach aktywności 

lokalnej.             

 Wolontariusze poza promowaniem czytelnictwa zajmują się również prowadzeniem 

warsztatów bajko i biblioterapii, organizacją wydarzeń czytelniczych, szkoleń z zakresu 

komunikacji bez przemocy oraz terapeutycznych elementów kultury.  

 Zainspirowane działalnością 

organizacji Wychowawczynie Internatu:   

K. Bylica, K. Zając, P. Kowalik wraz z Panią 

Bibliotekarką R. Woźniak postanowiły 

włączyć naszą szkołę do tej szczytnej akcji, 

angażując młodzież oraz wszystkich 

pracowników placówki do zbiórki książek. 

W tym celu wykonano i rozwieszono 

materiały informacyjne oraz stworzono 

dwa punkty służące gromadzeniu 

literatury.                    

Akcja rozpoczęła się 23.04 a jej finał 

przypadł na 26.05.  

Wspólnie zebraliśmy 80 książek o zróżnicowanej tematyce oraz 9 gier i puzzli. Wszystkie 

zgromadzone  pozycje zostały oddane do punktu zbiorczego przy ul. Pawiej w Krakowie. 

                                                                                                                                                                                       

 

 

Fot. K. Bylica 
Fot. K. Bylica 

           Fot. K. Zając 

Fot. K. Zając 
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Wszystkim aktywnie wspierającym to piękne przedsięwzięcie bardzo serdecznie 

dziękujemy    

         Tekst: Kinga Zając 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bądźmy EKO! 

Pamiętajmy, że tylko od nas zależy to, w 

jakich warunkach zdecydujemy się żyć. Ochrona 

środowiska naturalnego powinna stać się 

codziennym obowiązkiem każdego z nas, dlatego 

tak ważne jest systematyczne wzmacnianie 

świadomości proekologicznej i edukacja 

realizowana poprzez praktykę. Bardzo często 

bowiem nie zdajemy sobie sprawy, w jak dużej 

mierze nasze nieprawidłowe nawyki wpływają na 

ekosferę.     

 Mając na uwadze rangę problemu, wszyscy 

wychowawcy internatu organizowali w 

ciągu całego roku szkolnego szereg 

przedsięwzięć na rzecz ochrony 

środowiska, wśród których znalazły się 

m.in. te polegające zarówno na 

przekazywaniu wiedzy o zagrożeniach 

wynikających z naszych działań poprzez 

prowadzone z młodzieżą rozmowy oraz 

plakaty i gazetki informacyjne, jak i te 

zmierzające do ich zwalczania przez ogłaszanie dni szczególnej oszczędności 

wody i prądu – włączenie do akcji Godzina dla Ziemi (stworzonej przez WWF -Światowy Fundusz na 

rzecz Przyrody), akcja z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, akcja Sprzątania 

Świata, a także obchody Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, w czasie którego utworzono 

kąciki do segregacji i wdrażano do selektywnej zbiórki śmieci. Młodzi ludzie uczestnicząc czynnie w 

tego typu inicjatywach, kształtują swoją odpowiedzialność ekologiczną, która jest niezmiernie 

istotnym aspektem  w zakresie troski o środowisko.  

                                                                                                                                  Tekst: Kinga Zając 
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 „Marzenia się spełniają…”   

                                              Uwierz w swoje możliwości! 

                                                                        

Jestem Portos, młody jamnik o brązowej sierści i dużych, oklapniętych uszach. 

Mieszkam z moim panem w domku pod laskiem, z dala od centrum miasta.  Daniel jest 

policjantem i bardzo go za to podziwiam. Razem z nami mieszka także Faworek. Jest to stary, 

rudy kocur o długiej sierści, którą wszędzie zostawia. Faworek lubi się wylegiwać na piecu, 

parapecie, krzesłach i oczywiście na kolanach Daniela. Ja nie mam aż tylu możliwości. 

Najczęściej leżę w swoim koszyku lub na tarasie, z którego mam widok na najładniejszą część 

lasu. Daniel przygarnął mnie niedawno i obdarzył ogromną miłością. Codziennie wychodzimy 

razem na spacery i bawimy się piszczącymi zabawkami. Często zabiera mnie do parku, gdzie 

widuję inne psy. Ostatnio spotkaliśmy kolegę z pracy Daniela, który przyprowadził ze sobą 

swojego psiego partnera – Agusa. Jest on owczarkiem niemieckim o krótkiej sierści i 

niezwykle czułym węchu. Niestety chyba za mną nie przepada, zresztą jak wszystkie inne psy 

policyjne. Agus popatrzył wtedy na mnie z wyższością, a ja tylko spuściłem łebek. Od zawsze 

marzyłem, by stać się psem policyjnym. Byłem przez to wyśmiewany przez inne zwierzęta i 

było mi z tego powodu bardzo przykro. Moja rasa nie była największym problemem. Nie 

mogłem powstrzymać się od jedzenia. Faworek cały czas śmieje się ze mnie, że za niedługo 

nie będę mógł chodzić, bo będę taki gruby. On jednak wcale nie wygląda lepiej, ale jak mówi: 

„Najpierw masa, potem rzeźba”. Czuję się strasznie źle z tym, że jestem taki pulchny, ale 

naprawdę nie mogę się powstrzymać od jedzenia, a Daniel bynajmniej mi tego nie ułatwia. 

Wystarczy, że ładnie poproszę i zawszę dostanę jakiś smakołyk. Pamiętam, że wtedy jego 

kolega zwrócił mu uwagę na moją nadwagę, ale Daniel stwierdził wtedy, że wyglądam 

dobrze, choć nie do końca tak się czuję. Opowiem wam coś. Kiedyś, gdy leżałem sobie na 

tarasie usłyszałem jak Daniel mnie woła. Podbiegłem do niego od razu i zacząłem radośnie 

merdać ogonem, gdy zobaczyłem, że trzyma smycz. Zaczął się ze mną droczyć, jednocześnie 

mówiąc:                                                                                               

 - Kto jest najlepszym, policyjnym pieskiem? Tak! Ty! – śmiał się jednocześnie wymachując mi 

smyczą przed oczami. Skakałem próbując pochwycić smycz w zęby, a Faworek, leżący na 

parapecie prychnął , gdy Daniel nazwał mnie policyjnym pieskiem. Zrobiło mi się przykro, bo 

choć darzę Faworka sympatią to on nie wierzy w moje możliwości i razem z innymi 

zwierzętami śmieje się z moich marzeń.  Daniel przypiął mi smycz do obroży i żegnając się z 

kotem wyszedł z domu. Szliśmy chwilę łąkami nim dotarliśmy do innych zabudowań. Tutaj 

wszędzie było słychać szczekanie innych psów, pisk opon na asfalcie i rozmowy nielicznych, 

już nie śpiących mieszkańców. Z Danielem wychodziliśmy na spacery bardzo wcześnie, bo 

potem mój pan musiał iść do pracy. Nosił tytuł sierżanta sztabowego i był jednym z lepszych 

policjantów. Mimo, iż wracał późno to zawsze brał mnie na spacer, także po pracy, za co 
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byłem mu ogromnie wdzięczny. Zaraz po wejściu do miasta skierowaliśmy się w stronę 

dobrze mi znanej uliczki, prowadzącej do parku. Lubiłem tam chodzić, ale miałem nadzieję, 

że nie spotkamy tam żadnych psów policyjnych. Nie chciałem, by znowu się ze mnie śmiały. 

Niestety, gdy tylko weszliśmy do parku zobaczyliśmy trzy owczarki, wylegujące się na trawie 

obok ogrodzenia.                 

Gdy mnie zobaczyły od razu zaczęły się cicho śmiać. Środkowy pies, w którym rozpoznałem 

Agusa podszedł do mnie i z powagą zapytał:                                                                

 - Wciąż chcesz być psem policyjnym? – byłem lekko zdezorientowany, ale pomyślałem, że 

może Agus po prostu ma dość wyśmiewania się ze mnie i chce mi pomóc.                                                                                                                                               

– Oczywiście, że chcę. – wyprostowałem się dumnie, by nie wyglądać już tak żałośnie przy 

wyższym psie.                                                                                                                                             

– Wiesz, że może ci się to udać?                                                                                                                   

-  Naprawdę? – zacząłem z entuzjazmem merdać 

ogonem. Wiedziałem!                                                             

- Tak, pod warunkiem, że schudniesz i zmienisz rasę! 

– zaczął się głośno śmiać, a jego koledzy mu 

zawtórowali. Opuściłem ogon i przestałem nim 

merdać. Uszy mi oklapły i zacząłem ze smutkiem 

wpatrywać się w ziemię. Dlaczego mnie tak traktują? 

Daniel lekkim pociągnięciem smyczy dał mi znak, 

bym szedł za nim. Dreptałem powoli, ze spuszczonym 

łebkiem, zbyt zawstydzony, by spojrzeć na owczarki, 

których śmiech nadal dźwięczał mi w uszach.  Skierowaliśmy się do sklepu, gdzie Daniel 

chciał kupić sobie jakieś śniadanie do pracy. Wziął także z półki małą saszetkę z mięsnymi 

kawałkami dla Faworka i jedną dla mnie. Gdy ją zobaczyłem, położyłem się na ziemi skomląc. 

Tak bardzo nie chciałem, by ją kupił! Daniel popatrzył na mnie zdziwiony, ale zapłacił za 

zakupy i razem ze mną wyszedł ze sklepu. Wiedziałem, że nie będę mógł się oprzeć 

zapachowi mojego ulubionego przysmaku i zjem cały jeszcze dzisiaj. Wracaliśmy do domu tą 

samą uliczką, którą tu przyszliśmy. Inne zwierzęta śmiały się widząc jak żałośnie człapię za 

moim właścicielem. Gdy weszliśmy do domu Faworek zszedł z pieca i czując zapach saszetki 

zaczął łasić się do nóg Daniela, prosząc o jej zawartość. Długo nie musiał czekać. Ja z resztą 

też. Ciężko wypuściłem powietrze z płuc i starałem się nie zjeść na raz całej miski. Ciężko mi 

to przyszło, ale się udało. Zjadłem tylko połowę, co i tak było dla nie ogromnym sukcesem.                                   
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Zaraz po śniadaniu Daniel ubrał swój 

mundur i pożegnawszy się z nami 

wyszedł do pracy. Zawsze po jego 

wyjściu zaczynało mi się nudzić. 

Przenosiłem się z kąta w kąt, szukając 

odpowiedniego miejsca, by wygodnie 

się ułożyć. Od czasu do czasu 

próbowałem przekonać Faworka do 

zabawy, ale on jest zbyt leniwy, by choć 

popchnąć do mnie piszczącą, kolorową 

piłkę. Gdy tylko kocur ułożył się na 

piecu zacząłem skakać, próbując 

pochwycić jego ogon, którym leniwie machał. Chciałem go trochę rozruszać. Przecież nie 

mogłem pozwolić, by przespał cały dzień! W końcu dosięgnąłem celu i Faworek podskoczył 

głośno miaucząc. Posłał mi oburzone spojrzenie.                                                                                                                                                 

–Zwariowałeś?!–syknął.                                                                                                                            

–Rusz się Faworku! Będziesz tak spał cały dzień?                                                                                

-Tak. – obrócił się do mnie tyłem i ułożył wygodnie. Tyle wysiłku na marne! Myślałem co tu 

zrobić, by zachęcić go do zabawy. Pobiegłem do sąsiedniego pokoju i spod stołu wyjąłem 

kłębek wełny. Wróciłem do kuchni i kładąc kłębek na ziemi głośno zaszczekałem. Faworek 

obrócił się w moją stronę chcąc mnie uciszyć, ale zaciekawiło go to, co trzymałem pomiędzy 

łapami. Zeskoczył z pieca i przyglądał się kłębkowi z zaciekawieniem. Popchnąłem kłębek 

nosem w jego stronę. Zdziwiony dotknął go łapą. Potem drugi raz i trzeci, a po chwili zaczął 

wszędzie za tym kłębkiem gonić. Ja oczywiście, zadowolony z siebie, biegałem za nim. 

Zaczęliśmy popychać naszą nową zabawkę do siebie nawzajem i świetnie się przy tym 

bawiliśmy. Po jakiś dwóch godzinach, zmęczeni ułożyliśmy się na podłodze obok pieca. 

Faworek z uwielbieniem przytulał do siebie kłębek wełny.                  

– Dziękuję, Portosie. Dawno tak dobrze się nie bawiłem.                                                                   

– Służę pomocą. – odpowiedziałem.                                                                                                       

– Powiedz mi, dlaczego chcesz być psem policyjnym? – to pytanie bardzo mnie zdziwiło, bo 

zazwyczaj Faworek się ze mnie śmiał.                                                                  

 – Mógłbym pomagać innym i chronić nasze miasto. No i oczywiście byłbym blisko Daniela   – 

wyjaśniłem.                        

- Mhm… - mruknął. – Tylko dlatego?                                                                                                       

- Tak.                                                                                                                                                             

– A jak zamierzasz tego dokonać? – zamyśliłem się.                                                                           

– Muszę powstrzymać się jakoś od jedzenia. Potem zacznę biegać więcej wkoło domu, by 

mieć odpowiednią kondycję …                                                                                                                 

- Skupmy się na razie na tym pierwszym. – przerwał mi i podszedł do mojej miski.                     

Z zaciekawieniem spojrzałem na niego.                                                                                                    

– Czujesz ten pyszny zapach? – spytał. Czułem. I to bardzo wyraźnie.                                                

– Jak to niby ma mi pomóc?                                                                                                                        
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- Chodź, jedz i nie zadawaj głupich pytań. – trochę zdziwiony podszedłem do kota i 

nachyliłem się przy misce. Czułem na sobie jego bystry wzrok, ale nie patrzyłem już na niego. 

Po chwili poczułem jak jego łapa ląduje na moim łebku. Spojrzałem na niego z wyrzutem.                                                                                                                                                      

– Dlaczego to zrobiłeś?                                                                                                                                   

- Jeśli masz się oduczyć ciągłego jedzenia to muszę ci jakoś zwrócić uwagę, że jesz za dużo, 

prawda? – rozsiadł się zadowolony.                                                                                                        

– Prawda. – był to oczywisty fakt.  Zastanawiała mnie tylko nagła zmiana nastawienia 

Faworka.                                                                                                                                                                 

– Dlaczego chcesz mi pomóc? – spytałem.                                                                                                 

– Chcę cię przeprosić za moje poprzednie zachowanie. Uważałem, że nie potrzebnie się 

łudzisz skoro i tak nie osiągniesz tego, czego chcesz.                                                                                  

– Przeprosiny przyjęte, tylko wciąż nie rozumiem czemu mam nie spełnić moich marzeń?                                                                                                                                                      

- Ja też kiedyś miałem marzenia. Były równie wielkie jak twoje. Zakochałem się w kotce z 

sąsiedztwa. Miała piękną, szarą sierść.  Bardzo długo starałem się, by zwróciła na mnie 

uwagę i po jakimś roku mi się to udało. Bardzo mnie polubiła. Po 

krótkim czasie zaczęliśmy spędzać ze sobą coraz więcej czasu, ale 

któregoś dnia złapał ją hycel i zabrał do schroniska. Nie wiem, co się 

potem z nią stało, ale mam nadzieję, że jest szczęśliwa i o mnie 

pamięta – posmutniał, a mi zrobiło się głupio.                                   - 

Nie chciałem cię smucić. – zacząłem się tłumaczyć.                                                                           

– Wiem o tym, ale nie powinienem cię tak traktować. To, że ja nie 

do końca spełniłem moje marzenia, nie znaczy, że ty nie możesz. 

Powinienem od samego początku cię wspierać, a nie popierać te 

dumne owczarki. Zgoda?                                                                                                                           

- Zgoda.                                                                                                                                                             

Usłyszeliśmy, że ktoś wchodzi do domu. Biegiem ruszyłem na ganek, ujadając, a Faworek 

biegł za mną. Uciszyłem się jednak, gdy zobaczyłem kto przyszedł.  Daniel wrócił wcześniej z 

pracy! Było dopiero południe, więc odrobinę mnie to zdziwiło. Popatrzyłem        na Faworka 

pytająco, a on zrobił to samo. Daniel uśmiechnął   się do nas i poszedł do kuchni, a my 

podreptaliśmy za nim. Wyciągnął z lodówki gulasz i podgrzał go na kuchence.                           

W powietrzu unosił się piękny zapach. Daniel położył talerz na stole i szybko zjadł to, co na 

nim było. Nie wszystko oczywiście. Jak zawsze chciał się z nami podzielić. Wlał nam do misek 

trochę sosu i dał po kilka kawałków mięsa jednocześnie ze zdziwieniem patrząc na mnie, gdy 

dostrzegł, że nie zjadłem śniadania do końca. Wraz z Faworkiem podeszliśmy do misek i 

zaczęliśmy jeść. Gdy zjadłem pół miski poczułem na karku dotyk puszystego, kociego ogona. 

Zrozumiałem, że muszę się powstrzymać. Dzięki Faworkowi stawało się to dużo prostsze, 

zwłaszcza, że on również przestał jeść. Popatrzyłem na Daniela. Był smutny, co mnie bardzo 

zaniepokoiło. Trąciłem go lekko łebkiem. Pogłaskał mnie, a mój ogon kilka razy uderzył o 

ziemię.                                                                                                                                                   

– Och…  Portosku. Wiper odchodzi na emeryturę. – westchnął. Wiper to pies, z którym 

pracuje od roku. Często mówił mi jak wygląda życie psa policyjnego. Bardzo go lubiłem i 

szkoda mi było, że musi się pożegnać z ukochaną pracą. Tylko co się z nim teraz stanie?                          

Nie chciałem, by trafił do schroniska. Faworek chyba też tego nie chciał.                                                                                
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Minął miesiąc odkąd ja i Faworek zaczęliśmy dbać o swoje wyżywienie. Znacznie schudliśmy, 

mieliśmy też lepszą kondycję. Faworek każdego dnia 

bawił się ze mną w berka po lesie  i wokół domu. Teraz 

potrafię szybciej biegać i jestem też mniej łakomy. 

Daniel zawołał mnie do kuchni. Nadeszła pora spaceru. 

Jak każdego dnie udaliśmy się do miasta. Dzisiaj Daniel 

ma wolne, więc wybraliśmy się także w inne miejsca. 

Gdy przechodziliśmy na pasach usłyszałem szelest. 

Spojrzałem za siebie i zobaczyłem jak w odległości mniej 

więcej pięciu metrów od nas starsza pani szarpie się z 

jakimś zakapturzonym mężczyzną o swoją torebkę. Zaszczekałem, gdy złodziejowi udało się 

ją wyrwać i pobiegłem w stronę chuligana. Daniel o mało się nie przewrócił, jednak gdy 

zobaczył co się dzieje podbiegł do starszej pani, którą przewrócił złodziej. Ja natomiast od 

razu pomknąłem za mężczyzną. Znalazłem go z łatwością po zapachu i przyśpieszyłem, gdy 

tylko pojawił się na drodze.  Po krótkiej chwili chwyciłem go za nogawkę i zacząłem szarpać. 

Próbował mnie odgonić, ale nic z tego. Chwilkę później dogonił nas Daniel, który zawiadomił 

kolegę, który pełnił dyżur w tej części miasta. Policjant skuł złodzieja i oddał staruszce 

torebkę. Do Daniela podszedł jakiś chłopiec, który pokazał mu nagranie na telefonie, na 

którym było wyraźnie widać jak złapałem mężczyznę. Dostałem pochwałę od policjanta. 

Następnego dnia w gazecie pojawiło się moje zdjęcie, a w Internecie zaczął krążyć filmik ze 

zdarzenia. Daniel zabrał mnie ze sobą do pracy, gdzie zacząłem szkolenia na psa policyjnego. 

Byłem z siebie taki dumny! Inne zwierzęta zaczęły mnie szanować i darzyć sympatią. Faworek 

gratulował mi sukcesu, Agus przedstawiał mnie wszystkim jako swojego kolegę, a Daniel i ja 

zostaliśmy partnerami z patrolu. Oto jak stałem się psem policyjnym. Jak mówią ludzie: 

„Najlepszym z najlepszych”.                           

Fragment książki - "Młodzi dzieciom bajki piszą,  dzieci 

bajki ilustrują" - bajka autorstwa Gabrieli Kucharczyk 

Ilustracje: Zostały pobrane ze strony pinterest.com i przerobione przez               

G. Kucharczyk w programie GIMP.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                        

                                              PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY  

Rak szyjki macicy jest drugim najczęstszym guzem złośliwym u kobiet w wieku 15 - 44, co 

roku bowiem dochodzi na świecie do około 500 tysięcy nowych zachorowań i aż 300 tysięcy 

zgonów. Oznacza to, że co 2 minuty jedna kobieta traci życie! 

Główną przyczyną powstawania raka szyjki macicy jest powszechnie występujący wirus HPV 

(wirus brodawczaka ludzkiego). 

UWAGA PANOWIE: Kobieta może zakazić się HPV od mężczyzny, a 

mężczyzna może zakazić się HPV od kobiety! 
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Jakie są czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy? 

- zakażenie wirusem HPV 

- duża liczba partnerów seksualnych 

- wczesne rozpoczęcie życia seksualnego 

- palenie papierosów       

                                                                             

Jakie są drogi przenoszenia HPV? 

- głównie przez kontakty płciowe (także te niepełne) 

- przenoszone z matki na dziecko                 

                                                    

Rak szyjki macicy rozwija się powoli (średni czas rozwoju choroby wynosi od 5 do 12 lat), 

zauważalne objawy pojawiają się dopiero w zaawansowanych stadiach, często gdy na 

leczenie jest już za późno! 

 

 

 

BADANIE CYTOLOGICZNE umożliwia wykrycie wczesnych zmian, które mogą prowadzić do 

rozwoju raka szyjki macicy, pozwala to podjąć 

wczesne leczenie!  

Badanie to jest niebolesne i trwa zaledwie kilka 

minut. Polega na pobraniu wymazu z szyjki 

macicy.   

Jeżeli zaś nie podjąłeś życia seksualnego zaszczep        

się przeciwko HPV!   

MASZ MAMĘ, BABCIĘ, CIOCIĘ MIĘDZY 45 A 55 ROKIEM ŻYCIA?  

ZADBAJ O NIE! ZAPYTAJ CZY ZROBIŁY JUŻ BADANIA!  

           

Tekst: Klaudia Jeziorowska  

DLATEGO PAMIĘTAJ! REGULARNE BADANIA CYTOLOGICZNE ORAZ SZCZEPIENIA 

PRZECIW HPV SĄ SZANSĄ NA ZDROWE ŻYCIE DLA CIEBIE I TWOICH BLISKICH! 

WYSTARCZY JEDNO 

BADANIE CO 3 LATA! 

RAK SZYJKI MACICY TO 

NOWOTWÓR, PRZED KTÓRYM 

MOŻNA SIĘ SKUTECZNIE 

ZABEZPIECZYĆ,  A 

ODPOWIEDNIO WCZEŚNIE 

WYKRYTY, DAJE GWARANCJĘ 

NA CAŁKOWITE WYLECZENIE! 
       Fot. K. Bylica 
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Poradnik Gabrysi -   

                                      Jak zapuścić i zadbać o włosy?  :)  

                                            

   Tekst: Farby chemiczne szkodzą 

naszym włosom. Nie decyduj się na zmianę 

koloru. Jeśli koniecznie chcesz farbować 

włosy zapoznaj się z tematem henny. 

  Wcierki. Aplikuj je codziennie na skórę 

głowy. Wcierka zastosowana w odpowiedniej 

ilości (nie wylewamy na głowę ¼ butelki na 

raz! ;) Sama wyschnie nie pozostawiając 

efektu „tłustych” włosów.       

                                                                                                                     

   Ogranicz lub zrezygnuj z suszenia, prostowania, kręcenia włosów. Jeśli jednak chcesz 

przy tym pozostać, ustawiaj mniejsze temperatury. 

  Rozczesuj włosy przed myciem. 

   Po umyciu nie wycieraj włosów ręcznikiem! Zawiń je w turban. Woda sama wsiąknie 

w ręcznik, a Ty nie zniszczysz włosów.  

  Stosuj odżywki. Nie masz cierpliwości? Wczesz we włosy odżywkę. Ten patent skraca 

czas wchłaniania się produktu - 20 minut a 5 to spora różnica! 

  Rozwadniaj szampon. 

  Nie katuj skóry głowy codziennym myciem, ponieważ nasz organizm wtedy 

automatycznie wytwarza więcej łoju na wysuszony zbyt częstym myciem naskórek. 

Wystarczy mycie co dwa dni   

  Zabezpiecz końcówki włosów olejkiem 

  Wiąż włosy do snu, wysiłku fizycznego. Włosy mniej ocierają się o siebie - tym samym 

są zdrowsze, silniejsze.  

          www.pixabay.com 

http://www.pixabay.com/
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 Podcinaj końcówki co jedną porę roku. Zniszczenia spowodowane zbyt niską/wysoką 

temperaturą zostaną obcięte, a włosy nie będą się wykruszać. 

  Wytrwaj! Kluczem do sukcesu jest systematyczność. Nie oczekuj natychmiastowego 

efektu! To potrzebuje czasu - włosy długo się zapuszczają. 

                                           

                                                                                                                             Tekst: Gabriela Pająk 

Henna na włosy? 

Czym jest henna? To farba ziołowa, zalecana kobietom w ciąży - nie ma szkodliwych 

dodatków. Naturalny odcień jaki uzyskujemy przy „czystym” hennowaniu (sama henna bez 

domieszki ziół) to rudy, czerwony. Z mieszanką innych ziół (np. cassia) uzyskujemy barwy 

takie jak: jasny/ciemny blond, orzechowy brąz, jasny/ciemny brąz, czarny, czerń z połyskiem 

granatu.  

Zalety: 

 wbudowuje się w strukturę włosa, oblepia go i tym samym daje efekt pogrubienia 

włosów 

 nie zawiera w sobie składników 

chemicznych 

  przyspiesza porost włosów i polepsza 

ich stan      

                                                                                                        

Wady:                                                        

  pachnie sianem do pierwszych myć 

  może farbować skórę na karku, uszach jeśli jej nie zmyjemy odpowiednio szybko 

  wysusza włosy (aby tego uniknąć dodajemy odżywki nawilżające do mieszanki henny - 

według uznania)  

  ciężko zmyć kolor, nigdy/rzadko wyjdzie taki sam jak na opakowaniu (będzie zbliżony) 

     www.pixabay.com 

http://www.pixabay.com/
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 musimy mieszankę trzymać minimum dwie godziny na głowie 

farbowane chemicznie włosy + henna może równać się zielonym włosom 

 

 Jeśli zdecydujemy się ma farbowanie robimy to w starych ubraniach, gdyż henna je na 

100% zabrudzi. Pohennowane włosy zawijamy w czepek/folię spożywczą, owijamy to 

bandażem elastycznym, co zmniejszy wyciekanie henny. Zakładamy na wszystko ręcznik, 

czapkę dla lepszego efektu cieplnego.  

                                                                                                                              Tekst: Gabriela Pająk 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

„Podziel się cukierkiem” na Dzień Dziecka 

                    W dniach 15.05. – 29.05. w Internecie odbyła się zbiórka słodyczy           

na rzecz potrzebujących dzieci – mieszkańców Domu Dziecka. 

        

 

 

 

 

 

 

                                                   Fot. K. Bylica 

 

Fot. K. Bylica 

Fot. P. Racułt 

              Fot. P. Racułt 
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Ogłoszenie: 

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami informuje, iż przy ul. Floriańskiej 53 

zostało otwarte tzw. „Okno Życia”, gdzie każdy kto z jakichkolwiek względów nie może lub 

nie chce opiekować się zwierzakiem, może go tam pozostawić. Zwierzęta zostaną otoczone 

opieką w tym opieką weterynaryjną.   

 Przekaż informację dalej! 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

                                      im. Franciszka Stefczyka 
 

Adres: ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów 

tel./fax:  
12 270 20 16 

12 270 20 71 
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Adres: ul. Rynek 11, 32-070 Czernichów 

tel. 12 270 28 84 
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