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   W ubiegłym roku szkolnym… 
 
…wydaliśmy trzy numery „AlChemika”, które poruszały takie tematy 
jak: nasze pasje, tradycje oraz zagadnienia związane z Internetem. 
   Zdobyliśmy II miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne w Mało-
polskim Konkursie Gazetek Szkolnych „Prasówka” i w związku z tym 
gościliśmy w redakcji „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”, 
gdzie wręczono nam dyplom i nagrody. Zgodnie z tradycją tego konkur-
su oprowadzono nas po redakcji dzienników.  
   W czerwcu otrzymaliśmy II miejsce w Konkursie gazetek szkolnych 
krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Nasza redaktor 
naczelna - Agnieszka Hudyga odebrała specjalne wyróżnienie za 
wszechstronność dziennikarską i dojrzałe redagowanie czasopisma.  
   Kolejnym ważnym osiągnięciem było zdobycie IV miejsca w Ogólno-
polskim Konkursie „Potęga Prasy” w kategorii gazetki szkolne oraz IV 
miejsce dla Agnieszki Hudygi za tekst „Młode gwiazdy Internetu”. 
   Wzięliśmy również udział w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim 
„MojaMatura.pl”, gdzie nasze indywidualne prace zyskały wysokie 
miejsca.  
 

Obecnie… 
 
    Jeżeli chodzi o ten numer „AlChemika”, to najlepiej charakteryzują 
nasz zamysł słowa Alberta Einsteina: 

„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczaro-
wanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdzi-
wej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi 
się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym 
zdmuchnięta świeczka.” 
   Niech życie będzie dla was ową tajemnicą, dążcie, szukajcie, dziwcie 
się i zachwycajcie. ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY. 
 

   Przypominamy, że kolejny numer będzie dotyczył FANTASTYKI.  
Liczymy na ciekawe teksty.  

   Oczywiście każdy z Was może do nas dołączyć w dowolnym momen-
cie pracy nad gazetką. Nikogo nie zapisujemy, nad nikim nie stoimy, do 
niczego nie zmuszamy. Po prostu piszemy teksty, wysyłamy na e-maila, 
a czasem spotykamy się, by porozmawiać o tym, co będziemy robić i co 
już zrobiliśmy.  Piszemy o tym, co nas fascynuje i rozwijamy swój warsz-
tat dziennikarski. Zachęcamy do współpracy :) 
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 Pochodzące ze zbioru redaktorów „AlChemika” 

Strefa Alchemika 

L i d i a  Wo l c z ko   
uczennica klasy 1a  

 

stypendystka Fundacji Orlenu   
„Mistrzowie chemii” 

Interesuje się naukami o otaczającym nas 
świecie: chemią, fizyką kwantową.  
Kocha jazdę na rolkach, łyżwach.  

Gra na fortepianie.  
W wolnych chwilach zaczytuje się  

w komiksach  

S z y m o n  K o z i o ł   
uczeń klasy 1an 

 

Nasz nowy grafik interesuje się 
informatyką, motoryzacją,  

ale również ekonomią  
i przedsiębiorczością. W lecie 

uprawia kolarstwo,  
lubi też biegać. Słucha muzyki 

elektronicznej oraz rapu. 

W tym roku szkolnym  

dołączyl i  do  nas  

O l k a  S a d ł o s   

Fenghuang  
uczennica klasy 1a 

 

Uwielbia Monet'a oraz My Chemical Romance 
i twórczość Gerarda Way'a  

(i tu oprócz wspomnianego wcześniej zespołu 
komiksy jego autorstwa).  

Pasjonuje ją kuchnia japońska. 

Teksty wysyłamy na adres e-mail: 

 

alchemik.zsch@gmail.com 
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Wywiad numeru 

 

Tematem numeru jest nauka, dlatego chciałabym 
zapytać, co Pani sądzi o powiedzeniu „matematyka 
królową nauk”, zgadza się Pani z nim, a jeśli tak, to 
dlaczego? 
 

- W stu procentach zgadzam się z powyższym stwierdze-
niem. Pomimo, że jest ono dość mocno oklepane, to na 
całe szczęście w mojej opinii aktualne. Większość nauk  
(a może i wszystkie?) nie może obejść się bez matematyki. 
W matematyce wszystko jest przejrzyste i jasne. Matema-
tyka nigdy się nie dezaktualizuje. Jeśli udowodnimy jakieś 
twierdzenie, to dowód pozostaje niezmienny. W innych 
dziedzinach dowody często bywają opierane na obserwa-
cjach, które z założenia obarczone są błędem. Matematyka 
jest najstarszą z nauk i choć dawniej dotyczyła tylko liczb  
i figur geometrycznych, to obecnie stosowana jest prak-
tycznie wszędzie, od archeologii po muzykę. 
 

Co najbardziej lubi Pani w tej dziedzinie nauki? 
 

- Najbardziej cenię sobie to, że matematyka uczy kilku 
podstawowych umiejętności, bez których człowiek nie 

mógłby prawidłowo funkcjonować. Po pierwsze – logiczne 
myślenie, wnioskowanie i to nie tylko w obrębie matema-
tyki. Na przykład cechą dobrego prawnika jest to, że posia-
da umiejętność wnioskowania oraz potrafi logicznie zinter-
pretować fakty. Ta umiejętność jest cenniejsza niż znajo-
mość kodeksów czy przepisów. Po drugie – systematycz-
ność. Matematyka uczy nas, że wszystko co dzieje się wo-
kół nas, jest wynikiem jakichś działań. Uczy, że informacje 
wynikają jedne z drugich, że wiedza na wyższym poziomie 
jest wynikiem działań podstawowych. Wszystko ma swoje 
miejsce i czas. Takie podejście sprawia, że uczymy się po-
prawnego myślenia i wspomaga to zdobywanie wiedzy 
również z innych przedmiotów. Po trzecie – wytrwałość. 
Aby rozwiązać problem matematyczny, musimy nieraz 
spędzić nad nim wiele czasu: spróbować różnych sposo-
bów, zastosować lub przekształcić różne wzory. To wyrabia 
nawyk cierpliwości, który potem okazuje się bardzo przy-
datny  w innych naukach, jak również w życiu codziennym. 
 

Kiedy i dlaczego postanowiła Pani zostać nauczycie-
lem matematyki? 
 

- Na początku wiedziałam, że na pewno będę nauczycie-
lem, ale nie miałam pewności, jakiego przedmiotu będę 
uczyć. W szkole średniej zgłębiałam tajniki wielu dziedzin, 
choć większość z nich to były przedmioty techniczne. Uczy-
łam się elektroniki, elektrotechniki, programowania, syste-
mów operacyjnych, kodowania, ale najbardziej lubiłam 
matematykę i fizykę. Po jakimś czasie uświadomiłam so-
bie, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich zagadnień, 
z jakimi przyszło mi się zmierzyć, jest właśnie matematyka. 
Bez niej nie da się rozwiązać większości problemów nauko-
wych. Dodatkowo to właśnie systematyczność, logiczne 
myślenie i wytrwałość – cechy, które nabyłam, ucząc się 
matematyki – uświadomiły mi, że to właśnie w tym kierun-
ku powinnam się kształcić. 

 

Z Panią Wicedyrektor Adrianą Klepką  

rozmawiała Agnieszka Hudyga 

 

Matematyka - królowa nauk 
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Co daje Pani praca nauczyciela? 
 

- Może to, co powiem nie jest odkryciem, ale niezależnie 
jaki rodzaj pracy wykonujemy, musi ona dawać nam przy-
jemność i satysfakcję. Powinno tak być bez względu na 
różnego rodzaju sytuacje i okoliczności. Praca nauczyciela 
nie jest łatwa. Nie jest schematyczna, zazwyczaj nie da się 
przewidzieć, jakie będą efekty działania, nie zawsze nau-
czający i nauczany mają ten sam cel. Dzięki temu my, jako 
nauczyciele, również zdobywamy wiedzę i umiejętności, 
jak dotrzeć do konkretnego ucznia i w jaki sposób przeka-
zać mu wiedzę. Jeśli potrafimy wyciągać wnioski z takich 
właśnie sytuacji oraz umiejętnie wykorzystać swój warsz-
tat w celu zachęcenia uczniów do logicznego myślenia  
i pokazać, że to, co robimy, ma jakiś sens, to wtedy wła-
śnie odczuwamy zadowolenie. Nie zawsze oczywiście to 
się udaje, ale odwołując się do kolejnej z cech matematyki  
– wytrwałości, wiemy, że istnieje rozwiązanie. Trzeba tyl-
ko coś przekształcić, przenieść lub podzielić. Jeśli uda się 
w ten sposób rozwiązać problem, satysfakcja jest ogrom-
na.  
 

Czy ma Pani jakieś szczególne, śmieszne wspomnie-
nie związane z nauczaniem bądź studiami? 
 

- Było ich kilka. Jedno z nich to sytuacja ze studiów, kiedy 
miałam przeprowadzić lekcję w jednej ze szkół. Byłam bar-
dzo zestresowana. Lekcja przebiegała jednak po mojej 
myśli, aż do momentu, kiedy musiałam zmazać tablicę. 
Okazało się, że pisaki, których użyłam, były niezmazywal-
ne! Było sporo śmiechu, tym bardziej że lekcję oglądało 
kilku studentów i dwóch pracowników uczelni.  
 

Matematyka to trudny przedmiot, szczególnie dla 
humanistów. Ma Pani jakieś sposoby, by przekonać 
opornych uczniów, że matematyka może być łatwa  
i przyjemna? 
 

- W mojej opinii strach przed matematyką wynika z braku 
jej zrozumienia. Uczniowie starają się wyuczyć schematów 

i stosować je, niekoniecznie rozumiejąc, jaki problem chcą 
rozwiązać. Niestety, w matematyce nie można pominąć 
niektórych etapów analizy. Oczywiście zrozumienie pew-
nych zasad niektórym zajmuje mniej a niektórym więcej 
czasu, ale bez znajomości podstaw nie da się 
„przeskoczyć” do kolejnych działów matematyki. Najbar-
dziej „siłowym” rozwiązaniem jest systematyczna praca  
i wykonywanie dużej ilości zadań „ze zrozumieniem”. In-
ną, próba kojarzenia problemów z pewnymi sposobami 
rozwiązań. Który sposób wybrać? To zależy od predyspo-
zycji uczącego się, ale myślę, że nauczyciel może pomóc  
w diagnozie i  wyborze odpowiedniego sposobu przyswa-
jania wiedzy.  
 

Pracuje Pani  jako nauczyciel oraz wicedyrektor. Jak 
w tym natłoku zajęć znajduje Pani czas na życie ro-
dzinne? 
 

- Nie jest łatwo, to prawda. Stanowisko wicedyrektora 
wiąże się z szeregiem obowiązków. Dodatkowo moim za-
daniem jest również nauczanie. Samo pogodzenie tych 
dwóch rzeczy bywa kłopotliwe. Receptą na wygospodaro-
wanie czasu dla rodziny jest systematyczność. Nie można 
niczego odkładać „na potem”. Podstawą jest też organiza-
cja dnia i ścisłe „trzymanie się” planu, tym bardziej, że 
ilość zajęć dodatkowych, na które uczęszczają moje dzieci 
jest przerażająca. Jeśli zarezerwuję czas dla rodziny, to 
nikt i nic mi go nie odbierze. Wieczory zawsze spędzam  
z dziećmi na rozmowach i zabawie. Staram się być na bie-
żąco z ich problemami i radościami.  
 

Czy jest coś, co chciałaby Pani przekazać uczniom, 
jakieś motto, sentencję życiową? 
 

- Jeśli nie potrafisz wyjaśnić czegoś w prosty sposób, to 
znaczy, że tak naprawdę tego nie rozumiesz. 
 

Dziękuję, że znalazła Pani czas, by podzielić się re-
fleksjami na temat swojej pasji, jaką jest matematy-
ka oraz opowiedzieć o swojej pracy w szkole. 

Matematyka jest najstarszą z nauk  
i choć dawniej dotyczyła tylko liczb i figur geometrycznych,  

to obecnie stosowana jest praktycznie wszędzie,  
od archeologii po muzykę. 

Wywiad numeru 

5 
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Pochodzenie słowa  

 
   Dzisiejsze słowo alchemia pochodzi od arabskiego  
„al-chimij”, które prawdopodobnie tworzy przedrostek 
„al” (został dodany wiele wieków później przez arabów)  
i greckie słowo „χυμεία” (chymeia), które oznacza: łączyć, 
stapiać. Istnieje również teoria wywodząca słowo 
„khemeia” (chymeia) od słowa Kham, będącego określe-
niem Egiptu. Według innej teorii „khemeia” pochodzi od 
greckiego „khumos”, oznaczającego sok roślinny i sztukę 
pozyskiwania płynów. Można powiedzieć, że etymologia 
tego słowa przekazuje nam informacje dotyczące miejsc,  
w których prawdopodobnie ta nauka się rozwinęła. Do mia-
na kolebki alchemii pretendują: Indie, Babilonia, Chiny  
i starożytny Egipt.  
   Wiele starożytnych podań i zapisków zachowanych do 
współczesnych czasów na papirusach mówi, że „dawcą” 
alchemii był egipski Thot - bóg księżyca, patron mądrości, 
zaliczany do bogów stwórców, uważany za wynalazcę egip-
skiego pisma, czyli hieroglifów.  
   W innych mitologiach był to Trismegistos, czyli synkre-
tyczne bóstwo powstałe z połączenia cech greckiego boga 
Hermesa i egipskiego Thota, lecz również inspirowany był 
mistycznymi prądami judaizmu i magią żydowską oraz być 
może wierzeniami perskimi. Bóstwo to reprezentuje triadę 
religii, nauki i sztuki, które tworzą w nim pełnię, stanowiąc 
jednocześnie symbol tajemnej wiedzy starożytności. Zgod-
nie z legendami przypisuje mu się autorstwo 36529 ksiąg, 
zawierających całą wiedzę i mądrość starożytnych, przede 
wszystkim Tabula Smaragdina oraz traktat Corpus Hermeti-
cum, stanowiące inspirację dla alchemii, mające wpływ na 
filozofię różokrzyżowców oraz innych tradycji ezoterycz-
nych, gnostyckich i kabalistycznych.  
   Właśnie na Szmaragdowej Tablicy znajdowała się wiedza 
na temat magii, astrologii, a także alchemii. Alchemicy wie-
rzyli, że ten przekaz zawiera wielką tajemnicę kamienia filo-
zoficznego.  
 

Kim był alchemik?  
 
   Alchemik to osoba, która znała tajniki alchemii, nauko-
wiec i magik w jednym. Przede wszystkim poszukiwał ka-
mienia filozoficznego, sposobu przemiany materii w złoto, 
eliksiru młodości itp.  

   Grono alchemików było bardzo elitarne i nie każdy mógł  
do niego należeć. Ludzie ci położyli fundament pod rozwój 
dzisiejszej farmakologii, chemii, doprowadzili do wielu 
wspaniałych odkryć. Opisali wiele związków chemicznych  
i ich właściwości, z czego korzystają naukowcy aż po dzisiej-
sze czasy. 
   Dlaczego więc do alchemików podchodzono z niechęcią?  
Nie wszyscy znali zasługi tej grupy społecznej, a wielu uwa-
żało, że byli to jedynie magicy i oszuści, którzy szukali spo-
sobu na szybkie wzbogacenie się i zapewnienie sobie sła-
wy, to oni przyczynili się do tej negatywnej oceny  pracy  
i działań alchemików. To ci żądni złota szarlatani zgubili 
sens prawdziwej nauki, zapominając o mądrości, która za-
kładała, że aby osiągnąć główny cel, potrzebna jest intuicja 
i czysta, niezmącona żadnymi pokusami dusza, a złota nale-
ży szukać w samym sobie, bowiem najprawdziwsza trans-
mutacja polega na odnalezieniu piękna własnej duszy. 
Osiągnięcie celu mogło nastąpić jedynie przez uczciwą pra-
cę i samodoskonalenie. 

 
W poszukiwaniu kamienia filozoficznego  
 
   Najważniejszym celem alchemików było odkrycie metody 
transmutacji - przemiany ołowiu w złoto, odkrycie lekar-
stwa na wszelkie choroby, czyli „panaceum” oraz wynale-
zienie eliksiru nieśmiertelności, wiecznej młodości. Wszyst-
ko to wydaje się niemożliwe. Jednak działania w tym kie-
runku przyczyniły się do odkrycia np. medykamentów czy 
receptur, które mogły polepszyć zdrowie, przedłużyć życie, 
poprawić stan cery itp. Nie były to takie spektakularne 
efekty,  jakich się spodziewali, ale jednak stanowiły pewien 
postęp.     
   Jeżeli chodzi zaś o transmutację to, według legend, była 
ona możliwa za pomocą „kamienia filozoficznego”, który 
ponoć wynalazł Nicolas Flamel -  francuski alchemik, jeden  
z pierwszych europejskich adeptów tej starożytnej sztuki.  

 
Jak wyglądało życie alchemika?  
 

   Alchemicy musieli stosować się do wielu zasad, które uła-
twiały im pracę. Znajdziemy je w traktacie De Alchemia Al-
bertusa Magnusa. Według tego dzieła początkujący alche-
mik powinien być milczący i rozważny, nie zdradzać innym 
informacji o swojej pracy.     

Tekst RAFAŁ KULCZYK 

Alchemia była to przednaukowa praktyka łącząca elementy zawarte  
obecnie w chemii, fizyce, sztuce, semiotyce, psychologii, parapsychologii, 

metalurgii, medycynie, astrologii, mistycyzmie i religii.  
Był to więc zlepek różnych nauk.  

Temat numeru NAUKA 

 

Alchemik 
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  Powinien mieszkać z dala od ludzi, w oddzielnym domu,  
w którym były dwa lub trzy pomieszczenia przeznaczone 
wyłącznie do sublimacji roztworów i destylacji. Pomieszcze-
nia powinny być dobrze wentylowane. Jedna z pracowni 
musiała posiadać zupełną ciemnię, ponieważ liczne reakcje 
zachodzą dobrze tylko w ciemnościach, dotyczyło to szcze-
gólnie tych, przy których strumienie astralnych sił trzeba 
było wolą swoją skierować w żądanym celu. W pracowni 
musiał panować porządek.  
   Alchemik powinien dobrze organizować godziny swej pra-
cy, być cierpliwy, pilny i wytrwały. Musiał być zamożny  
i samowystarczalny, aby móc kupić wszystko, co potrzebne 
do doświadczeń, a także unikać wszelkich kontaktów z ksią-
żętami i wielkimi panami, którzy mogliby wpływać na jego 
pracę.    
   Alchemik nie powinien nadużywać teatru, towarzystwa, 
musiał strzec się domów publicznych, by nie rozpraszały 
jego myśli, które powinny być nakierowane na pracę w la-
boratorium.  
   Dzień alchemika miał ściśle ustalony harmonogram. Zaraz 
po przebudzeniu się alchemik układał program zajęć na 
rozpoczynający się dzień. Po czym brał chłodną kąpiel we-
dług ściśle ustalonego rytuału magicznego. Po śniadaniu 
zasiadał do pracy, która mogła trwać do obiadu. Czytał kla-
syków okultyzmu lub pisał własne utwory. Po obiedzie zaj-
mował się pracą laboratoryjną. Później alchemik udawał się 
na spacer. Po powrocie mógł spożyć kolację, a później zno-
wu zająć się poważną pracą: czytaniem dzieł traktujących  
o magii, okultyzmie, bądź ksiąg z dziedziny ezoteryzmu. Po 
pracy mógł posłuchać muzyki, co pozwoliło mu się zrelak-
sować. Mile widziana była umiejętność gry na skrzypcach, 
ponieważ dźwięki ich przyciągały „wyższe duchy”. Wieczo-
rem, po pracy, naukowiec zwracał się z inwokacją do Abso-
lutu i szedł spać.  
   Alchemicy byli skupieni na pracy i dbali o to, by nic ich nie 
odciągało od problemu, którym właśnie się zajmowali. Po-
minąwszy wiele magicznych obrządków, całkowite odrzu-
cenie życia rodzinnego i towarzyskiego, można uznać, że 
podobnie powinien postępować każdy ambitny naukowiec, 
jeżeli nauka jest jego pasją i pragnie w wybranej dziedzinie 
dojść do wybitnych osiągnięć. Tylko ścisłe trzymanie się 
określonych zasad i harmonogramu działania przynosi efek-
ty nie tylko podczas badań naukowych, ale też w innych 
dziedzinach życia.  
 

Alchemia na ziemiach polskich  
 
   Moda na alchemię zawędrowała również do Polski dzięki 
zakonnikom i od razu wzbudziła uzasadnione obawy. Mówi 
o tym wzmianka w regulaminie klasztoru benedyktynów, 
według której: “Bracia zajmujący się destylacją i sztuką og-
niową muszą swe prace przeprowadzać z dala od klasztoru 
i kościoła”. Zagrożenie związane z alchemicznymi doświad-
czeniami opisał również znany nam kronikarz Jan Długosz 
w swoich Rocznikach, czyli kronikach Królestwa Polskiego 

podając, że w roku 1463 dominikanie z Krakowa w wyniku 
swych alchemicznych praktyk puścili z dymem swój klasztor 
i część miasta.  
   Nauka ta interesowała wszystkich, łącznie z królami  
i możnowładcami, m.in. króla Zygmunta III Wazę, Stefana 
Batorego, marszałka koronnego Mikołaja Wolskiego, woje-
wodę sieradzkiego Olbrachta Łaskiego. Ten ostatni włożył  
w eksperymenty około milion ówczesnych złotych polskich, 
ale kamienia filozoficznego nie odkrył.  
   Alchemia i astrologia były wykładane na krakowskiej 
uczelni. Najsławniejszym polski alchemikiem był Michał 
Sędziwój, który żył w XVI i XVII w. w Krakowie. Podobno 
mieszkał w kamienicy przy Placu Szczepańskim 8. Działał on 
na dworach króla Zygmunta III oraz cesarza Rudolfa II  
w Pradze. Jego postać uwiecznił na swoich obrazach Jan 
Matejko. 
   Ostatnim polskim alchemikiem był naukowiec Zbigniew 
Dunikowski, który żył na początku XX w. Twierdził, że po-
trafi za pomocą odpowiedniego urządzenia wzbogacić za-
wartość złota w piasku i skałach, które już zawierały jego 
niewielką ilość. Ostatecznie jego eksperymenty nie przynio-
sły oczekiwanych skutków. A inwestorzy, którzy liczyli na 
spore zyski, wytoczyli mu proces i alchemik dostał się do 
więzienia. 
 

Na zakończenie  
 
Alchemia to potężna nauka, łącząca w sobie wiele innych 
dziedzin. Dzięki alchemii odkryto nieznane wcześniej pier-
wiastki, usprawniono proces destylacji, a także poznano  
i opisano wiele substancji chemicznych, np. kwas octowy, 
wodę królewską („aqua regina”) - służącą do roztwarzania 
złota. Wiele zawdzięczamy alchemikom, to oni położyli fun-
dament pod dzisiejszą naukę, w tym rónież chemię.  
 

Ź r ó d ł o :   
https://sites.google.com/site/slchemiculis/home/dzien-z-zycia-
alchemika  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alchemia  
http://www.sendivogius.pl/dzien_z_zycia_alchemika,15.html 

  

Temat numeru NAUKA 

 
R e c e p t a  n a  z ł o t o  

 

„Weź 4 jaja do większego kubka; wsyp trochę mąki grysikowej 
tak, żeby mąka otoczyła naokoło jajka, zamknij kubek szczelnie 
i umieść w gnoju niezbyt ostrym na 120 dni, aż się natura jaj 
rozpłynie i zamieni w żywą powłokę. Teraz otwórz i przelej 
wszystko do garnka jeszcze nieużywanego. Weź rozżarzone 
węgle, utrzymuj żar, machaj nimi, i wylej na węgle zawartość 
garnka. Gdy się już przypiecze, zawiń w liść figowy, ale uważaj, 
żebyś się nie dotknął ręką. Roztop i przenieś do kubka. Teraz 
roztop hexagium srebra, dosyp 1/3 hexagium wysuszonego 
proszku, a będziesz zdumiony.  
To jest ta boska, wielka, poszukiwana tajemnica, która usuwa 
nędzę i zwycięża wrogów.” 

Z przymrużeniem oka 
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   Wśród nich znajduje się Olga Malinkiewicz. Opracowała ona 
innowacyjny sposób wytwarzania peroskitów (materiał ten bada-
ny jest pod kątem wykorzystania do produkcji tanich ogniw sło-
necznych - Wikipedia). Mogą one zastąpić krzem w fotowoltaice, 
dzięki czemu już wkrótce będziemy mieli szansę spotkać takie 
rzeczy, jak np. T-shirty ładujące smartfony, zimowe kurtki produ-
kujące ciepło czy okna zasilające biurowiec zieloną energią. 
Za swoje odkrycie otrzymała główną nagrodę w Konkursie Photo-
nics21. 
   Kolejną genialną Polką jest Joanna Jurek, siedemnastoletnia 
licealistka, która podczas badań nad nanotechnologią opracowa-
ła metodę pozwalającą na dostarczenie leków bezpośrednio do 
komórek nowotworowych. Leki uwalniają się tylko wtedy, gdy są 
potrzebne, dzięki temu zostaną ograniczone skutki uboczne. 
   Michał Bączyk i Paweł Czyż za projekt „Badanie zachowania po-
jedynczych i sprzężonych oscylatorów typu on-off na przykładzie 
oscylatora butelkowego” otrzymali pierwszą nagrodę w  Konkur-
sie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. 
   W tym samym konkursie nagrody zdobyły: Paulina Drożak, 
osiemnastoletnia astronomka z Lublina, za projekt „Badanie za-
leżności pomiędzy anomalią temperatury na Ziemi i wybranymi 
cechami aktywności słonecznej” oraz Sara Berent, dziewiętnasto-
letnia biolożka z Gdyni, za projekt „Badanie wpływu działania 
olejków eterycznych na wybrane mikroorganizmy bakteryjne  
i grzybowe pod kątem zastosowania jako środki ochrony roślin”. 
    Jednym z najważniejszych osiągnięć jest opracowanie przez 
Jacka Andraka, amerykańskiego nastolatka pochodzącego z Pol-
ski, prostego testu, który pomaga wykryć raka trzustki we wcze-
snym stadium, co do tej pory było prawie niemożliwe, ponieważ 
na początku daje on niewiele objawów. Jest to paskowy test dia-
gnostyczny, który szuka markerów raka trzustki, może on służyć 
również do wykrywania raka płuc i jajników. 
   To jest zaledwie kilka przykładów młodych ludzi pracujących 
nad polepszeniem codziennego życia. Ciekawe ile jeszcze będą  
w stanie zmienić? Trzymajmy za nich kciuki! Sami się rozwijajmy, 
bo być może ktoś z nas znajdzie się w gronie tych młodych, zdol-
nych naukowców. 

 

MŁODZI NAUKOWCY DLA ŚWIATA  

Olga Malinkiewicz  

Wynalazki młodych naukowców rewolucjonizują świat.  

Swoje pomysły przedstawiają na licznych konkursach,  

a polska młodzież jest jedną z najzdolniejszych. 

Joanna Jurek 

Paulina Drożak 

Temat numeru NAUKA 

Tekst PATRYCJA PAPAJ 
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   Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii zdobyli 

Szwed Tomas Lindahl, Amerykanin Paul Modrich i Amery-

kanin tureckiego pochodzenia Aziz Sancar. Ci trzej pano-

wie zostali uhonorowani za odkrycie mechanizmów, dzięki 

którym komórka jest w stanie naprawić uszkodzenia DNA, 

do jakich nieustannie w niej dochodzi. Na czym to polega? 

   Wbrew pozorom DNA jest bardzo kruche. Jeszcze w la-

tach 60. dwudziestego wieku uważano, że jest całkiem 

inaczej. Sądzono, że to jego wyjątkowa trwałość pozwala 

nam utrzymać porządek w genetycznym chaosie. Pierw-

szym, który wpadł na to, że ta wyjściowa wersja jest praw-

dziwa, był Szwed Tomas Lindahl. Podczas swoich badań 

próbował kiedyś podgrzać RNA (kwas do DNA bardzo po-

dobny) i okazało się, że bardzo szybko się on rozpada. 

Kwas dezoksyrybonukleinowy wcale nie jest solidną kon-

strukcją. Ba, mało tego, każdego dnia łańcuch uszkadzany 

jest w kilku tysiącach miejsc! Powody są różne: promienio-

wanie ultrafioletowe, czynniki kancerogenne, a także błę-

dy podczas podziału. Musi więc być coś, dzięki czemu 

wciąż żyjemy. I coś takiego istnieje.    

    W 1974 roku Lindhal odkrył enzym odpowiedzialny  

za naprawę przez wycinanie zasady fosforowej, czyli literki 

w kodzie genetycznym. Kolejną cegiełkę dołożył Aziz San-

car, który wpadł na to, jak działa naprawa przez wycinanie 

nukleotydów – za jednym razem „do kosza” idzie 12 za-

sad. Potem są one odbudowywane dzięki drugiej, komple-

mentarnej nici. Wisienkę na torcie umieścił ostatni z na-

szej trójki - Paul Modrich. W roku 1989 pokazał, w jaki 

sposób działa mechanizm, który naprawia błędy genetycz-

ne powstałe podczas mnożenia się komórek. Mechanizm 

ten zwany jest naprawą niesparowanych zasad i usuwa 

99,9 proc. błędów. Odkrycie go jest niezmiernie ważne  

w celu zrozumienia, „jak działa człowiek” oraz w walce  

z nowotworami. Jednak wciąż pozostaje pytanie za sto 

punktów: w jaki sposób komórka wie, która nić DNA jest 

dobra, a która zepsuta? Jest to kolejne zadanie dla chemi-

ków z całego świata. 
 

Nagroda Nobla z chemii 2015 

 

Największym prestiżem w środowisku cieszą się ci naukowcy,  
którzy zostali laureatami Nagrody Nobla. Może również dlatego,  
że za złotym medalem idzie osiem milionów koron szwedzkich,  

czyli około trzech i pół miliona złotych.  
Jest to jednak tylko dodatek do pracy,  

którą zwycięzcy włożyli w swoje wynalazki i osiągnięcia. 

Tekst LIDIA WOLCZKO 

Nagroda Nobla – wyróżnienie przyznawane za wybitne 

osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społe-

czeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, 

szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu – Alfreda 

Nobla.  

Temat numeru NAUKA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Testament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
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Chemia : Rok 1992. Yvette Bassa, twór-
czyni barwnych koloidów, otrzymuje na-
grodę w dziedzinie chemii za odegranie 
kluczowej roli w syntezie galaretki owoco-
wej w kolorze sinoniebieskim, uwielbianym 
przez dzieci i nielubianym przez dorosłych. 
 

Psychologia: Rok 1995. Junko Sakamoto, Shigeru Wata-
nabe i Masumi Wakita z Keio University otrzymują nagrodę 
za sukces w nauczaniu gołębi odróżniania obrazów Picassa 
od obrazów Moneta. 
 

Biologia:  Rok 1996. Honge Sandvik i Anders Baerheim  
z Uniwersytetu Bergen w Norwegii za smakowity raport 
Wpływ ciemnego piwa, czosnku i śmietany na łaknienie 
pijawek. 

 

Fizyka: Rok 1999. Dr Len Fisher  
z Bath (Anglia)  za wyliczenie optymal-
nej metody moczenia herbatnika. 
 

Biologia: Rok 2003. Przełomu w biologii dokonał  
C. W. Moeliker z Uniwersytetu w Rotterdamie (Holandia). 
Udało mu się naukowo udokumentować pierwszy przypa-
dek homoseksualnej nekrofilii u kaczki krzyżówki. Praca 
jest bogato ilustrowana. 
 

Matematyka:  Rok 2006. Nic Svenson  
Piers Barnes za obliczenie średniej ilości 
fotografii, jakie trzeba wykonać, by nikt 
ze zgromadzonych na zdjęciu nie miał 
przymkniętych oczu. 

 

Biologia: Rok 2008. Marie-Christine Cadiergues, Christel 
Joubert i Michel Franc za odkrycie, że pchły żyjące na psie 
potrafią skakać wyżej niż pchły żyjące na kocie. 
 

Medycyna: Rok 2010. Laureatami Ig-Nobla w dziedzinie 
medycyny zostali holenderscy naukowcy za odkrycie,  
że pozytywne emocje wywołane przejażdżką górską kolejką 
łagodzą objawy astmy. 

 
Psychologia: Rok 2014. Nagroda za zgromadzenie do-
wodów na to, że ludzie, którzy zwykle kładą się późno spać, 
częściej popadają w samouwielbienie, lubią manipulować 
innymi i są bardziej psychopatyczni od tych, którzy wcze-
śnie chodzą spać.  

 

Chemia: Rok 2015. Australijczycy 
wykazali, że za mocno ścięte jajko 
można "odgotować" z powrotem. Po 
20 minutach gotowania jajka wystar-
czy dodać do białka nieco mocznika, 
aby przywrócić je do stanu płynnego. 
Niestety, żółtka nie da się w ten spo-
sób odzyskać. 

 
Nie sposób jest wymienić wszystkich nagrodzonych laure-
atów i ich osiągnięć. Starałam się przedstawić kilka najcie-
kawszych i najzabawniejszych, według mnie, badań spo-
śród nagrodzonych każdego roku, ale wybór z roku na rok 
staje się coraz trudniejszy. Aby poznać pozostałe nagro-
dzone pomysły, warto sięgnąć po różne publikacje na ten 
temat i przekonać się osobiście, jak bogata jest ludzka 
wyobraźnia. A jednocześnie można się pośmiać z wynalaz-
ków niektórych naukowców.  
 

o  
AntyNoblach   

Temat numeru NAUKA 

słów  kilka  

Tekst GABI CZECHOWSKA 

 

 

Nagroda Ig-Nobla, inaczej zwana AntyNobel,  
to żartobliwe preludium do właściwej nagrody Nobla,  

która najpierw śmieszy, a dopiero potem skłania do myślenia.  
Pomysłodawcą, a zarazem organizatorem, tej uroczystości jest Marc Abrahams.  

Wyżej wspomniane nagrody przyznawane są od roku 1991.  
Niemal wszystkie Ig-Noble to ciekawe i sensowe osiągnięcia, które wydają się absurdalne,  

zaskakujące, ale w rzeczywistości mają wartość naukową.  
A oto przykłady dziesięciu najzabawniejszych, według mnie, odkryć  

z różnych dziedzin nauki na przestrzeni lat. 
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Moim pierwszym przystankiem 
był Szpital im. Jana Pawła II,  
w którym odbywały się wykłady  
i warsztaty z dietetyki, rehabili-
tacji, kardiologii, kardiochirurgii, 
psychologii i pielęgniarstwa. 
Udało mi się porozmawiać  
z mgr Małgorzatą Rygiel, która 
odpowiadała za sprawy organi-
zacyjne związane z Nocą Nau-
kowców w szpitalu. 

 
Ile trwa okres przygotowania do Nocy Naukowców? 
- To jest bardzo trudne pytanie i chyba najtrudniejsze.  
W pewnym sensie trwają one bardzo długo, ponieważ 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego dwa lata lub rok przed Nocą Naukowców 
pytają: Czy chcemy wziąć udział? Jakie mamy plany? Jaki 
byłby temat wiodący? I my już wtedy musimy mieć jakiś 
plan wstępny tego, jak Noc Naukowców będzie u nas wy-
glądać. Później w szpitalu zaczynamy rozmawiać z wykła-
dowcami: lekarzami, kadrą pielęgniarską, fizjoterapeutami 
i pracownikami laboratoriów, zastanawiając się: Kto jest 
dobrym wykładowcą, prowadzącym? Jaki temat byłby naj-
bardziej interesujący dla uczestników i co można pokazać 
na wykładach i warsztatach? Jak wiadomo, im bliżej wy-
znaczonego wydarzenia, tym przygotowania są intensyw-
niejsze. Trzeba ustalić, ile osób jesteśmy w stanie przyjąć 
na poszczególne wydarzenia i uruchomić elektroniczne 
zapisy. Sama Noc Naukowców jest jednym wielkim dniem 
reorganizacji - trzeba przygotować salę na przyjęcie 
uczestników, wywieszki, listy obecności itp. Krótko mó-
wiąc, dzieje się. 

Czy dużo osób jest zainteresowanych wykładami i warsz-
tatami w Państwa szpitalu? 
- To zależy od dziedziny. Zauważyłam, że w tym roku naj-
większym zainteresowaniem cieszą się wykłady i warsztaty 
psychologiczne dotyczące radzenia sobie ze stresem. 
Uczestnicy rozwiązywali testy, które miały zbadać ich po-
ziom stresu. Później były one interpretowane przez specja-
listów. Praktycznie cała sala, w której zmieści się 100 osób, 
była zapełniona i dostawialiśmy krzesła, by wszyscy się 
pomieścili. Z kolei inne dziedziny cieszyły się nieco mniej-
szym zainteresowaniem. 
 
Jaki jest przedział wiekowy uczestników? Czy są to prze-
ważnie tylko młodzi ludzie? 
-  Przede wszystkim są to młodzi ludzie: uczniowie różnych 
szkół i studenci. Niewiele jest osób w średnim wieku, 
głównie są to rodzice, którzy przyszli z dziećmi. Można po-
wiedzieć, że Małopolska Noc Naukowców przyciąga głów-
nie młodzież. 
 
Następnym moim przystankiem był Uniwersytet Rolniczy, 
gdzie odbywały się wykłady i warsztaty z weterynarii, ge-
netyki, botaniki, biotechnologii, ekologii i ichtiologii. Roz-
mawiałam tam z dr. inż. Pawłem Szczerbikiem z Katedry 
Ichtiobiologii i Rybactwa. 
 
Który raz już Uniwersytet Rolniczy bierze udział w Nocy 
Naukowców? 
- Nasz uniwersytet uczestniczy już szósty raz w Nocy Nau-
kowców i z tego, co widzę, zainteresowanie naszą uczelnią 
z roku na rok jest coraz większe. 

Jedyna taka noc w ciągu roku… 

Chyba każdy słyszał o Nocy Naukowców.  
Jest to wspaniałe wydarzenie, podczas którego wiele uczelni i instytucji otwiera 

swoje drzwi i zaprasza każdego, kto jest zainteresowany!  
Odbywają się ciekawe wykłady, pouczające warsztaty, spektakularne pokazy  

i atrakcyjne konkursy z dziedziny chemii, fizyki, medycyny, biologii, matematyki, 
informatyki, geologii, geografii, astronomii, techniki, sztuki, nauk humanistycznych, 

społecznych i ekonomicznych.  
Każdy z uczestników może znaleźć to, co odpowiada jego zainteresowaniom.  

Specjalnie dla Was odwiedziłam kilka placówek, by dowiedzieć się nieco więcej  
o Nocy Naukowców. 

 

Tekst ULA BOSEK 

Okiem reportera 
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Czy tylko młodzi ludzie przychodzą tutaj podczas Nocy 
Naukowców? 
- Najwięcej pojawia się u nas młodzieży – głównie są to 
wycieczki szkolne. Jednak starsze osoby również biorą 
udział w Nocy Naukowców, często przychodzą z dziećmi,  
ale są też i tacy, którzy pojawili się tutaj sami z czystej cie-
kawości lub z chęci poznania czegoś nowego. 
 
Jakie tematy wybrali Państwo na tę Noc Naukowców? 
- Jeżeli chodzi o ryby i rybactwo, to chcieliśmy się skupić na 
naszych rodzimych gatunkach ryb, które są mało znane. 
Wielu ludzi interesuje się rybami egzotycznymi, chcieliśmy 
zwrócić ich uwagę na nasze piękne polskie ryby. 
 
Kolejnym i ostatnim miejscem, które odwiedziłam, był Wy-
dział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie rozmawia-
łam z jedną ze studentek - Gabrielą Handzlik. 
 
Który raz już Wydział Chemii UJ bierze udział w Nocy Nau-
kowców? 
- Będzie to już ósmy raz. Jest to nasze największe przedsię-
wzięcie w ciągu całego roku. Dużo jest przy tym pracy, po-
nieważ przygotowujemy pokazy chemiczne dla dzieci  
w Audytorium Maximum, oprowadzamy uczestników po 
naszych pracowniach i gwarantujemy różne dodatkowe 
atrakcje.  
 
Czy pokazy chemiczne wzbudzają wśród dzieci zaintereso-
wanie? 
- W tym roku myśleliśmy nad tym, by wprowadzić granicę 
wiekową, ponieważ dzieci poniżej dziesiątego roku życia 
mogą się nudzić na tych pokazach. Dla nich ważniejsze są 
dym i wybuchy, niż fabuła spektaklu lub dlaczego zachodzi 
dana reakcja. Ponadto nasz wydział regularnie organizuje 
pokazy dla starszych dzieci i młodzieży, w których wyjaśnia-
my, co się dzieje w przeprowadzanych reakcjach. Również 
prowadzimy zajęcia przygotowawcze dla maturzystów do 
matury z chemii oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, biorących udział w Olimpiadzie Chemicznej.  
 
Co chcecie przekazać dzieciom na warsztatach? 
- Przede wszystkim chcemy pokazać dzieciom, że chemia 
jest naprawdę ciekawa i interesująca, bo w szkole często 
jest sama teoria, bez przeprowadzania reakcji chemicznych 
na lekcji. Przez to dzieci odbierają chemię jako trudny  
i ciężki przedmiot, z którego łatwo złapać złą ocenę.  
U nas mogą zobaczyć, że coś wybucha lub zmienia kolor,  
a jeżeli są wystarczająco duże, to możemy im wyjaśnić, dla-
czego tak się dzieje i nawiązać do reakcji omawianych na 
lekcjach. Dzięki temu jest im łatwiej przyswoić wiedzę  
z lekcji i chętniej uczą się chemii. 

Rozmawiałam również z uczestnikami Nocy Naukowców, 
pytając ich, co sądzą o tym wydarzeniu. 
 
Dominika z gimnazjum im. księdza Jana Twardowskiego  
w Rzeszowie:  Wykłady i warsztaty były bardzo interesują-
ce. Odwiedziliśmy już cztery uczelnie i planujemy w przy-
szłym roku też się zapisać na Noc Naukowców. Może uda 
mi się namówić więcej koleżanek, by pojechały, bo było 
naprawdę super. 

 
Weronika z III Liceum Ogólnokształcą-
cego w Krakowie: Byłam już na dwóch 
wykładach – o śnie i o stresie. Bardzo 
fajnie wykładowcy ukazali z punktu 
widzenia psychologicznego i biologicz-
nego, dlaczego śnimy i o czym, jak ra-
dzić sobie ze stresem i jak mu zapobie-
gać? Myślę, że warto jest wziąć udział 
w Nocy Naukowców, ponieważ można 

zdobyć wiele ciekawych informacji i  przydatnych umiejęt-
ności poprzez zabawę, a nie przez ciągłe „kucie”, oraz wy-
grać różne nagrody, np. koszulki, długopisy, latarki itp. 
 
Wojciech z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych  
w Mszanie Dolnej: Było bardzo fajnie, ciekawe wykłady  
i ludzie. Jestem na mat-fizie, więc zajęcia w Instytucie Fizyki 
Jądrowej pokrywały się z moimi zainteresowaniami. 
 
Na pytanie, w jaki sposób dowiedzieli się o Nocy Naukow-
ców, odpowiadali różnie: od nauczycieli, z Internetu,  
z Facebooka, przez znajomych lub rodziców itp. Wszyscy 
oczywiście chcą również za rok uczestniczyć w tym niezwy-
kłym wydarzeniu. Dlatego zapytałam przedstawicieli UR, UJ 
i szpitala im. Jana Pawła II, czy w przyszłym roku zorganizu-
ją u siebie Noc Naukowców? 
Rzecznicy Szpitala i UR odpowiedzieli twierdząco, jednak 
wątpliwości pojawiły się w przypadku Wydziału Chemii UJ, 
ponieważ planowana jest przeprowadzka do innego budyn-
ku w okresie od czerwca do września. Przez to może za-
braknąć czasu na przygotowania. Dlatego udział Wydziału 
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Nocy Naukowców 
w  przyszłym roku stoi pod znakiem zapytania. 

Małopolska Noc Naukowców - 25 wrzesień 2015  
widowisko „Chemia jest wszędzie...”  

na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Okiem reportera 
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Hi Guys!  
Yesterday I read an interesting article in the Internet about 
a 3D printer. Did you hear that a group of researchers from 
University Carnegie Mellon were very close to print organs 

needed to save human life? They published their  
research results in the journal “Science Advances”.  
So far they have managed to print prosthesis,  
machine parts and decorative accessories. Other  
scientists have discovered how to make hair. It takes  
a very long time, about twenty five minutes, because 
each hair is made separately. They can do hair for toy 
monsters or little thicker ones which are used in hair 
brushes. This printer is available to everyone. More 
professional 3D printer costs about $ 100000 and it 
can be handled only by experienced users. However, 
there is also much cheaper version which costs about  

$ 5000 and it’s not very complicated, so we can use it our-
selves. It’s amazing what people can invent, isn’t it? 
 

Natalia  Mostek (3b)  

Hi Guy, 
 Have you ever forgotten your medicines dosing  
immediately after leaving your doctor's office? Well,  
OK- we know they write the doses down for you on a little 
piece of paper anyway, but apparently that's not going to 
be needed anymore! Our brilliant Polish scientists have just 
invented a new medicine box which is likely to become the 
greatest innovation in everyday lives of those who need 
regular medication. Not only does the box dose  
the medicine for you and rings a reminder alarm but it also 

provides you electronically with the information about the 
drug. Moreover, in case of misuse it informs the carer of 
the patient immediately. The name of the invention is  
PillBox and it will probably be released for popular use in 
2016. It is likely that the idea created by Technical  
University in Gdansk might cause a revolution in the  
manner of medical treatment worldwide. 
Yours, 
 

Klaudia Fajto (3b)  

Hello everyone, 
I’m writing this post to tell you about an interesting and 
very untypical invention. The aim of this invention which 
I’d like to introduce to you is to show other people their 
“unknown  side” that they can’t  notice in their everyday 
life. When I found out about it I couldn’t wait to go there. 

Last Saturday I visited “The Exhibition of Mirrors” in the 
Copernicus Science Centre in Warsaw. Before entering the 
room of mirrors I got a leaflet with a few tips about what  
I can do inside.  At first I felt strange because my face was 
everywhere in the room (or I could say  there were a lot of 
my faces!). There I saw my enormous head, crooked legs 

but fortunately from the back… my figure was still 
normal. To my surprise my face was asymmetrical in 
the mirrors. What is more, in my instruction I could 
read that I can find out “what character I have 
got ..just out of my writing”. Immediately I grabbed 
a pen and wrote my name on one of the mirrors, 
then I looked at it in the opposite mirror. Surprise!  
I got to know that I can write in Roman letters. May-
be I have Roman roots? Who knows? 
It was one of inventions which interested me the 
most and made me aware that I have crooked legs.   
Nevertheless I am very satisfied with this exhibition. 
I hope to visit it next year. 
It was a brilliant day. 
 

Monika Krzanik (3b) 

 

 

In English NEW INVENTIONS  

on the blog 
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As a student of a chemical class  
I spend most of my time in a white 
uniform working in different laborato-
ries. In our school during laboratory 
classes we carry out a lot of interest-
ing experiments. Mostly we analyse 
solutions. It means that we check the 
composition and how many ions 
there are in that substance. 
Doing that allows us to know 
if the solution is harmful to 

our life or not. For example we check 
water hardness to find out if we can 
drink it.  
We also check the pH of solutions to 
assess them if they are  basic, acidic 
or neutral. 
We precipitate sediment, heat it and 
then we examine it in order to learn 

which properties and uses this  
sediment has. 
In our classes we are taught precision 
and accuracy of measurement. These 
abilities will be very useful in our  
future job or even life.  
We believe that thanks to this school 
we will become experts in our field 

and we will achieve many suc-
cesses in the future. 

Do you know something about the  
”Ig Nobel Prizes”? No? So, today I’m 
going to tell you something about this. 
The Nobel Prizes are given every year 
to the best scientists and writers in the 
world and almost everyone has heard 
about them.  
Not many people are aware of the  
“Ig Nobel Prizes” though. The lg Nobel 
Prize is a parody of the Nobel Prize 
and is given for 10 unusual or trivial 
achievements in scientific research. 
Their aim is to inform people of  scien-
tific investigations which “first make 
people laugh, then they make them 
think". When we say a “scientific  
research" the first thing which comes 

to our mind is practical projects which 
make a big difference to our everyday 
lives, like for instance smaller and bet-
ter laptops. But not all scientific pro-
jects are like this. Sometimes the lg 
Nobel Prizes go to the scientists whose 
work is funny, unusual and different. 
Who received the Ig Nobel Prizes in 
2015? 
In Economics: The Bangkok  
Metropolitan Police, - for offering to 
pay policemen extra cash if  
the policemen refuse to take bribes 
In Chemistry: Callum Ormonde and 
Colin Raston, and Tom Yuan, Stephan 
Kudlacek, Sameeran Kunche, Joshua N. 
Smith, William A. Brown, Kaitlin 

Pugliese, Tivoli Olsen, Mariam Iftikhar, 
Gregory Weiss, -  for inventing  
a chemical recipe to partially un-boil 
an egg. 
In my opinion it’s an awarding idea 
with the Ig Nobel Prize because some 
scientists are rewarded for their hard 
work and extraordinary ideas. What is 
more, their work is published to the 
world in different worldwide  
newspapers and magazines. That’s 
why a lot of  people are motivated  
and inspired to invent something  
equally good or even better. 
 

CHEMISTRY  or  TECHNOLOGY  =  YOUR BRIGHT  FUTURE 

The Ig Nobel prize 

P a t r y c j a  T o m a l  ( 2 t )  

I have chosen the class of 

chemical technology profile, 
because it seemed interesting.  
I was right! During theoretical 
lessons we learn basics of  
machines and tools such as 
milling machines, lathes or 
metal cutters. What is more, we have 
practical classes not only in our 
school but also at Academy of Mining 
and Industry and Practical Education 

Centre,  where we learn quite new 
and interesting things. There we have 
already had some workshops on 
welding and ironwork and how to use 

tools safely.  Getting to know 
the basics of machine design, 
chemical processes, we learn 
about oil and chemical  
industry. We also conduct 
chemical experiments in labor-
atories. I am glad that I can at-

tend this class. Every week I learn 
many new things. Technology is cool! 

 

 

Z u z a n n a  P o s k r o b k o  ( 3 a )  

W e r o n i k a  W ó j c i c k a  2 t  

In English 
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Zdjęcie JULITA ŚRODA-PŁATEK 
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    Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00. Uczestniczyli 
w niej uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami 
oraz pozostali nauczyciele. Goście zostali przywitani kwia-
tami przez mgr Annę Bzowską i mgr Agatę Walas. Następ-
nie zaproszono ich do sali gimnastycznej, gdzie miała odbyć 
się oficjalna cześć spotkania. Po odśpiewaniu Hymnu Naro-
dowego pani Dyrektor – Elżbieta Ramatowska serdecznie 
przywitała przybyłe osoby. Opowiedziała o sukcesach na-
szych uczniów i nauczycieli oraz o projektach, w których 
szkoła bierze udział.  
    Kilka słów do młodzieży skierował również Prezydent 
Krakowa. Odwołał się do słów pani Dyrektor i z uznaniem 
wyrażał się o Zespole Szkół Chemicznych. Przekazał naszej 
placówce prezent w postaci worka treningowego, który 
przyda się podczas zajęć wychowania fizycznego i pozwoli 
uczniom we właściwy sposób rozładować stres szkolny.  
    Następnie wysłuchaliśmy krótkiej przemowy Wicekurato-
ra Oświaty, który życzył uczniom bardzo dobrych wyników 
w nauce i wielu sukcesów pozaszkolnych.   
    Uroczystość uświetnił występ Szkolnego Koła Teatralne-
go prowadzonego przez panią mgr Małgorzatę Niedźwiedz-

ką-Samborek, który ukazał najważniejsze momenty z życia 
naszej patronki – Marii Skłodowskiej-Curie. To krótkie 
przedstawienie miało uświadomić pierwszoklasistom, do 
czego można dojść ciężką i wytrwałą pracą. Oprawę arty-
styczną zapewnił Szkolny Zespół Muzyczny pod kierunkiem 
pani mgr Anny Ryglowskiej-Gonek. Odbyły się także pokazy 
chemiczne, które przygotowali uczniowie klasy 4a wraz ze 
swoimi nauczycielami. Młodzi chemicy niczym alchemicy, 
którzy posiedli tajemną wiedzę, oczarowali gości niezwykły-
mi sztuczkami i niezłą grą aktorską.  
    Kiedy uroczystość w sali gimnastycznej dobiegła końca, 
zaproszone osoby zostały oprowadzone przez panią Dyrek-
tor po naszej szkole. Wpisały się do księgi gości i obejrzały 
pracownie chemiczne, gdzie nasza młodzież przeprowadza-
ła eksperymenty chemiczne.  
    To było ważne wydarzenie w życiu uczniów i nauczycieli 
Zespołu Szkół Chemicznych. Pojawiło się wiele pozytyw-
nych słów pod adresem naszej placówki, co utwierdziło nas 
w przekonaniu, że jest to jedna z najlepszych szkół w Krako-
wie. 

/Red./ 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Chemicznych było wydarzeniem niezwykłym,  
ponieważ jego współorganizatorem został Prezydent Krakowa – pan Jacek Majchrowski.  

Wśród honorowych gości pojawili się m.in. Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu - pani Katarzyna 
Cięciak, Małopolski Wicekurator Oświaty – pan Grzegorz Baran, dyrektorzy Szkół Humbertowskich, ale również 

Dyrektor Teatru Varietes – absolwent naszego technikum  – pan Janusz Szydłowski.  

Prezydent  Krakowa  
   z w izytą  w  naszej  szkole  

Z życia szkoły  
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    Warsztaty odbywały się w soboty w naszej szkole i miały 
na celu kształcenie i wychowywanie młodzieży w duchu 
poszanowania środowiska przyrodniczego oraz zachęcenie 
młodych ludzi do prowadzenia własnych obserwacji, badań  
i analizy środowiska poprzez nabycie wiadomości o powie-
trzu, czynnikach zanieczyszczających powietrze oraz prze-
prowadzenie praktycznych laboratoryjnych badań związa-
nych z analizą stanu powietrza.  
    Pierwsze spotkanie odbyło się 12 września. Wszyscy ucz-
niowie zostali przeszkoleni z zakresu Bezpieczeństwa i Hi-
gieny Pracy, zapoznali się z Regulaminem pracowni che-
micznych w Zespole Szkół Chemicznych oraz zostali podzie-
leni na 5 grup. Na zakończenie części organizacyjnej przed-

stawiono prezentację nt. „Odnawialne źródła energii”, na 
podstawie której odbyła się gra edukacyjna na tabletach.  
    Kolejne spotkania, tj. 19.09, 26.09, 03.10, obejmowały 
badanie jakości powietrza z użyciem roślin wskaźnikowych, 
badanie zawartości tlenków w powietrzu metodą instru-
mentalną, badanie obecności pyłów i ozonu w powietrzu, 
badanie wpływu powietrza na różne materiały, wprowa-
dzenie do ćwiczeń - badanie jakości powietrza w terenie 
oraz gry dydaktyczne z zastosowaniem Technologii Infor-
macyjno-Komunikacyjnej. 
    16 października odbyło się seminarium podsumowujące 
dla wszystkich grup, które wzięły udział w przedsięwzięciu. 

/Red./ 

 

warsztaty  

Od września do października 2015 roku Zespół Szkół Chemicznych  
brał udział w projekcie ekologicznym Miasta Krakowa  

współfinansowanym ze środków  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  

- „Zdrowy oddech – kampania edukacyjno-informacyjna”.   

Z życia szkoły  
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Akcja Młoda Krew Ratuje Życie miała właśnie swoją kolejną edycję,  

w której nasza szkoła brała udział już piąty raz.  
Udział  w niej mogą wziąć jedynie pełnoletnie osoby ze szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, 

pomaturalnych oraz uczelni wyższych.  

Konkurs między placówkami polegał na oddaniu jak największej ilości krwi przez jej uczniów. 
    

Z życia szkoły  

Młoda krew  
            ratuje życie 

    Do akcji zgłosiło się 33 uczniów z  klas 

trzecich i czwartych liceum i technikum,  

z czego jedynie 29 uczniów mogło oddać 

krew, co pozwoliło na otrzymanie 10.350 ml 

krwi pełnej. W ramach podziękowania zo-

stał wręczony dyplom dla kierującej tą akcją 

w naszej szkole, pani profesor Martyny Sa-

rapaty. Wybrani uczniowie mieli również 

szansę zobaczyć, jak wygląda laboratorium 

poboru krwi oraz bank krwi.  

   Dowiedzieli się, jaką drogę pokonuje krew 

od jej oddania przez dawcę aż do przygoto-

wania do podania jej biorcy. Mieli okazję 

przyjrzeć się, jak wygląda praca w miejscu, 

do którego krew wędruje po jej oddaniu. 

Uświadomieni zostali również, jak ważne 

jest to, aby oddawać krew, której pewnego 

dnia sami mogą potrzebować. 

 

/Red./ 
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ŻYCIE Z PASJĄ   

spotkanie  

z Rafałem Brzozowskim 

Tekst AGNIESZKA HUDYGA 

Z życia szkoły  

      

   Bycie dziennikarzem nie jest 
proste, o czym boleśnie przeko-
nuję się już od czterech lat. Pisa-
nie o swojej pasji i czymś, co mnie 
interesuje - nie ma sprawy! Dajcie 
mi godzinę, kartkę, długopis i go-
towe. Znacznie gorzej przychodzi 
mi pisanie na tematy, o których  
w ogóle nie mam zielonego poję-
cia. Tak było i tym razem.  
    

Plakaty rozwieszone w szkole głosiły, 
że niedługo gościć tu będziemy Rafała 
Brzozowskiego. Okazało się, że nasz 
katecheta - ojciec Lech - zorganizował 
spotkanie z muzykiem, pierwsze  
z cyklu: "Życie z pasją".  
   Na początku nie zwróciłam na to 
uwagi, będąc pewna, że inny redaktor 
zajmie się tym tematem. Jednak oka-
zało się, że to właśnie ja mam prze-
prowadzić wywiad z artystą. I tu poja-
wił się problem. Dowiedziałam się  
o tym dzień przed spotkaniem, a mo-

ja wiedza odnośnie piosen-
karzy jest skoncentrowana 
na tych amerykańskich  
i japońskich. Zaczęłam 
więc nerwowo przeszuki-
wać Internet, by zdobyć  
informacje przydatne pod-
czas rozmowy.  
   Już po krótkiej chwili, 
spędzonej podczas prze-
glądania stron Google, do-
stałam swoją odpowiedź, 
ale i tak niewiele się do-
wiedziałam. Muzyk, 
uczestnik „The Voice of 
Poland”. (Nie miałam poję-
cia co to za program. Już 
dawno zatrzymałam się na 
„Mam Talent” i Klaudii 
Kulawik). Uważany za 
Johnny’ego Bravo polskie-
go show biznesu.  
   Zrozpaczona włączyłam 
jedną z popularniejszych 
piosenek Brzozowskiego  
i nagle dostałam olśnienia. 
Utwory, które przesłucha-

łam, nieraz umilały mi czas spędzony 
za kierownicą podczas wakacyjnych 
wypadów. Dobre i to.  
   Z poczuciem mentalnej gotowości 
wkroczyłam do szkoły i od razu zosta-
łam poinformowana, że nie przepro-
wadzę wywiadu, bo muzyk nie ma 
zbyt wiele czasu, ponieważ spieszy się 
na próbę w Starej Zajezdni, w której 
gra wieczorem koncert. No dobrze, 
pomyślałam, ale co ja teraz zrobię? 
 

Artysta czy celebryta? 
 

Rozwiązanie mojego problemu przy-
szło wraz z rozpoczęciem spotkania. 
Nie miałam lepszego pomysłu na py-
tanie, więc  wypaliłam:  
 
Jak to jest być celebry tą?  
R.B. Wiesz co, nie wiem. Nie uważam 
się za celebrytę. Słowo celebryta koja-
rzy mi się z osobą, która nic nie potra-
fi, bo tak mniej więcej to wygląda. Ja 
mogę powiedzieć, że jestem osobą 
rozpoznawalną bądź znaną. Nato-
miast często jest tak, że dziennikarze 
używają zamiennie kilku słów, tzn. 
piszą: „gwiazdy uczestniczyły w mar-
szu, gwiazdy zrobiły sobie zdjęcia, 
celebryci na pokazie Łukasza Jemio-
ła”. Podczas takich wydarzeń poja-
wiają się gwiazdy różnego kalibru  
i wszystkie wsadza się do jednego 
worka, czyli jak ktoś jest znany, to 
może być celebrytą, gwiazdą itp. 
Uważam, że jeszcze nie zasłużyłem, 
by mówiono o mnie gwiazda, bo trze-
ba sobie na to miano zapracować 
repertuarem.  

 



 

    20         AlChemik ● listopad 2015          

Z życia szkoły  

   Następnie artysta zaczął opowiadać 
o sobie i swoich pasjach.  
 

Dwie drogi, którą wybrać? 
 
Kiedy masz dwie pasje, w pewnym 
momencie zaczyna brakować ci czasu 
i musisz wybrać, co interesuje cię 
bardziej, co będzie zajmować główne 
miejsce w twoim życiu. Często wybór 
nie należy do najłatwiejszych. Wła-
śnie przed takim dylematem stanął 
Rafał. Muzyka, którą uwielbiasz, czy 
sport, który masz w genach, bo rodzi-
ce są sportowcami? Już w liceum tre-
nował zapasy i grał na gitarze. Póź-
niej skończył AWF i zdobył brązowy 
medal na Mistrzostwach Polski. Przez 
jakiś czas równolegle zajmował się 
obiema dyscyplinami. Ostatecznie 
jednak wybrał muzykę.  
 
Artysta zapytany przez ojca Lecha, 
czy nie jest mu żal, że wybrał wła-
śnie taką drogę, odpowiedział: 
 
R.B. Nie, nie jest mi żal. Ponieważ  
w życiu trzeba postawić sobie cel. Ja 
miałem taki cel, chciałem śpiewać.  
I temu poświęciłem wszystko, cały 
czas i energię. A w sporcie wiedzia-
łem, jak to będzie za chwilę. Medalu 
nie zdobędę, więc będę jakimś trene-
rem albo gdzieś tam będę pracował. 
Zarobię sobie jakieś pieniądze,  bizne-

sy pootwieram, fitness. Mam papiery 
instruktora narciarstwa, boksu, spor-
tów walki, mogę trenować. Pracowa-
łem na siłowni jako instruktor i po 9 
miesiącach zwolniłem się, ponieważ 
wiedziałem, że to nie dla mnie. I nie 
było mi żal. Nie mam do tego zdro-
wia, bo mam roztrzaskane kaletki, 
miałem połamane obojczyki, przepu-
klinę w piątym kręgu w kręgosłupie. 
Dzisiaj nie żałuję tego, co robię, dla-
tego że jestem szczęśliwy. 
 

Prawdziwe oblicze  
show biznesu 
 
O tym, że różne rynki rządzą się wła-
snymi prawami, wiadomo od zawsze, 
a show biznes nie stanowi wyjątku. 
Artyści często bywają niedoceniani. 
Jeśli kiedykolwiek myśleliście, że 
wszyscy znani piosenkarze zarabiają 
miliony, to byliście w błędzie. W jed-
nym z wywiadów Kayah przyznała, że 
„teraz w końcu muzyka to hobby,  
a nie praca”. Dopiero podczas rozmo-
wy z Rafałem Brzozowskim zrozumia-
łam sens tych słów. 
 
R.B. Show biznes się rządzi pewnymi 
prawami. Obecnie jest bardzo trud-
no, kiedyś było inaczej. Teraz wszyst-
ko się opiera na badaniach rynko-
wych, które polegają na tym, że pio-

senka, która jest zagrana w radio, 
musi spełniać pewne kryteria, musi 
być zatwierdzona przez dyrektora 
muzycznego, ponieważ jeżeli nie bę-
dzie to taka piosenka, która im  
w tych badaniach wychodzi dobrze, 
to ktoś przełączy radio. Za tym idą 
wytwórnie, które zarabiają duże pie-
niądze, za tym idą menagerowie,  
a na samym końcu jest artysta. Ja, 
żeby zarobić jakieś pieniądze, muszę 
zapłacić prowizję do wytwórni, do 
menagerów, opłacić wszystko, podat-
ki itd., a na końcu coś tam mi zostaje. 
Tylko że mi to zajęło 12 lat, żeby 
dojść do takiego poziomu, żeby mieć 
co jeść, ale były takie momenty, że 
wziąłem na płytę kredyt i nie miałem 
kasy na nic.  
 
Po udziale w „Szansie na sukces” Ra-
fał był wokalistą zespołu Emigranci, 
później DeMono, pracował z Mar-
kiem Kościkiewiczem, który napisał 
dla niego piosenkę „Tak blisko…”. 
Utwór ten dało mu się wydać dopie-
ro kilka lat później. Nie było łatwo 
dojść do sukcesu, ponieważ talent to 
jedno, a możliwość wydania płyty, 
grania koncertów i zarabiania pienię-
dzy, to drugie. Rynek muzyczny jest 
zdeterminowany przez wiele czynni-
ków, w tym przez show biznes.  
 
 

Za mały jest świat na Nasze podróże, na loty w przestrzenie, które wołają Nas. Na oczy przy-
mknięte,  na słowa nieświęte, na wszystko, co tylko sobie możemy dać. Za mały jest świat!  
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Z życia szkoły  

R.B. Nadal nikt mnie nie znał. Posze-
dłem do wytwórni, wziąłem kredyt na 
płytę. Zacząłem aranżować piosenki. 
Zaniosłem tę płytę do wytwórni. Wie-
działem, że mam hity. I nic. I cisza. 
Nikt nie dzwonił. Później Zgłosiłem się 
w 2012 roku na Eska Music the Word. 
Zaśpiewałem tam dwie piosenki.  
I wtedy dyrektor Eski zdecydował, że 
będę startował w konkursie w kate-
gorii Młoda Twarz Show Biznesu. Wy-
stąpiłem na gali w Spodku. Pomyśla-
łem, że teraz to już pójdzie. I znów 
cisza. Nikt nie dzwoni. Minęło trochę 
czasu, aż w końcu dostałem telefon  
z wytwórni. Poinformowali mnie, że 
kupili licencję na realizację „The Voice 
of Poland”. Zaproponowali, że wyda-
dzą moją płytę, kiedy wygram pro-
gram. Nagle dostajesz kontrakt,  
w którym pisze, że nie masz żadnych 
praw. Po prostu podpisujesz doku-
ment i stajesz się niewolnikiem wy-
twórni. I co zrobić? W momencie, kie-
dy wchodzisz do finału programu za-
bierają ci połowę twojej twórczości. 
Czyli jak napiszesz cokolwiek, to przez 
10 czy 15 lat będą zabierali połowę 
tantiemów. Dostaniesz 8 %, gdy oni 
zarabiają 92%. Nie możesz nic zrobić 
bez ich zgody. I ludzie to podpisują. 
Wchodzą do tego programu, bo nie 
mają innej opcji. Fakt faktem, że The 
Voice of Poland jest ogromnym for-
matem, dzięki któremu moja kariera, 
ale też wielu innych osób, w końcu 
wystartowała.  
 

Wiara  
 
Podczas rozmowy piosenkarz wielo-
krotnie odnosił się do religii. Zacieka-
wiona tym, zapytałam: 
 
Czym jest dla ciebie wiara?  
 
R.B. Wiara jest to sens życia. Każdy 
podchodzi do niej indywidualnie. Mó-
wienie o tym, że jest się człowiekiem 
wierzącym, śpiewanie kolęd i branie 
udziału w przedsięwzięciach arty-
stycznych związanych z wiarą, powo-

dują, że jestem z tego dumny. Jestem 
dumny, że jestem katolikiem. Wiara 
jest sensem życia. Życie bez wiary jest 
puste, człowiek czuje się niespełniony. 
W moim przypadku wiara pomogła, 
bym się nie stoczył, bo miałem wiele 
pokus. Ale dzięki wierze dobrze funk-
cjonuję, jestem zdrowy, póki co, i bar-
dzo Bogu za to dziękuję. Trzeba tak 
postępować, żeby innym dawać przy-
kład. Nie tylko głosić, że jest się wie-
rzącym, ale też postępować jak wie-
rząca osoba. Muszą być pewne wzor-
ce, które należy naśladować i czerpać 
z nich. Takim wzorcem w moim życiu 
jest Jan Paweł II. 
 

Zapadła cisza.  
 

 

No dobrze, znacie już mniej więcej 
przebieg naszego spotkania z Rafałem 
Brzozowskim, ale nadal nie wiemy, 
dlaczego nasz katecheta wpadł na 
pomysł organizacji tego wydarzenia. 
Aby zaspokoić swoją ciekawość, zada-
łam mu kilka pytań. 
 
Skąd wziął Ojciec pomysł na zorgani-
zowanie takich spotkań? 
- Jesteśmy coraz bardziej wyobcowa-
ni. Przeraża mnie to… Zauważcie, co 
się dzieje na ulicach, w autobusach, 
tramwajach. Co zobaczycie? Ludzi, 
którzy nie żyją. Nie żyją realem. Oni 
cały czas są w sieci. W SIECI (nie 
brzmi to jak pułapka?).  
Dlatego powstał pomysł cyklu spo-
tkań "Życie z pasją". Chcemy zapra-
szać do naszej szkoły ludzi, którzy 
Wam powiedzą o swoim życiu, zain-
teresowaniach i o tym, jak je rozwi-
jać.  
Wiem, że może się rodzić jakiś 
"wewnątrzszkolny" opór przed tym, 
by te spotkania odbywały się cyklicz-
nie (chyba każdy nauczyciel ma pro-
blem z realizacją programu). Ale war-
to na te spotkania popatrzeć z nieco 
innej perspektywy. Tu nie chodzi tyl-

ko o selfie i autograf. Chodzi o pewną 
życiową mądrość, której my, nauczy-
ciele – z racji gonienia z materiałem – 
czasem nie mamy kiedy Wam przeka-
zać. Wiesz, co mnie najbardziej zasta-
nowiło (i chyba nas wszystkich powin-
no zastanowić)? Kiedy pewnej klasie 
przekazałem informację o spotkaniu  
z Rafałem Brzozowskim, jeden  
z uczniów powiedział: „Nienawidzę 
takich spotkań! Nie dlatego, że miał-
bym coś przeciwko panu Brzozow-
skiemu, ale dlatego, że potem musi-
my nadrabiać materiał!”. Uuuuuuu… 
Jako katecheta nie mogę i nie chcę 
się zgodzić na to, by Szkoła tylko 
uczyła – po to, by wypuścić na rynek 
dobry Produkt. Jasne, nauka jest me-
ga ważna. Ale zarówno Nauczyciel jak 
i Uczeń to… Człowiek (dla jasności: 
nie chcę być przez nikogo źle zrozu-
miany. Ja kocham naszą Szkołę – czyli 
Ludzi, którzy Ją tworzą). 
 
Jak Ojciec poznał Rafała? 
- Dwa lata temu Halina Frąckowiak 
zaprosiła mnie na koncert kolęd  
z udziałem wielu artystów. Jednym  
z nich był Rafał. Podczas koncertu 
powiedział: „Jestem katolikiem”!  
I pewnie dlatego mamy wspólny 
„przelot”. 
 
Dlaczego wybrał Ojciec akurat jego 
na pierwsze spotkanie? 
- Tego dnia Rafał miał koncert w Kra-
kowie, więc spytałem, czy nie przyje-
chałby nieco wcześniej, by się z Wami 
spotkać. Odpowiedź była prosta:  
„Z przyjemnością, psze ojca J”. Cieszę 
się, że następnego dnia rano – po 
bardzo późnym powrocie z własnego 
koncertu – uczestniczył w naszej 
szkolnej Mszy Świętej. 
 
Czy wie już Ojciec, kogo zaprosi na 
kolejne spotkania? 
- Jasne. Zamierzam ściągnąć do Was 
aktora, sportowca i dziennikarza. Na-
zwisk na razie wolę nie podawać, bo 
gdyby coś nie wyszło, nie chciałbym 
za rogiem dostać w czambo. 

Niezbyt wiele o mnie wiesz, nie znasz czułych moich miejsc, błądzisz gdzieś.  
Obojętny jest mi świat w którym ważne ile masz, więcej, mniej.  

Kilka słów od Ojca Lecha… 
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BAL PIÓRNIKA 

   Jak co roku, podczas Dnia Komisji 
Edukacji Narodowej, w naszej szkole 
odbyło się ślubowanie klas pierw-
szych. Za przygotowanie tej ważnej 
uroczystości odpowiedzialne były kla-
sy 3ad i 3a wraz ze swoimi wycho-
wawcami.  
   Na początku pani dyrektor Elżbieta 
Ramatowska wygłosiła mowę i wrę-
czyła nauczycielom nagrody.  
   Później klasa 3ad przeniosła nas do 
świata kreskówek, gdzie mogliśmy 
spotkać Dextera i jego siostrę Dee 
Dee z bajki „Laboratorium Dextera” 
oraz trzy sympatyczne dziewczynki, 
będące głównymi bohaterkami 

„Atomówek”. W przedstawieniu 
Dexter poszukuje eliksiru powodują-
cego gwałtowny wzrost. Jednak nie 
wszystko idzie tak, jakby mały nauko-
wiec tego sobie życzył. Dziełem przy-
padku jego siostra dokonuje niesamo-
witego odkrycia, dzięki któremu poja-
wiają się Atomówki. Przedstawienie 
spodobało się zarówno uczniom, jak  
i gronu pedagogicznemu.  
   Następnie klasy pierwsze zostały 
kolejno wywołane na środek, gdzie 
ich członków poddano testowi mają-
cemu za zadanie sprawdzić, czy na 
pewno są godni, aby zostać chemika-
mi. Przy tych, którzy budzili jakieś 

wątpliwości, dzwonił dzwoneczek 
nakazujący przeprowadzenie dodat-
kowych testów. Na szczęście wszyscy 
przeszli sprawdzian śpiewająco, odpo-
wiadając na pytania i przeprowadza-
jąc doświadczenia potwierdzające ich 
umiejętności.  
  Kiedy część oficjalna się zakończyła, 
uczniowie udali się wraz z wycho-
wawcami do swoich sal lekcyjnych na 
przygotowany poczęstunek.  
   Miejmy nadzieję że pierwszoklasiści 
będą pamiętać, co ślubowali naszej 
szkole.  

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW 
Teksty GABRIELA WIERCICHOWSKA 

   20 października 2015 roku, po raz kolejny, zorga-
nizowaliśmy z nauczycielami wychowania fizyczne-
go,  imprezę muzyczno-sportową, tzw. BAL PIÓRNI-
KA. Bawiliśmy się w godzinach wieczornych na sali 
gimnastycznej. Obok tradycyjnej dyskoteki były też 
gry i zabawy zręcznościowe. Całość imprezy przy-
gotowali i poprowadzili zwycięzcy zeszłorocznego 
Balu Piórnika, czyli obecna klasa 2c.  
   Wstęp na imprezę był wolny dla tych osób, które 
pomalowały twarze. Dostępny był również bufet, 
gdzie za symboliczną cenę można było zakupić do-
mowe wypieki naszych koleżanek, np. ciastko mą-
drości czy też radości lub napić się kwasu siarkowe-
go czy kwasu etylowego (oczywiście pod tymi na-
zwami kryły się zwykłe soki i woda). 
   W tym roku nagrodą, dla zwycięskiej klasy 1ad, 
będzie wywiad do szkolnej gazetki "AlChemik". 

Z życia szkoły  

najlepszy makijaż wieczoru 
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Projekt  

"Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia" 
 
Już po raz IX przystąpiliśmy do małopolskiego projektu "MIEĆ 
WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA", który jest odpowiedzią na we-
zwanie św. Jana Pawła II, "by czynić miłosierdzie". Projekt trwa 
przez cały rok szkolny. Na bieżąco będziemy informować  
o naszych działaniach. 

Zbiórka Plastikowych Nakrętek 
 
Przez cały wrzesień i październik 2015 roku trwała ak-
cja ZBIÓRKI PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK dla Stowarzy-
szenia Wspierania Onkologii UNICORN. Jest to organi-
zacja, która udziela wsparcia chorym na raka i ich bli-
skim. 

Kwesta dla Fundacji  

"DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLE-

CIA" 

 
W dniach 4 - 22 października 2015 roku chętni wolon-
tariusze zbierali fundusze dla FUNDACJI "DZIEŁO NO-
WEGO TYSIĄCLECIA", która zajmuje się promowaniem 
nauczania św. Jana Pawła II oraz wspomaga zdolnych, 
ale ubogich młodych ludzi, umożliwiając im zdobywa-
nie wykształcenia. W sumie w kwestowaniu wzięło 
udział czternastu wolontariuszy z klasy 1an, 1at, 2ad  
i 2t. Wspólnie udało im się zebrać 528 złotych i 97 gro-
szy. Pieniądze zostały przekazane wraz z dokumenta-
mi do Fundacji. 

 

Międzypokoleniowy Marsz Nadziei 
 
 
W czwartek, 8 października 2015 roku, uczniowie klasy 
1d (teatralno-socjalnej) wzięli udział w MIĘDZYPOKO-
LENIOWYM MARSZU NADZIEI. Celem przedsięwzięcia 
było ukazanie solidarności z osobami objętymi opieką 
hospitacyjną. Imprezę przygotowało i prowadziło Ho-
spicjum św. Łazarza. Wyruszyliśmy spod Barbakanu, by 
następnie ul. Floriańską, Rynkiem Głównym i ul. Szew-
ską przejść pod Bunkier Sztuki, gdzie zostały posadzo-
ne nowe cebulki żonkili. Pogoda była sprzyjająca, gdyż 
świeciło słońce. Do tego towarzyszyła nam orkiestra,  
a mijani ludzie odwzajemniali uśmiech i przyłączali się 
do marszu. 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA 

Z życia szkoły  
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Wybory w Chemiku 

Wybory Parlamentarne  

w  

Szkołach Ponadgimnazjalnych 

 
Prawybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 
odbyły się w naszej szkole 20 października. Fre-
kwencja wyborcza wyniosła 81,7%. 
 

 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  
- 96 głosów (24,9%) 

2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  
- 46 głosów (11,9%) 
3. Komitet Wyborczy Partia Razem - 4 głosy (1%) 
4. Komitet Wyborczy KORWiN - 52 głosy (13,5%) 
5. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  
- 3 głosy (1%) 
6. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica 
SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni - 14 głosów (3,6%) 
7. Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz15" 
- 81 głosów (21%) 
8. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru  
- 7 osób (1,8%) 
14. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna 
"Szczęść Boże!” - 17 osób (4,4%) 
15. Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy  
- 4 osoby (1%). 

    Pod koniec października w naszej szkole odbyły się Wybory Sa-
morządowe. Po uprzednim zgłoszeniu kandydatów, trwającej 
dwa tygodnie kampanii wyborczej i przypomnieniu zasad głoso-
wania, sześciu nauczycieli i pięciu uczniów zawalczyło o miano 
nowego Opiekuna SU i nowego Prezydium SU. Wybory odbyły się 
w środę 28 października 2015 roku. 
   W głosowaniu wzięło udział 418 uczniów, z 470 uprawnionych. 
Na kandydatów na Opiekuna SU oddano 402 ważne głowy, a na 
kandydatów na Przewodniczącego SU - 397 głosów. 
    Ostatecznie wybrano trzech Opiekunów SU, tj. pana Wojciecha 
Brzuchacza oraz panie Justynę Buchtę i Anetę Polit.  
    Przewodniczącą SU została Gaja Wota z klasy 2t, zastępcą prze-
wodniczącej Angelika Kasprzyk z klasy 2ad i Weronika Chuchmacz 
z klasy 2a, skarbnikiem - Patryk Koźbiał z klasy 2c, a sekretarzem  
- Patryk Balacha z klasy 2t. 

SAMORZĄD SZKOLNY 

Z życia szkoły  

Samorządowy Bieg  

na Orientację 

 
W sobotę, 17 października 2015 roku, mimo niesprzyjającej pogo-
dy, wzięliśmy udział w SAMORZĄDOWYM BIEGU NA ORIENTACJĘ, 
który odbył się w Lasku Wolskim. Reprezentowała nas sześcioo-
sobowa ekipa z klasy 1at, tj. Damian Bandrowczak, Tadeusz Fran-
cuz, Eryk Mazurkiewicz i Julia Zadrozińska oraz uczniowie  
z klasy 2ad, tj. Angelika Kasprzyk i Ewelina Nowak. Podczas zawo-
dów należało pokonać trasę 4 km i wykonać pięć zadań. Łatwo 
nie było, ale trud się opłacił... Zajęliśmy I miejsce zdobywając pu-
char, dyplom i sześć złotych medali. Do domu wróciliśmy zmęcze-
ni, ale szczęśliwi. Zwycięstwo zapewniło nam 30 punktów w roz-
grywkach Samorządowej Ligii Mistrzów. Naszym opiekunem była 
pani Agata Walas. 
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W s t ę p  
 

Tlenki to grupa związków zbudowanych z tlenu i innego 

pierwiastka układu okresowego, oprócz tlenu i niektórych 

gazów szlachetnych. Dodatkowo pierwiastki superciężkie 

otrzymywane sztucznie na drodze przemian jądrowych 

też mogą trudno tworzyć tlenki, ponieważ czasy półtrwa-

nia wynoszą ułamki sekund, a to utrudnia wejście w jaką-

kolwiek reakcję oprócz rozpadów jądrowych.  
                                                                                                                     

Ilość atomów pierwiastka i tlenu w cząsteczce tlenku zależy 
od rodzaju pierwiastka. Tlenki ze względu na reaktywność 
można podzielić : 
- tlenki kwasowe - reagują z zasadami, nie reagują z kwasami;                                                                 
- tlenki zasadowe - reagują z kwasami, nie reagują z zasadami; 
- tlenki o charakterze amfoterycznym - reagują z kwasami i zasa-
dami; 
- tlenki obojętne - nie reagują ani z kwasami ani z zasadami. 
Źródło: To jest chemia 1. Zakres rozszerzony   

 

S p o r n y  t le ne k  
 

   Zatem związki należące do tej grupy nie reagują ani  
z kwasami ani z zasadami. Jest to więc najmniej liczna gru-
pa tlenków. Zgodnie z danymi pochodzącymi z książki do 
chemii rozszerzonej tlenek węgla (II), czyli czad, należy do 
tej grupy tlenków, co oznacza, że nie powinien wchodzić  
w reakcje z kwasami i zasadami. Tutaj pojawia się problem, 
gdyż znana jest reakcja tego tlenku z zasadą sodową NaOH.  
                       CO + NaOH -------> HCOONa  (1) 
   Dowód literaturowy znajduje się w książce P. J. Durranta 
B. Durranta - Zarys współczesnej chemii nieorganicznej  
(PWN, Warszawa 1965).  
   Z powyższych informacji wynika, że tlenek reaguje z zasa-
dą i daje sól. To schemat reakcji tlenków kwasowych z za-
sadami. Na przykład CO₂ reaguje podobnie: 
                   CO₂ + NaOH ----------> NaHCO₃  (2) 
   Przy nadmiarze zasady tworzy się węglan Na₂CO₃. Jednak 
CO₃ to tlenek kwasowy, więc taka reakcja nie jest dziwna  
w przeciwieństwie do CO.          

   Reakcja 1 przebiega w 433K i pod zwiększonym ciśnie-
niem i nie zachodzi tak łatwo, jak przykładowo reakcja CO₂ 
z Ca(OH)₂aq,  więc można uznać, że ma specyficzne warun-
ki, jednak wymagałoby to przebudowania definicji charak-
teru chemicznego tlenków na przykładową:  
   Tlenki kwasowe - tlenki, które w warunkach niespecyficz-
nych reagują z zasadami. 
   Tu jednak pojawia się pytanie, co to są warunki niespecy-
ficzne? I na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi.  
   Idąc dalej, skoro CO reaguje z NaOH i daje sól, podobnie 
jak CO₂, to takim razie należy zadać pytanie, czy CO reaguje 
z wodą podobnie jak CO₂, dając kwas mrówkowy? 
                     CO + H₂O ---> HCOOH        (?)  (3) 
    Wiadomo, że zachodzi reakcja konwersji CO z parą wod-
ną [1] 
                     CO + H₂O <----> CO₂ + H₂    (4) 
oraz że kwas mrówkowy rozkłada się do CO i H2O [2] 
                      HCOOH -----[H₂SO₄]----> CO + H₂O               (5) 
    Czy to oznacza, że reakcja przebiega przez stadium po-
średnie, jakim jest HCOOH? To oznaczałoby, że CO reaguje  
z wodą, ale w nieznacznym stopniu i daje kwas mrówkowy. 
Byłby więc bezwodnikiem mrówkowym… 
                                                                                   
P o d s u m o w a n i e  
 
Podsumowując, tlenek węgla (II) jest z pewnością jedynym, 
a przynajmniej jednym z nielicznych, tlenków obojętnych 
reagujących z tym, z czym nie powinien. Dodatkowo można 
sądzić, że tlenek węgla (II) jest bezwodnikiem kwasu mrów-
kowego, jednak przekonującego dowodu na to nie znala-
złem. Systematycznie jest jednak tlenkiem obojętnym  
i uznanie go za kwasowy na kartkówce lub tym bardziej 
maturze może skończyć się niedobrze dla zdającego.  
 
Dodatkowe informacje o podobnym problemie: 
http://biomist.pl/chemia/artykuly/czy-co-jest-tlenkiem-
obojetnym/5252  
 
Źródła danych: 
[1]- http://ztnic.ch.pw.edu.pl/pdf/wyklad_II_1_gaz_syn.pdf                 
[2] - zcho.ch.pw.edu.pl/dyd_zar11.doc 
      

Sporny tlenek 

Tekst  DOMINIK SUWAŁA 

Strefa Chemika 
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W roku szkolnym 2014/2015, w pierwszej klasie technikum technologii chemicznej,  
uzyskał średnią 5,7. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, dlaczego postanowiłam go zapytać o to,  

co należy zrobić, by osiągnąć tak imponujące wyniki?  

W ubiegłym roku miałeś najwyższą średnią w całej szko-
le. Powiedz, jak udało Ci się osiągnąć tak imponujący 
wynik? Z pewnością dużo czasu poświęcasz nauce. 
- Tak, bardzo dużo czasu spędzam nad książkami. Cały 
swój czas staram się wykorzystać jak najlepiej. 
 
Ile godzin dziennie poświęcasz nauce? 
- Nie jestem w stanie określić, ile godzin dziennie się uczę. 
To zależy od dnia i od ilości materiału. Czasami przesiedzę 
nad książkami kilka godzin i nic do głowy mi nie wejdzie, 
bo nie potrafię się skupić. Innym razem jest zupełnie ina-
czej.  
 
Jaka twoim zdaniem jest najlepsza pora dnia na naukę? 
Preferujesz uczenie się w nocy czy w dzień? 
- Oczywiście każdy ma inną ulubioną porę dnia na naukę. 
Osobiście preferuję naukę wieczorem, ponieważ zazwy-
czaj wtedy mam więcej czasu. 
 
Uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne? Przygotowujesz się 
do konkursów, olimpiad? 
- Tak, uczęszczam na zajęcia dodatkowe z chemii  i mate-

matyki, a także od niedawna na zajęcia laboratoryjne, po-
nieważ dla mnie ważniejsza jest praktyka niż teoria. W ten 
sposób przygotowuję się na Olimpiadę Chemiczną. 
 
Masz jakieś zainteresowania, hobby poza nauką? Jak 
spędzasz czas wolny? 
- Dziwnie może to zabrzmi, ale nauka to moje hobby 
<śmiech>, dużo czasu jej poświęcam. Muszę jednak zdra-
dzić, że kiedyś grałem też w szachy. Teraz brak mi na to 
czasu. 
 
Jaka dziedzina nauki szczególnie Cię pasjonuje ? 
- Oczywiście chemia, zaraz za nią matematyka. 
 
Co jest, twoim zdaniem, najważniejsze w życiu? 
- Hmm …Najważniejsza w życiu, według mnie, jest rodzina 
i życie. Wszystko inne stale się zmienia, upływa - tak jak 
wiek młodzieńczy <śmiech>. 
 
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę dalszych sukcesów 
zarówno w szkole, jak i poza nią. 
 

Krąg naszych zainteresowań 

Nauka moją pasją  

Z Kacprem Wroną rozmawiała Gabi Czechowska 
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Często wspominam profesora…  
Język polski - Krystyna Zakrzewska. Lekcje języka polskiego 
wspominam do dzisiaj, np. wspólne czytanie 2 cz. 
„Dziadów” w sali 45 przy zasłoniętych oknach, przy palą-
cych się świecach i gromnicach. 
Jerzy Wodziszewski - pracownia 4 - każda odpowiedź  
z obróbki szkła i techniki pracy laboratoryjnej musiała za-
wierać nowy przepis na zupę lub drugie danie(było nas po-
nad 30 w klasie - a żaden nie mógł się powtórzyć). 
 

Moja klasa była…  
…żeńska. W szkole było 5 klas: 3 klasy - technologia che-
miczna, 2 klasy  „d” i „e” – technik analityk, a w każdej sa-
me baby. Jeżeli chodzi o naszą klasę, to jedna z nas została 
prawnikiem (nauczyciel akademicki), pięć zwykłymi nauczy-
cielkami chemii. Chyba współczuję teraz mojej wychowaw-
czyni, grupa zawsze umiała walczyć o swoje zdanie. 
 

Moją wychowawczynią była…  
...późniejszy dyrektor szkoły  - Zofia Kaźmierczyk 
 

Ciekawymi zajęciami było...  
...kółko teatralne. 
 

Najzabawniejszym wydarzeniem był...  
...spacer gęsiego za wychowawczynią na wycieczce (po 
uwagach, że nie idziemy, tylko pętamy się – 30 „bab”) rów-
niutko, ulicami Warszawy; wyrzucenie przez okno swojej 
teczki (zastępstwo z prof. nie pamiętam nazwiska), pozo-
stawionej przy wejściu do  pracowni nr 2 – nie zauważył, że 
to była męska, wypchana aktówka – a my byłyśmy baby. 
 

Moim ulubionym przedmiotem była...   
...jednak chemia, szczególnie analiza chemiczna. 
 
 

Nielubiany przedmiot?  
- Rysunek techniczny – chyba przez niechęć do prowadzą-
cego, który uwielbiał jazdę konną i podkreślał to ubiorem. 
 

Dlaczego wybrałam tę szkołę?   
- Wahałam się między technikum elektrycznym a chemicz-
nym, ale w klasie elektroniki nie byłoby żadnej dziewczyny, 
a to był drugi wybór 
 

Co było potem?   
- Politechnika Krakowska - wydział chemii; studia podyplo-
mowe na Politechnice Krakowskiej - doradztwo zawodowe; 
Uniwersytet Jagielloński - ochrona środowiska; Papieska 
Akademia Teologiczna - nauki o rodzinie; Wyższa Szkoła 
Zawodowa Tarnów - chemia… 
 

Jak to się stało, że tu wróciłam?  
- Spotykamy się co jakiś czas z moją klasą i wtedy na spo-
tkaniu, akurat kończył mi się urlop wychowawczy, była wy-
chowawczyni zaproponowała mi powrót do szkoły, ale  
tym razem w innej roli. 
 

Bycie nauczycielem jest…  
...odmładzające, zmuszające do ciągłej nauki nowych rze-
czy, nabywania nowych umiejętności, a także chyba wyma-
rzonym zawodem 
 

Moje pasje to...  
...czytanie, wędrówki po górach, wędrówki po ciągle nieod-
krytym Krakowie, teatr, mniej kino, wyszywanie… 
 

Kiedy mam wolny czas, najczęściej…  
...nie wiem, co to znaczy. Zawsze jest coś zaplanowane  
- nowe testy, wyszukiwanie ciekawych ćwiczeń, szukanie 
ciekawostek o historii przemysłu w Krakowie, spacer jakąś 
ścieżką np. z kopca na kopiec. 

KLUB ABSOLWENTA 

Nauczyciel chemii - pani profesor Aleksandra Czarny, 
absolwentka naszego technikum w latach 1968 - 1973     
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    Pamiętając o naszych wyjątkowych bohaterach, postano-
wiliśmy przeprowadzić akcję informacyjną, polegającą na 
udekorowaniu naszej szkoły wykonanymi przez młodzież 
plakatami, przedstawiającymi poszczególnych żołnierzy 
antykomunistycznego podziemia. Przygotowało to mło-
dych ludzi do spotkania twarzą w twarz z ostatnimi żyjący-
mi Żołnierzami Wyklętymi. 
    Pan Bogdan Dobrucki z IPN zaprosił nas na spotkanie  
z porucznikiem Wacławem Szaconiem - pseudonim 
„Czarny”. Niestety, zostało ono odwołane z powodu stanu 
zdrowia gościa. Zamiast tego obejrzeliśmy filmy „My, og-
niowe dzieci” oraz „Łączka”. Następnie odbył się wykład 
związany z antykomunistycznym podziemiem. 
    Dwa tygodnie później, w kinie „Paradox” spotkaliśmy się 
wreszcie z porucznikiem Szaconiem. Bardzo ciekawie opo-
wiadał on o swojej walce z Niemcami, Sowietami i polskimi 
komunistami. Za udział w antykomunistycznym powstaniu 
został skazany na czterokrotną karę śmierci. Ten wysoki, 
szczupły i elegancki starszy człowiek zaczął opowiadać: 
„Składałem przysięgę w obecności „Lalka”. Okazało się, że 
porucznik Wacław Szacoń był jednym z bliskich przyjaciół 
tego ostatniego Żołnierza Niezłomnego, Józefa Franczaka, 
poległego w 1963 roku, któremu komuniści odrąbali po 
śmierci głowę. Młodzież, wiedząc sporo o Żołnierzach Wy-
klętych - Niezłomnych słuchała uważnie i widać było malu-
jące się na twarzach wzruszenie. 
    Następnie padły pytania dotyczące postaw współcze-
snych młodych ludzi. Porucznik odpowiedział ze łzami  
w oczach, iż najbardziej boli go fakt masowych wyjazdów 
młodzieży z kraju, „bo my walczyliśmy po to, abyście wy 
byli u siebie”. 

    Na koniec wykonano wspólne zdjęcie. Ja otrzymałam  
z rąk porucznika znaczek WiN-u, który z szacunkiem ucało-
wałam, bowiem było to dla mnie coś absolutnie wyjątko-
wego i ważnego. 
    Kilka dni później, gdy prowadziłam lekcję historii okazało 
się, że do sekretariatu przyszedł pewien starszy pan, twier-
dząc, iż został zaproszony do naszej szkoły. Chyba jednak 
pomylił szkoły, skoro nikt u nas się nie spodziewał takiego 
wyjątkowego gościa. Gdy go zobaczyłam, odgadłam, że 
musi to być kapitan Stanisław Szuro. Znałam bowiem oso-
biście dwóch z trzech zamieszkałych w Krakowie Żołnierzy 
Niezłomnych: majora Jerzego Kruzenszterna, Wacława Sza-
conia i pomyślałam, iż musi to być ten trzeci, Szuro. I to był 
on we własnej osobie. 
    Mimo iż kapitan Stanisław miał problemy z chodzeniem, 
dzielnie wyszedł na trzecie piętro do sali nr 51. Zaczął nie-
zwykle barwnie i ciekawie opowiadać. Młodzież była prze-
jęta i zafascynowana dokonaniami tego drobnego z wyglą-
du, lecz wciąż dziarskiego, człowieka. Najbardziej ciekawie 
wspominał lata spędzone w Krakowie w walce z Niemcami 
oraz akcję wysadzenia pociągu pod Tarnowem. Za działal-
ność antykomunistyczną i on został skazany na wielokrotną 
karę śmierci, którą zamieniono na długoletnie więzienie  
w Rawiczu. Pod koniec zrobiliśmy sobie wspólne pamiątko-
we zdjęcie. 
   Myślę, że takie spotkania są niezwykle ważne i kształtują 
postawę młodzieży. Wszak nasza młodzież to dzieci Orła 
Białego, a starorzymska maksyma brzmi verba docent, 
exempla trahunt (słowa uczą, przykłady pociągają). 

„Jesteście dziećmi Orła Białego, 
a orły latają wysoko.”  

 

Kardynał Stefan Wyszyński 

VERBA DOCENT EXEMPLA TRAHUNT 
Tekst ANETA POLIT 

Rubryka Historyka 

1 marca to Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych.  
Został on ustanowiony 3 lutego 2011 z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Jest dniem symbolicznym, gdyż właśnie 1 marca 1951 r. Łukasz Ciepliński  
wraz ze swoimi sześcioma żołnierzami został rozstrzelany  
na mocy zbrodniczego wyroku władz komunistycznych. 
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Zahir  
Paulo Coelho 

 
Zahir został napisany przez wybit-
nego pisarza - twórcę powieści 
Alchemik - Paula Coelha. Książka 
ta pojawiła się na polskim rynku 
w maju 2005 roku i od razu zdo-
była popularność. 
Dzieło ukazuje losy Ester - żony 
znanego pisarza, która znika bez 
śladu. W głowie czytelnika poja-
wiają się mnóstwo pytań: Co się 
stało z Ester? Czy została porwa-

na? Zamordowana? A może uciekła z tłumaczem z Kazach-
stanu, z którym widziano ją ostatni raz? 
Pisarz zastanawia się nad losem żony, ale stara się odsunąć 
od siebie te myśli i ku zdziwieniu czytelnika próbuje ułożyć 
sobie życie z inną kobietą. Nie jest to jednak takie proste. 
Mężczyzna nie potrafi zapomnieć o ukochanej i staje się 
ona jego obsesją, czyli tzw. „zahirem.” W końcu postana-
wia ją odnaleźć. Aby to zrobić, musi przejść metamorfozę. 
Autor znakomicie wykreował bohaterów, przedstawiając 
ich charaktery na zasadzie kontrastu. Pisarz to człowiek 
wielkiej sławy, który jest na pozór szczęśliwy, w rzeczywi-
stości jednak posiada wiele wad. Jego życie jest płytkie, 
pełne nieuczciwości względem żony i dbałości o dobra ma-
terialne. Ester natomiast stara się walczyć ze słabościami  
i naprawić rzekomo idealny związek, który tak naprawdę 
dawno się rozpadł. 
Coelho w swoim dziele ukazuje proces wewnętrznej prze-
miany człowieka. 
Bardzo podoba mi się dynamiczna akcja utworu, owiana 
nutką tajemnicy. Nagłe zniknięcie, wskazówki wysłane pi-
sarzowi przez tłumacza i wreszcie podróż do Azji Mniejszej, 
to jedne z tych imponujących momentów, które najbar-
dziej trzymają w napięciu. Czy ich związek zostanie urato-
wany? Jak dalej potoczą się losy bohaterów? Wszystkiego 
dowiecie się, czytając to dwustustronicowe dzieło, które 
uświadamia człowiekowi, co tak naprawdę jest ważne w 
życiu. 

Teksty GABI CZECHOWSKA 

Kulturalni o kulturze 

 

Potępienie  Paganiniego   
Anatolij Winogradow 

    
    Niedawno przeczytałam świetną powieść Anatolija Wi-
nogradowa pt. Potępienie Paganiniego, która wywarła na 
mnie ogromne wrażenie. To opowieść o wybitnym skrzyp-
ku urodzonym w Genui pod koniec XVIII wieku.  
    Od zawsze interesowało mnie życie sławnych muzyków. 
Czytam ich biografie, tych bardziej znanych i kochanych, 
ale również tych mniej rozpoznawanych, którzy żyli kilka 
wieków temu i wydawałoby się, że świat o nich zapomniał. 
Jednym z nich jest Niccolo Paganini - postać tragiczna. Już 
jako mały chłopiec zmuszany był przez własnego ojca do 
morderczych ćwiczeń gry na skrzypcach przez kilkanaście 
godzin dziennie. Często głodny, spragniony, zamknięty  
w ciemnym pomieszczeniu, ćwiczył, raniąc do krwi palce 
od wbijających się strun. 
    Paganini, już jako dziecko, występował publicznie. Szyb-
ko zdobył miano wirtuoza. Mimo, że na początku swojej 
kariery występował tylko we Włoszech, jego sława sięgnę-
ła poza ich granice. Jako dorosły człowiek wyruszył na kon-
certy po całej Europie (podobno występował również  
w Poznaniu i Warszawie). Jego występy były wielkim wy-
darzeniem. Zarówno swoją grą, jak i wyglądem, wywierał 
wielkie wrażenie. Dlaczego wyglądem? Ponieważ był bar-
dzo szczupły, nieco zgarbiony, z bujna fryzurą i haczykowa-
tym nosem. Publiczność porównywała go do diabła. 
   Zastanawiano się nad jego techniką gry (do dziś jest ona 
wielką zagadką). Stawiano wiele hipotez. Lekarze twierdzi-
li, że jego wklęsły obojczyk pozwala mu na lepsze utrzyma-
nie skrzypiec, ponadto miał "pajęcze palce", które były 
bardzo giętkie i pomagały w idealnym chwytaniu strun 
oraz stosowaniu specjalnych chwytów, które dla innych 
skrzypków były niemożliwe. Posądzono nawet kompozyto-
ra o zaprzedanie duszy diabłu w zamian za talent. 
   Najsłynniejsze utwory Paganiniego to: 24 capriccia - ka-
prysy op. 1 na skrzypce, koncerty skrzypcowe: D-dur op. 6  
i h-moll op. 7 (ze sławnym "rondem z dzwonkiem", czyli 
tzw. campanellą). Największe wyzwanie dla skrzypków 
stanowią wariacje; spośród nich np. tzw. "Carnevale di 
Venezia" (karnawał wenecki). Paganini oprócz skrzypiec 
mistrzowsko grał na gitarze i zostawił kilkanaście kompo-
zycji solowych i kameralnych na skrzypce, wiolę, gitarę  
i wiolonczelę. 
   To tylko kilka słów na temat tego geniusza. Jeżeli kogoś 
zainteresowała ta barwna postać, gorąco polecam tę 
książkę. I już teraz życzę miłej lektury o najsłynniejszym 
skrzypku świata. 

Lubimy czytać 
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Malrora była wysoką i szczupłą kobietą 
o ciepłych, szarych oczach oraz dłu-
gich, kręconych blond włosach. Miała 
w sobie mnóstwo serdeczności, której 
nie szczędziła nikomu. Chętnie każde-
mu pomagała; nie patrzyła na to, kto  
z jakiego domu pochodzi. Wszystkich 
traktowała sprawiedliwie i na równi  
z sobą. Kiedy wyszła za mąż, była wier-
na i bardzo kochała swojego mężczy-
znę. Dlatego też słowa Wielkiego 
Jeźdźcy sprawiły, że chłopak aż poczer-
wieniał ze złości. 
- Mylisz się - powiedział przez zaciśnię-
te zęby, broniąc dobrego imienia mat-
ki. - Malrora była najczulszą istotą, jaka 
chodziła po tej ziemi. To, że miałeś 
mnóstwo kochanek, nie znaczy… 
- Milcz!!! – zagrzmiał wyprowadzony  
z równowagi Arkanos. – Nic nie wiesz 
o swojej matce! Była zdradliwą, oszu-
kańczą, nic nie znaczącą... 
W tym momencie Kastian nie wytrzy-
mał. Jego pięść poleciała w stronę twa-
rzy przywódcy. Jednak nie spotkała się  
z nią. Wielki Jeździec sprawnie zablo-
kował cios i przyłożył swojemu prze-
ciwnikowi w żołądek. Chłopak zgiął się 
wpół, wydając przy tym cichy jęk, 
upadł na kolana. Jednak na jednym 
uderzeniu się nie skończyło… Mężczy-
zna bił jeźdźca po żebrach, głowie, 
brzuchu… Po raz kolejny udowadniał, 
jak kończą ci, którzy mu się sprzeciwia-
ją.  
Kiedy w końcu katowanie się skończy-
ło, Arkanos poprawił swoje ubranie, 
patrząc z wyższością na leżącego oraz 
pobitego młodzieńca. Następnie ukląkł 
przy nim i podnosząc go za włosy syk-

nął: 
- To moje ostatnie ostrzeżenie - jego 
głos był twardy i ostry niczym miecz.  
- Zapomnij o dziewczynie albo już nie 
będę taki delikatny jak teraz - puścił 
głowę chłopaka ze wstrętem i wyszedł. 
Medyk, który przyglądał się całemu 
zajściu, podbiegł do Kastiana. Ostroż-
nie zbadał obrażenia, które jeździec 
otrzymał, po czym podszedł do swojej 
szafki ze słoiczkami i wyjął ten z leczni-
czą maścią na stłuczenia. Zaczął sma-
rować miejsca, w których, jak podej-
rzewał, pojawi się największy ból. 
- Wybacz, ale nie mogłem nic zrobić 
 - powiedział przepraszająco. - Gdybym 
zainterweniował, zabiłby nas obu. 
- Rozumiem... - odparł głucho Kastian, 
wciąż nie mogąc się pozbierać po la-
niu, jakie sprawił mu Arkanos. - Aaa! - 
syknął, gdy dłonie Rendara dotknęły 
jego poobijanych żeber. 
- Przepraszam, ale muszę to zrobić, 
jeśli chcesz jutro wstać z łóżka - wy-
mamrotał pod nosem medyk, nie prze-
rywając zabiegu. Kiedy skończył podał 
mu dwie tabletki w kształcie małych 
kuleczek. Jedna była złota, a druga 
czerwonawa. - Zażyj - polecił, dając mu 
kubek z wodą. - Sprawią, że szybciej 
wrócisz do zdrowia i odzyskasz siły. 
Jeździec posłusznie połknął lekarstwa  
i popił je wodą. Już po chwili poczuł, 
jak po jego ciele rozchodzi się przyjem-
ne ciepło, a kości nie bolały już aż tak 
bardzo. Z wdzięcznością skinął głową 
medykowi, który mu się przyglądał. 
- Co teraz zamierzasz? - spytał, kiedy 
chłopak z trudem usiadł. 
- Mam parę spraw do załatwienia 

- odpowiedział wymijająco. Musiał 
spotkać się z Serafiną, bo obiecał to 
Isandrze. - A potem… - urwał tchnięty 
nagłą myślą. „No właśnie co potem? - 
zapytał samego siebie. - Zapomnę  
o niej? Będę w dalszym ciągu robił, co 
mi każe Arkanos, pomimo że się z tym 
nie zgadzam, że to jest sprzeczne  
z tym, co czuję? Nie!” Wiedział, że nie 
da się już wrócić do starego porządku 
rzeczy. Wszystko się zmieniło, kiedy 
zobaczył Isandrę po raz pierwszy. Od-
mieniła jego życie. Sprawiła, że poczuł 
się wolny. Nie da tego sobie ot tak 
odebrać… 
Rendar obserwował go uważnie, nic 
nie mówiąc. Musiał coś dostrzec  
w jego twarzy, bo wstał, kręcąc przy 
tym głową. Cokolwiek zobaczył, zacho-
wał to dla siebie. 
- Zatem idź, skoro musisz - westchnął, 
podchodząc do niego. Wyciągnął ku 
niemu dłoń, którą Kastian przyjął  
z ulgą. Kiedy stał już o własnych siłach, 
medyk wręczył mu skórzaną sakiewkę. 
- Zażywaj dwa razy dziennie, a wrócisz 
do zdrowia szybciej niż myślisz - po-
wiedział, uśmiechając się do niego 
życzliwie. 
- Dziękuję, czcigodny Rendarze - od-
parł, schylając głowę w geście szacun-
ku. - Jeśli coś mi zostanie to zwrócę - 
dodał na odchodnym. 
- Coś mi się wydaje, że będziesz ich 
bardziej potrzebował niż ja… - mruknął 
medyk. - Coś wisi w powietrzu, Kastia-
nie… Przygotuj się na to… 
 

C.D.N. 
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„Nauka” – to ponoć „do potęgi klucz”, aby „nie zginąć w tłumie”, 

Pytanie tylko, czy dzisiejszy „naukowiec” właściwie to rozumie. 

Uczą się pilnie, czas poświęcają, efekty zazwyczaj różne mają, 

I to co stanowić ma „dobro narodu”, czasami bywa powodem zawodu. 

Oto przykłady z czterdziestolecia potwierdzające regułę,  

i niekoniecznie potwierdzające wspomnianą na wstępie formułę: 

„Co to jest mol? Kuzyn komara”,  

„Co to za stała? – Faraday’a stara”, 

„Cz.d.a. – cząsteczka danego atomu”, 

„W czym rozpuszczamy tłuszcz? – w rondlu” 

przynajmniej u nas w domu.  

„Najmniejsza część mieszaniny to kropelka”, 

„Kształt orbitalu s – przestrzenne kółko”,  

bo zapomniał, że kula istnieje. 

A ci poniżej na wielką karierę mają w przyszłości pewnie nadzieję:  

Bo „kalibracja na wlew - to stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju”, 

u mnie okazja do intelektualnego rozstroju,  

no a „korozja to robienie w korku dziury”  

jako etap wstępny egzaminu zawodowego, czy rozszerzonej matury. 

… I tak można bez końca cytować złotych myśli bez liku, 

 z zeszytów, sprawozdań i ocen w dzienniku,  

można płakać, śmiać się, można nie zwracać uwagi 

i żyć spokojnie, bezstresowo i doczekać plagi,  

bo takie rewelacje zakaźne bywają,  

żyją swoim życiem i się namnażają, 

coś dodadzą, coś wykręcą, spod kontroli się wymykają. 

Pchamy wszyscy do przodu tę wiedzę fachową,  

zakosami, po bandzie, nie ruszając głową,  

   co zrobić gdy nadzieja już całkiem wymiera,  

drugie,  

to jest to, co w zawodzie autentycznie lubię, 

ale po czym widać niestety dokładnie,  

kto na fachu swego szczytach, kto niestety na dnie. 

Każdy zawód tak ma, są dobrzy, są źli, co się nie nadają,  

co zawodu nie znoszą i ci co go kochają. 

Niech każdy robi w życiu to co najlepiej umie,  

w czym jest specjalistą, reguły rozumie,  

a może znajdzie ten „klucz do potęgi”,  

który tkwi między okładkami naukowej księgi. 

 

      Ewa Tarkowska – listopad 2015  


