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Zapraszamy na fanpage  
gazetki na Facebooku  
ALCHEMIK MAGAZYN  

i na fanpage biblioteki szkolnej  
CHEMIK - TU SIĘ CZYTA. 

      Od wydania ostatniego numeru minęło sporo czasu. Nastąpiły zmia-

ny w składzie redakcyjnym - musieliśmy pożegnać m.in. naszą po-

przednią Redaktor Naczelną, Agnieszkę Hudygę, która przez cztery lata 

prowadziła „AlChemika” ścieżką sukcesów. Jednak nie możemy narze-

kać, ponieważ w tym roku dołączyły do nas nowe, zdolne osoby, z któ-

rymi wspólnie postaramy się kontynuować tę wędrówkę. To już 20 nu-

mer, 6 lat za nami, co pokazuje, jak uparci i wytrwali musieli być twór-

cy tej gazetki.  

     Tematem najnowszego numeru jest “Chemik - tu się czyta” i słusz-

nie! Widząc tłumy ludzi przychodzących na przerwach do biblioteki, 

aby zapytać, czy można wypożyczyć nowe książki i ilość napisanych  

w zeszłym roku szkolnym mini recenzji, nie można mówić, że młodzież 

unika literatury (chyba że chodzi o lektury). Mam nadzieję, że najnow-

szy numer przypadnie do gustu naszym czytelnikom, a grono redaktor-

skie spełni Wasze oczekiwania.  

 
Redaktor Naczelna -  Olka Sadłos  
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Prezentacja  
młodych redaktorów 

KLAUDIA CHOMIK (1a) 

Jestem Klaudia, mam 16 lat i uwielbiam 

pisać wszelakiego rodzaju artykuły, wier-

sze a nawet dramaty. Moją ogromną pasją 

od wielu lat jest chodzenie po górach.  

W przyszłości planuje zdobyć Koronę Zie-

mi oraz Koronę Himalajów.  

KAROLINA KALETA (1k) 
 
Cześć! Jestem Karolina. Interesuję się kul-

turą i mitologią dawnych plemion, głównie 

słowiańskich i celtyckich.  

WERONIKA SOŁKOWSKA (1a) 
 
Jestem Weronika, nawet podwójnie, moje imię z bierzmowania to też Weronika, nie 

mam drugiego z chrztu. Mam mnóstwo zainteresowań. Zawsze byłam blisko muzy-

ki, gram na gitarze, trzech fletach, szklanej harfie, rękach, chcę kupić ukulele, jesz-

cze dwa flety, dużo śpiewam, nie potrafię, ale nie przejmuję się tym za bardzo. 

Uwielbiam też naturę, jeżdżę konno, zbieram zioła, biegam z dziećmi po lasach,  

z psem po łąkach, z przyjaciółmi po górach. Lubię ogień. Żegluję. Zaczynam się ba-

wić w krótkofalarstwo. Łączność polową robię na obozach harcerskich. Właśnie har-

cerstwo! To jest moje główne zainteresowanie. To wokół niego wszystko się kręci. 

Jestem zuchmistrzynią. Gdzieś tam jeszcze po drodze znajdzie się chemia. 

MATEUSZ MACH (1b) 
 
Mam na imię Mateusz, mam 16 lat. Jestem 

uczniem liceum, klasy o profilu teatralno-

artystycznym. Bardzo lubię rozmawiać na 

różne tematy. Interesuję się poezją rosyj-

ską, kulturą i różnymi religiami.  

KLAUDIA SZYMULA (1t) 

Jestem Klaudia, mam 15 lat. Interesuję się 

jazdą konną i książkami. Dużo podróżuję. 

Jeśli ktoś zapyta mnie o moje ulubione 

książki, to na pewno znajdą się tam: "Pieśń 

lodu i ognia", "Zwiadowcy" oraz "Harry 

Potter". Są to serie, które porwały mnie 

fabułą i mam do nich sentyment. Jeżeli 

chodzi o podróże, to polecam Wam odwie-

dzić bogatą w historię i zabytki Rumunię 

oraz Albanię, w której widoki są tak pięk-

ne, że na długo zostają w pamięci. Podróże 

wiążą się także z poznawaniem odmien-

nych kultur i chyba to kocham w nich naj-

bardziej.  
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Wywiad numeru 

Rozmowa z Panią Julitą Środą-Płatek 
o funkcjonowaniu biblioteki szkolnej  

i preferencjach czytelniczych 

 

Jak to się stało, że została Pani nauczycielem 

bibliotekarzem? 

- Już w dzieciństwie „bawiłam się w bibliotekę”, tj. nada-

wałam książkom numery, zakładałam karty, a później 

wypożyczałam je rodzeństwu i koleżankom. Jakiś czas 

później zdałam maturę i wybrałam filologię polską ze 

względu na to, że uwielbiam czytać i pisać. Przez jakiś 

czas uczyłam w szkole języka polskiego. Kilka lat później 

postanowiłam skończyć bibliotekoznawstwo i informację 

naukową i rozpoczęłam pracę w bibliotece. To było moje 

przeznaczenie.  

 
A co tak naprawdę robi bibliotekarz? 

- Wszyscy myślą, że bibliotekarz siedzi w bibliotece i nic 

nie robi, tylko czyta książki. A to nieprawda i chciałabym 

tutaj obalić ten mit. Na zajęciach bibliotekoznawstwa 

mieliśmy wymienić wszystkie czynności, które są wyko-

nywane w bibliotece i uzbierało się tego troszkę. Pracuje-

my w bibliotece szkolnej i jesteśmy nauczycielami, więc, 

oprócz pracy typowo bibliotecznej, wykonujemy również 

zadania pedagogiczne, tj. opieka nad uczniami w szkole  

i poza nią, promocja czytelnictwa, lekcje biblioteczne, 

zastępstwa, organizacja konkursów, imprez czytelni-

czych, kółek zainteresowań (u nas dziennikarskie), porad-

nictwo czytelnicze indywidualne i grupowe, uczestnictwo 

w komisjach nadzorujących podczas matur, egzaminów 

zawodowych. Nauczyciele zobowiązani są również po-

szerzać swoją wiedzę, dlatego bierzemy udział w kursach, 

warsztatach, w szkoleniowych radach pedagogicznych. 

Mamy obowiązek promować naszą szkołę.  

Wykonujemy również czynności typowo biblioteczne: 

wypożyczanie książek, przyjmowanie zwrotów, zakup 

nowych wydawnictw i wpisywanie ich do księgi inwenta-

rzowej, opieczętowanie, założenie karty, wprowadzenie 

opisu do programu Mol, oprawienie, dbanie o to, by księ-

gozbiór był aktualny, przeglądanie go i ubytkowanie ksią-

żek starych, nieaktualnych lub zaczytanych, naprawianie  

i sklejanie książek zniszczonych, prowadzenie dokumen-

tacji – ksiąg inwentarzowych, dokumentów gromadzenia  

i ubytkowania zbiorów, dziennika biblioteki szkolnej, 

rozliczanie się z panią księgową, wykonywanie kseroko-

pii (jeżeli uczniowie czy nauczyciele o to poproszą), dba-

nie o porządek w bibliotece (układanie książek, mycie 

półek), tworzenie wystawek tematycznych, a także wiele 

innych czynności itp. Raz na jakiś czas musimy przepro-

wadzić inwentaryzację zbioru, tj. spisać każdą książkę, 

która jest w bibliotece. Te czynności bywają żmudne  

i czasochłonne. 

 
Czym jest Mol? Hm, nawet w 'spokojnej' bibliotece 

prześladuje on chemika… 

- To program, do którego wprowadzamy opisy książek. 

Dzięki niemu wypożyczamy książki i robimy statystyki. 

Pewnie nazwa powstała od mola książkowego a nie mola 

chemicznego. 

 
Czy lubi Pani swoją pracę i kontakt z czytelnikiem? 

- W bibliotece mam ciągły kontakt z uczniem. Jest to jed-

nak inny rodzaj relacji niż ten, który się wytwarzał pod-

czas lekcji języka polskiego. Znacznie bardziej podoba mi 

się takie spotkanie z drugim człowiekiem, kiedy nie mu-

szę oceniać jego wiedzy i umiejętności. Stać nas wtedy na 

szczerą rozmowę. Oprócz wypożyczania książek, wpro-

wadzania zbiorów do biblioteki, oprócz prac porządko-

wych i uzupełniania dokumentacji, jestem też nauczycie-

lem i praca pedagogiczna, rozmowa z uczniem o książ-

kach, jego pasjach, nauce i problemach, jest w tym 

wszystkim najważniejsza. Staram się wśród natłoku prac, 

znaleźć czas na rozmowę z młodym człowiekiem, jeżeli 

on tego potrzebuje. Dzięki temu ta praca zyskuje dodatko-

wy, ważny sens. Bardzo lubię swoją pracę.  

 

'Zabawa w bibliotekę’, zamiłowanie do książek (co jest 

zrozumiałe, bo to wspaniała rozrywka, która w rów-

nym stopniu bawi i uczy), jednak, odsunąwszy wszyst-

kie mity i prawdy, sięgnijmy do mroczniejszej rzeczy-

wistości... Czy przebywanie w otoczeniu tak wielu 

ksiąg, nie bywa przytłaczające? 

- Przebywanie wśród książek to przyjemność. Zawsze 

można wejść między półki i znaleźć jakieś „perełki”. 

Książki to niemi przyjaciele, którzy w niejednej sytuacji 

mogą nas wspomóc. Kiedy byłam przygnębiona, to nie-

które historie dodawały mi otuchy. Innym razem dostar-

czały niezapomnianych wrażeń estetycznych lub po pro-

stu ciekawych historii, które warto było poznać. Poza tym 

prawie nigdy nie jestem tu sama, pracuje tu ze mną Pani 

Justyna Buchta - cudowna osoba i nauczyciel oraz przy-

chodzicie tutaj Wy, nasi wspaniali uczniowie.  

Biblioteka szkolna. Niewielkie pomieszczenie na parterze,  

które mieści 15 tysięcy książek.  

Tu spotkamy dwie panie: Julitę Środę-Płatek i Justynę Buchtę.  

Rozmawiała OLKA SADŁOS 
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Wywiad numeru 

Czy świadomość, że większość z tych książek nigdy nie 

zostanie przez Panią przeczytana, nie jest przygnębia-

jąca? Wiadomo, że u nas sama chemia, ale jednak… 

(śmiech) 

- Nie sama chemia. Mamy mnóstwo ciekawych książek: 

literatura piękna, książki filozoficzne, psychologiczne, 

biografie, pamiętniki, poradniki, a teraz kilkaset nowych 

książek do czytania dla przyjemności, tzw. beletrystyka, 

które sami wybraliście podczas naszych corocznych ran-

kingów „Bestsellery”. Na pewno nie przeczytam książek 

chemicznych i wielu z literatury popularnonaukowej, ale 

są tu książki, po które na pewno z przyjemnością sięgnę 

w niedalekiej przyszłości. Nie przygnębia mnie świado-

mość, że mam mało czasu, a świat literatury z każdym 

rokiem rozrasta się do niebotycznych rozmiarów. Na 

pewno skorzystam z jego bogactwa. Mam nadzieję, że 

Wy też znajdziecie tu coś interesującego. 

 

Co się dzieje z osobami, które nie oddają książek na 

czas? 

- W „Regulaminie biblioteki szkolnej” odnajdziecie taki 

fragment, w którym jest napisane, że uczeń ma prawo 

prolongaty, czyli przedłużenia terminu, w którym ma 

zwrócić dane woluminy. Jeżeli tego nie zrobi, nie rozliczy 

się z biblioteką, nie wypożyczymy mu kolejnych książek 

 

W jaki sposób odnajduje Pani potrzebne książki?  

- W bibliotece znajduje się około 15 tysięcy książek i są 

one ułożone według systemu UKD i dzięki niemu potrafię 

dość szybko odnaleźć potrzebny tytuł. 

 

Czym jest UKD? 

- To Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, czyli system 

klasyfikacji zbiorów bibliotecznych oparty na systemie 

dziesiętnym. Charakteryzuje się on porządkowaniem cyfr 

w kolejności ułamków dziesiętnych, a nie liczb natural-

nych, oraz rozbudową „wszerz” jednej klasy ograniczoną 

do 10. Mamy dziesięć głównych działów, np. 0 – to dział 

ogólny, 1 – to filozofia i psychologia, 2 – to religia, teolo-

gia i religioznawstwo, 5 – matematyka, nauki przyrodni-

cze (tu chemia 54 i nauki biologiczne 57) itp. Szukam 

najpierw odpowiedniego działu, a potem poddziału.  

W jego obrębie książki są ułożone alfabetycznie, według 

nazwisk autorów. To bardzo przejrzysty układ. Zresztą 

nasz księgozbiór jest dość dobrze oznaczony tzw. rozdzie-

laczami działowymi i alfabetycznymi, więc jeżeli zechce-

cie, też możecie samodzielnie odnaleźć potrzebne książki.  

Pani ulubione książki? 

- W ciągu wielu lat zmieniał się repertuar moich ulubio-

nych książek. Kiedy byłam dzieckiem, uwielbiałam „Anię 

z Zielonego Wzgórza”, cykl o Emilce tej samej autorki. 

Później zainteresowała mnie twórczość Sylwii Plath,  

a zwłaszcza jej biograficzna powieść „Szklany klosz”. 

Pisarka przez całe życie zmagała się z chorobą afektywną 

dwubiegunową i w końcu popełniła samobójstwo. Ta 

książka jest zapisem tej wewnętrznej walki. Kolejna moja 

ulubiona autorka to Virginia Woolf. Uwielbiam jej książ-

kę „Pani Dalloway”, choć bardziej może jeszcze „Do 

latarni morskiej”. Virginia też była nietypową pisarką, 

wykorzystywała w swoim pisarstwie strumień świadomo-

ści. Kobieta ta cierpiała na depresję. Kiedyś ciekawiło 

mnie, w jaki sposób stan twórcy wpływa na jego pisar-

stwo i to był świetny materiał porównawczy, ale też zna-

komite książki do czytania. 

     Z polskich autorek współczesnych cenię Olgę Tokar-

czuk. A moja ulubiona książka tej pisarki to „Bieguni”.  

O czym jest ta książka? O ludziach, którzy podróżują.  

O życiu, przypadku, przygodach, problemach egzysten-

cjalnych, próbie pozostawienia po sobie śladu. A przede 

wszystkim - o tytułowych „biegunach”, odłamie, który 

wierzy, że ruch jest jedynym ratunkiem przed złem. Skła-

da się ona z wielu obrazów, które na długo pozostają  

w pamięci czytelnika. Tę powieść można czytać, czytać  

i ciągle do niej powracać, ponieważ jest wielowątkowa  

i bardzo mądra.  

     Wszystkim, którzy zmagają się z chorobą przewlekłą, 

a wiem, że w naszej społeczności jest wiele takich osób, 

polecam książkę Małgorzaty Baranowskiej „To jest wa-

sze życie: być sobą w chorobie przewlekłej”. To nie jest 

poradnik, to świadectwo, że mimo choroby człowiek po-

trafi być silny i niezależny dzięki własnej wyobraźni  

i twórczości, która nadaje sens jego egzystencji i pozwala 

mu zapomnieć o cierpieniu.  

      Całkiem niedawno zaczęłam czytać kryminały pol-

skich twórców i pierwsza była Katarzyna Bonda. Tym, 

którzy piszą, polecam jej poradnik „Maszyna do pisania. 

Kurs kreatywnego pisania”. Potem sięgnęłam po powie-

ści Mariusza Czubaja i Zygmunta Miłoszewskiego.  

     O książkach mogłabym mówić jeszcze długo, ale nie 

mamy tutaj miejsca na takie dywagacje. W literaturze 

szukam przede wszystkim ciekawie opowiedzianej histo-

rii, która mnie zainspiruje do przemyśleń. 

W literaturze szukam przede wszystkim  
ciekawie opowiedzianej historii,  

która mnie zainspiruje do przemyśleń. 
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Wywiad numeru 

Co, oprócz książek, oferuje uczniom biblioteka szkolna? 

- Biblioteka szkolna oferuje Wam pomoc podczas poszuki-

wania określonych informacji czy tworzenia bibliografii.  

W bibliotece możecie porozmawiać o książkach, obejrzeć 

film, pograć w planszówki, zabawić się w redaktora gazetki 

szkolnej, pisać książkę. Możecie tu przyjść, gdy macie 

przerwę lub nie chodzicie na religię, skorzystać z księgo-

zbioru na miejscu, wziąć udział w organizowanych przez 

bibliotekę imprezach i konkursach, skorzystać z Internetu, 

skserować, odrobić pracę domową. 

 

Jakie książki cieszą się najwięk-

szą popularnością? 

- Od trzech lat przeprowadzamy 

ranking „Bestsellery” i wynika  

z niego niezmiennie, że najbar-

dziej lubicie czytać powieści fan-

tasy. Wielu jest miłośników hor-

rorów, thrillerów, kryminałów, 

ale też książek obyczajowych  

z wątkiem romansowym, a Ni-

cholas Sparks jest w tej kategorii 

najpopularniejszym pisarzem. 

Niestety, do tej pory nie mieliśmy 

takich książek w bibliotece. Do-

piero w tym roku szkolnym otrzy-

maliśmy duży zbiór ciekawych 

powieści, które sami wybraliście.  

 
Skąd mamy te nowe książki? 

- Pieniądze na nowe książki dostaliśmy z Narodowego Pro-

gramu Rozwoju Czytelnictwa. Napisałyśmy wniosek, opi-

sałyśmy, jak zamierzamy promować czytanie książek  

w naszej szkole i otrzymaliśmy 15 tysięcy na zakup nowo-

ści wydawniczych dla naszej młodzieży. Warunek był taki, 

by były to książki, które sami wybierzecie i chętnie będzie-

cie wypożyczać. Przeprowadziłyśmy ankietę i stworzyły-

śmy taki spis najciekawszych, Waszym zdaniem, powieści. 

Obecnie te bestselery są już w bibliotece. A my musimy 

zrealizować zaplanowane działania.  

 
W jaki sposób biblioteka promuje czytelnictwo? 

- Zacznę może od tych najstarszych sposobów, tj. rozma-

wiamy z Wami o książkach i polecamy te cenne, rozkłada-

my je na ladzie bibliotecznej. Stworzyliśmy półki z cieka-

wymi książkami tuż przy drzwiach, by było Wam łatwo do 

nich sięgać. W gazetce „AlChemik” jest stała rubryka 

„Kulturalni o kulturze”, w której pojawiają się recenzje cie-

kawych powieści. Obecnie powstaje numer poświęcony 

książkom. W tym roku realizujemy „Program promujący 

czytelnictwo i bibliotekę szkolną ZSCh w Krakowie - Che-

mik tu się czyta!”. Najpierw zmieniłyśmy „Regulamin bi-

blioteki szkolnej”, który dostosowałyśmy do Waszych po-

trzeb. Macie teraz wolny dostęp do półek, możecie wypoży-

czyć większą ilość książek i zabrać je do domu na wakacje. 

Po drugie poinformowałyśmy rodziców o korzyściach pły-

nących z czytania książek. Potem odwiedzałyśmy klasy  

i zapoznałyśmy uczniów z no-

wym „Regulaminem”, wpływie 

czytania na ich życie, rozwój, 

zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Każda klasa rysowała plakaty, 

które miały promować czytelnic-

two. Ogłosiłyśmy konkursy: lite-

racki „O tej książce trudno zapo-

mnieć”, czytelniczy „Czy znasz 

Trylogię Tolkiena?” oraz na plan-

szówkę inspirowaną książką. Pla-

nujemy wyjść z książkami z bi-

blioteki, kiedy już będą gotowe, 

by je Wam wypożyczać. Współ-

pracujemy z wychowawcami, 

nauczycielami i innymi bibliote-

kami. Ostatnio byłam na konfe-

rencji w bibliotece pedagogicz-

nej, gdzie odbyła się prelekcja  

nt. Promocji czytelnictwa wśród 

młodzieży, a Pani Justyna Buchta poszła z uczniami z klasy 

1at do tej biblioteki na lekcję biblioteczną i zwiedzanie pla-

cówki. Takim elementem dość ważnym, za pomocą którego 

promujemy czytelnictwo, jest fanpage biblioteki na Facebo-

oku, gdzie publikujemy Wasze recenzje, zdjęcia z książka-

mi i inne informacje. Zapraszamy do polubienia naszej stro-

ny. Internet, a zwłaszcza portale społecznościowe, to dobry 

sposób, by dotrzeć do wielu odbiorców ze swoją informacją 

i dlatego korzystamy z tej możliwości w słusznej sprawie, 

jaką jest zachęcanie do czytania. W niedalekiej przyszłości 

odbędzie się apel i wystawa Waszych prac z okazji Świato-

wego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz spotkanie z pi-

sarką – Katarzyną Grocholą. Planujemy również uczestnic-

two w Nocy Bibliotek i zorganizowanie takiej imprezy  

w naszej szkole. Pomysłów mamy mnóstwo. Zachęcamy 

uczniów i nauczycieli do współpracy. 

 
Dziękuję za rozmowę. 
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Bogata wyobraźnia 
Dzięki czytaniu książek nie tylko wzbogacamy swoją wie-

dzę, ale również ćwiczymy naszą wyobraźnię. Poprzez śle-

dzenie zachowania bohaterów powieści poznajemy ludzką 

psychikę oraz mechanizm działania osób o różnych charak-

terach i poglądach. Dzięki temu lepiej rozumiemy innych 

ludzi i łatwiej jest nam nawiązać z nimi kontakt. Ponadto 

dostrzegamy, które cechy są złe, a które dobre i przenosimy 

to do swojego życia. Staramy się zmienić i upodobnić do 

pozytywnego bohatera, który, naszym zdaniem, jest godny 

naśladowania. Podejmujemy pracę nad sobą i swoim zacho-

waniem.  

 

Wzrost inteligencji 
Częste sięganie po książki sprawia, że nie tylko wzrasta 

nasz poziom inteligencji, ale i poprawia się nasz zasób 

słownictwa. Lektura to obszerne źródło wiedzy. Jeśli jest 

napisana ciekawym i zrozumiałym dla każdego językiem,  

to bardzo łatwo informacje w niej zawarte są trwale zapa-

miętywane. Uczniowie czytający książki popełniają mniej 

błędów w pisaniu, a i ich prace są wysoko oceniane.  

 

Dłuższe życie 
Nowym, dotąd niewyjaśnionym, odkryciem naukowców 

jest to, że czytanie książek wydłuża nasze życie, np. pół 

godziny każdego dnia przez 12 lat o 17%, jeśli czytamy 

dłużej to nawet o 23%. Takiego efektu nie dają gazety ani 

artykuły w Internecie. Tę magiczną moc posiadają jedynie 

książki. Czytanie obniża stres, a to na pewno korzystanie 

wpływa na nasze zdrowie.  

Dlaczego warto czytać? 

Tekst KLAUDIA CHOMIK 

Książki powstawały już w starożytności. Ich forma zmieniała się na przestrzeni 
lat - zaczynając od glinianych tablic, kończąc na kolorowych egzemplarzach 
dostępnych na wyciągnięcie ręki. Co sprawiło, że czytanie książek przetrwało 
tyle wieków? Dlaczego ludzie w dobie komputerów i Internetu nadal sięgają po 
po literaturę? 

Rafał Kasperek poleca: 
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    Są takie miejsca, w których od razu, po przekroczeniu 

progu, jesteś w stanie wyczuć mgiełkę otaczającej cię ze-

wsząd magii. Miejsca z duszą i charakterem. Jednym z nich 

jest niewątpliwie Dziórawy Kocioł, który znajduje się  

w piwnicach jednej z kamienic przy ul. Grodzkiej 50/1  

w Krakowie. 

   Gdy tylko wejdziesz do środka, poczujesz niezwykłą at-

mosferę tego miejsca, mimo że na schodach prowadzących 

do kawiarni powita cię Dementor, a pod sufitem wiszą listy  

z Hogwartu. 

    Kiedy pokonasz schody, znajdziesz się w pomieszczeniu 

z barem, gdzie od razu zauważysz regał z książkami  

i gry, które możesz śmiało wypożyczyć, aby umiliły czas, 

gdy będziesz z przyjaciółmi sączył „Kremowe piwo”.  

   W tym lokalu znajdują się dwie sale urządzone w zupeł-

nie innym stylu. Pierwsza z nich może wydawać się mrocz-

na, ponieważ rozświetla ją jedynie blask świec i kominka. 

Jednak miękkie kanapy przykryte kocami, wielkie poduchy 

i znajome twarze Gryfonów sprawią, że od razu poczujesz 

odprężenie i spokój. Druga sala jest jasna, surowa, pełna 

foteli i puf z zielonymi obiciami, którą, oprócz blasku 

świec, oświetlają jasne światła i zielone lampki… Jedyne, 

niepowtarzalne miejsce, gdzie będziesz mógł wypić ciepłe, 

kremowe piwo lub mrożoną herbatę Slytherinu razem  

Wiem, że jesteście właścicielami Pod Rozbrykanym Kó-

cem i Dziórawego Kotła. Skąd w ogóle ten pomysł  

i dlaczego akurat te dwie serie? 

- Pomysł wyszedł od właściciela - Pana Przemka Husa. Dla-

czego akurat takie lokale? W Krakowie jest mnóstwo pizzerii, 

pubów, restauracji, które nic ciekawego nie wnoszą ani na 

rynek gastronomiczny, ani jako miejsca ciekawe do odwie-

dzenia. Stworzyliśmy lokale, które trafiają do określonej gru-

py docelowej, do fanów Tolkiena czy Rowling i serii Harrego 

Pottera. I w tym gronie się zamykamy. Chcieliśmy stworzyć 

jakieś niepowtarzalne miejsce z klimatem, w którym właśnie 

ta konkretna grupa będzie mogła znaleźć coś fajnego, coś wy-

jątkowego. Pragnęliśmy tutaj organizować dla nich spotkania, 

zjazdy, eventy. Po to zostały stworzone te miejsca.  

 
Skąd pomysł na nazwę, gdzie w słowach „dziórawy”  

i „kóc” występuje „ó”?  

- Dziórawy Kocioł i Pod Rozbrykanym Kócem w jednej  

i drugiej książce występowały. Tworzymy coś rzeczywistego 

w tym świecie i musieliśmy się czymś wyróżniać. Przede 

wszystkim wprowadziliśmy „ó”, by zachować oryginalność. 

Jest to bardzo kontrowersyjne i często w komentarzach, po-

stach czytamy, że niektórych wręcz razi to „ó”, ale dla nas 

jest to coś, co nas wyróżnia od innych, od nazw z książek  

i stajemy się przez to wyjątkowi.  

 
Troszkę to rażące. 

- Nie boimy się krytyki. Robimy coś zgodnego z naszą wizją, 

z naszym zamysłem, stąd jednej grupie możemy się nie spo-

dobać, inna to zaakceptuje. Najważniejsze, by każdy wiedział, 

po co to jest. A jest to po to, byśmy zachowali oryginalność.  

Z panem Bartłomiejem Karabanowskim  

menagerem lokalu  

rozmawiali Aleksandra Sadłos  
i Adrian Kazimirek 

Temat numeru  CHEMIK - TU SIĘ CZYTA! 
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Kiedy został otwarty ten lokal? 

- Dziórawy Kocioł będzie miał niedługo pierwsze urodziny, 

bo otwieraliśmy go w grudniu zeszłego roku.  
 

Czy mieliście jakieś problemy przy otwieraniu kawiar-

ni? 

- Mnóstwo. Kiedy się otwiera lokal, to problemów namnaża 

się od setki po tysiące. I to są różne problemy, od takich 

prawnych, administracyjnych, które trzeba czasami prze-

skoczyć albo się nie da tego zrobić, po właśnie takie już 

koncepcyjne, czyli dlaczego zrobić tak albo czy zrobić taki 

wystrój, kolor. Największym problem, z jakim się zmagali-

śmy, był ogródek. Chcieliśmy zrobić go właśnie w tym lo-

kalu. Przez wiele miesięcy omawialiśmy tę koncepcję  

w różnych urzędach i samo miasto Kraków wyraziło zgodę, 

natomiast problem napotkaliśmy ze strony pani kanclerz 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zasadzie nie argumento-

wała nawet odmowy. To było „nie, bo nie”, bez żadnej 

możliwości spotkania się, porozmawiania, obgadania tego 

tematu. Niestety, ten pomysł upadł.  

 
Jeżeli chodzi o wystrój, kto go zaprojektował? Kto miał 

pomysł na czarodziejów przy stolikach? To jest bardzo 

oryginalne.  

- Pomysł galerii czarodziejów oczywiście w jakimś stopniu 

pochodzi z filmu, a troszeczkę była to koncepcja pana 

Przemka. Natomiast przede wszystkim chcieliśmy, żeby 

gość, który przychodzi, mógł poczuć się jak w jadalni Ho-

gwartu, w której zawsze byli różni nauczyciele. Stąd każdy, 

kto tutaj przychodzi, może usiąść koło ulubionego czaro-

dzieja i razem z nim raczyć się kremowym piwem czy inny-

mi przekąskami.  

 
Kremowe piwo z Voldemortem jest trochę abstrakcyjne. 

- Jest abstrakcyjne, ale Voldemort też ma swoich zwolenni-

ków.  

 
No tak. 

- Należy tutaj wspomnieć, że w lokalu znajdują się również 

inni czarodzieje, których nie spotkacie w Harrym Potterze.  

I niektórych to dziwi, ale ten lokal jest przede wszystkim 

lokalem magicznym i tak był nazywany przy zakładaniu, 

dlatego są również czarodzieje z innych filmów a nie tylko 

z Harrego Pottera. Natomiast nasi goście, którzy są dość 

wymagający, krytykują ten pomysł, dlatego zostaną tutaj 

tylko nauczyciele z Hogwartu.  

 
Czy ten biznes się opłaca? Czy macie dużo klientów? 

- Przede wszystkim jest to nie tylko biznes, ale też fajne 

przedsięwzięcie i tak to nazywamy. Klientów tutaj nie ma-

my w ogóle, mamy mnóstwo gości. Zainteresowanie jest 

ogromne. Myślę, że przerosło nasze oczekiwania w mo-

mencie zakładania tego lokalu. Co ciekawe, chcieliśmy tu 

na początku wprowadzić alkohol. I to był kolejny problem. 

Nie dostaliśmy koncesji, ponieważ rada mieszkańców nie 

wyraziła zgody. Myśleliśmy, że wpłynie to negatywnie na 

rozwój lokalu, ale okazało się, że jest zupełnie przeciwnie. 

Do nas przychodzi głównie młodzież niepełnoletnia, dzie-

ciaki, nauczyciele, szkoły, grupy zorganizowane i gdyby-

śmy mieli alkohol, to oni by nie mogli nas odwiedzać, bo 

rodzice nie wyraziliby na to zgody. I choć nie sprzedajemy 

alkoholu, to wciąż mamy mnóstwo gości. Więc jasne, 

wszystko się zwraca.  

 

To dobrze. Macie możliwość rezerwacji stolików.  

Czy odnosi się to też do całych sal? Kto z tego korzysta? 

- Rezerwacja stolików jest ważna, ponieważ w weekend czy 

popołudniami często są tu zapełnione sale. Natomiast tak, 

istnieje możliwość rezerwacji sal a nawet całego lokalu. 

Często organizowane są tutaj urodziny czy jakieś eventy 

zamknięte, gdzie wyłączamy cały lokal czy całą salę. 

Współpracujemy z Kulturatką, z fanami różnych książek 

czy serii i raz w miesiącu zamykamy salę, a oni sobie tam 

przesiadują i debatują nad życiem i śmiercią. Organizujemy 

też imprezy tematyczne. Ostatnio w jednej sali zorganizo-

waliśmy wieczór panieński. Można też zarezerwować cały 

lokal, ale jest to zazwyczaj duże przedsięwzięcie, więc musi 

to być zrobione z wyprzedzeniem, trzeba się spotkać  

i porozmawiać.  

 
Wspomniał pan, że w grudniu będzie rocznica Dzióra-

wego Kotła, będzie jakaś specjalna impreza z tego powo-

du? 

- Będzie duża, otwarta impreza. Mogę wspomnieć, że bę-

dzie konkurs na strój magiczny. 

 
Co pan poleca najbardziej w Kotle i Kócu? 

- W Kotle oczywiście kremowe piwo w wersji zimnej, teraz 

ciepłe, bo wiadomo jesień, zima. Mamy też bardzo dobre 

smocze przekąski, np. „Walijskie Wrapy” czy „Chińskie 

Żmijozęby”. Robimy je tutaj, to są nasze produkty i dlatego 

są zawsze świeże i smaczne. Jeżeli chodzi o Kóca, to oczy-

wiście elfickie przekąski, krasnoludzka kuchnia, to są rze-

czy, które przede wszystkim polecam.  

 
A jak powstało kremowe piwo? 

- Kiedy otwieraliśmy Dzió-

rawy Kocioł, to było wiele 

prób z różnych przepisów, 

które do tej pory powstały 

na kremowe piwo. Jednak 

żadne nas nie satysfakcjo-

nowały, dlatego stworzyli-

śmy własną recepturę kom-

pletnie odrębną od tych, 

które znaleźliśmy w Inter-

necie. Po zmieszaniu róż-

nych przypraw korzennych, 

syropów, powstała ta naj-

lepsza wersja, którą zresztą 

wszyscy chwalą. Dla nie-

których jest zbyt słodka, ale 

nie wszystkich zadowoli-

my.  
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Czy fani mogą wpływać 

na to, co się tutaj dzieje, 

np. wymyślać nowe na-

zwy dla pozycji w menu? 

- Jasne, był tutaj nawet 

konkurs na nowy letni de-

ser, więc nasi goście mogli 

podać propozycje przeką-

sek. Jedna z naszych fanek 

wygrała konkurs i wprowa-

dziliśmy jej „Babeczkę  

z zakazanego lasu”. Organizujemy u nas raz na jakiś czas 

takie konkursy. Goście mają wpływ na to, co się tutaj dzie-

je. Podobnie było z doborem muzyki. To była kolejna 

rzecz, nad którą długo się zastanawialiśmy, ponieważ go-

ściom nie podobał się fakt, że była tu muzyka inna niż  

w Harrym Potterze. W końcu ulegliśmy naszym fanom  

i wprowadziliśmy tu tylko muzykę z filmu o młodym czaro-

dzieju, poza jedną ulubioną piosenką pana prezesa. Więc 

tak, goście mają wpływ na to, co tu się dzieje.  

 
A mrożone herbaty domów? Czy powstają one na bazie 

barwników naturalnych? 

- Na początku myśleliśmy o tym, by je barwić barwnikami 

spożywczymi, bo to by fajnie wyglądało. Jednak ostatecz-

nie zdecydowaliśmy się przede wszystkim na zdrowe her-

baty. My tak dobraliśmy składniki, by powstał właściwy 

kolor. Tak naprawdę zaczęliśmy od Griffindoru i powstała 

pierwsza mrożona herbata, która była czerwona. Wtedy 

ktoś podrzucił pomysł, czemu nie cztery kolory i tak po-

wstały cztery domy herbaciane. Druga jest zrobiona na ba-

zie białej herbaty, trzecia - czarnej, kolejna na bazie owo-

ców tropikalnych i to wszystko nadaje barwę tym napojom.  

 

Czy planujecie otworzyć kolejne kawiarnie? 

- Dobre pytanie. Na pewno nie poprzestaniemy na tym, co 

do tej pory osiągnęliśmy. Jeżeli Diórawy Kocioł – to na 

pewno nie w Krakowie. Będziemy chcieli go otworzyć np. 

w Warszawie, bo tam też są grupy zainteresowanych.  

A jeżeli kolejny lokal tutaj, to na pewno jakiś tematyczny. 

Nie będzie to kolejna zwykła knajpa. Może będzie to Alicja  

w Krainie Czarów, może Wiedźmin. Pomysły na pewno są, 

ale na razie ich nie będę zdradzał.  

 

Czy wzorowaliście się np. na londyńskich lokalach Har-

rego Pottera czy ogólnie cała koncepcja jest Wasza? 

- W stu procentach jest to nasza koncepcja, nasze pomysły, 

które cały czas wdrażamy.  

 
Macie tutaj różne gry, które można sobie wziąć do stoli-

ków i zagrać z przyjaciółmi. Są tu również książki. Skąd 

taki pomysł? 

- Mamy tu biblioteczkę. Można się poczęstować i po prostu 

poczytać. Tak samo będzie już wkrótce w Kócu. Jeżeli cho-

dzi o gry, to myślę, że  

w takich lokalach to ele-

ment niezbędny. Jeżeli 

gość przychodzi, szczegól-

nie młodzież, to lubi sobie 

wziąć Hobbita czy Eurobiz-

nes w wersji Harrego Po-

terra i dłużej tu posiedzieć,  

a nie tylko przyjść, napić 

się, zjeść i wyjść. Myślę, że 

jest to ciekawa forma roz-

rywki.  

 

A tamta zaciemniona sala. Skąd taki pomysł? 

- No cóż, jedni potrzebują przestrzeni i światła, inni trochę 

intymności, stąd ten pomysł. Co ciekawe, nawet nie wie-

dzieliśmy, ale znaleźliśmy się w rankingu lokali na pierw-

szą randkę w Krakowie. Tamto pomieszczenie to sala Grif-

findoru i ją naśladuje, stąd właśnie kominek, przytulny na-

strój. Najlepiej się to uwidacznia w zimie, kiedy jeszcze 

dochodzą różne dekoracje.  

 

Mam wrażenie, że za pierwszym razem, kiedy tu byłam, 

w toalecie była żaba. 

- Tak, to prawda, mieliśmy tu żaby. Niestety, gościom nie 

zawsze te żaby się podobały. Część odeszła do lepszego 

świata i została chyba ostatnia przy ciastkach z wróżbą, ale 

proszę się spodziewać, że w sezonie jesień, zima żaby wró-

cą. A jeżeli nie żaby, to inne magiczne zwierzęta. 

 

A właśnie te ciasteczka i te wróżby, niektóre są dosyć 

przygnębiające. 

- Dlaczego? 

 

Dzisiaj przeczytałam, że mam się nie spodziewać 

oświadczyn. Trochę mnie to zasmuciło. 

- No cóż, to nie są chińskie ciastka, tylko nasze wróżby, 

które sami wymyślamy. 

 
No tak. Czy wszyscy pracownicy są fanami Harrego Po-

ttera i dzieł Tolkiena? 

- Nie wszyscy. Niektórzy musieli przechodzić test z wie-

dzy, bo nasi goście są wymagający i czasami, jak ktoś przy-

chodził do baru i pytał się o ciekawostki z Harrego Pottera, 

a pracownicy nie wiedzieli, to źle wyglądało. Nie wszyscy 

są fanami, ale wszyscy muszą coś wiedzieć.  

 

No tak, ale wszyscy lubią czytać książki? 

- Tak, tu wszyscy. 

 
Dziękuję za rozmowę. 

- Dziękuję. Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów Tol-

kiena i Harrego Pottera i nie tylko, by nas odwiedzili, za-

trzymali się i spróbowali naszych produktów.  
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     Kiedy tylko zobaczyłem ten temat, przyszło mi na myśl wiele 

książek. Nie mogłem się zdecydować, bo przecież każda książka 

jest niezapomniana, specyficzna i uczy nas czegoś nowego.  

W końcu jednak wybrałem „Dotyk Julii” autorstwa Tahereh Ma-

fi. Dlaczego? To pierwsza książka, którą musiałem odłożyć na 

bok, żeby przemyśleć to, co się w niej stało. To pierwsza książ-

ka, w której, mówiąc, „zakochałem się”, mówię za mało. To 

pierwsza książka, która wycisnęła łzy z moich oczu, wzbudziła 

tęsknotę, potrzebę miłości, rozbawiła mnie, a także zezłościła  

– i to wszystko naraz. To pierwsza książka, której bałem się czy-

tać w miejscu publicznym, bojąc się swojej reakcji na to, co 

przeczytam. To pierwsza książka, do której akcji chciałem dołą-

czyć tylko po to, by przytulić główną bohaterkę. To pierwsza 

książka, która zasmuciła mnie tym, że niedługo się skończy.. 

     Mógłbym wymieniać jeszcze długo. Minęło już sporo czasu, 

odkąd skończyłem czytać całą serię o Julii, a ja wciąż zastana-

wiam się przed zaśnięciem, jak inaczej mogłaby potoczyć się jej 

historia. Wraz ze wspomnieniami wracają uczucia. Mimo, że to 

niemożliwe, chciałbym kiedyś spotkać się z główną bohaterką na 

kawie i porozmawiać z nią o jej historii. No i oczywiście przytu-

lić ją (ci, co przeczytali książkę, zrozumieją). Myślę, że minie 

naprawdę długi czas, zanim zapomnę o tej książce. Może zastąpi 

ją jakaś inna? No cóż, pożyjemy, zobaczymy.  

O tej książce trudno zapomnieć 

DOTYK JULII Tahereh Mafi 

Tekst RAFAŁ KASPEREK  

     Ostatnio usłyszałem od pewnej starszej osoby: „Ta dzi-

siejsza młodzież już w ogóle nie czyta”. Nie powiem, tro-

chę mnie to zdenerwowało, ale może odrobinę… no nie 

wiem. Uważam, że dorośli totalnie nas nie rozumieją. Ale 

czy między nami serio jest taka różnica? Czy musi dojść do 

kolejnego przełomu, rewolucji, by oni zrozumieli, że obecni 

młodzi ludzie nie są najgorsi? Wróćmy jednak do tematu. 

Jak można rzucać tak straszne i bezpodstawne oszczerstwa? 

Co chwilę słyszy się, że czytają tylko dorośli, a młodzi to 

tylko imprezy, wagary i wandalizm. Ale prawda jest trochę 

inna (trochę, bo nie oszukujmy się, że myślimy tylko  

o książkach), a mianowicie młodzież czyta, ale nie to, co 

polecają rodzice, nauczyciele i inni dorośli. Nie wiem, jak 

inni, ale ja od Mickiewicza wolę Riordana, od Prusa - Ca-

navan, od Słowackiego - Mafi. Mógłbym wymieniać tak 

jeszcze długo, ale po co? Dorośli i tak ich nie znają. Tyle że 

my ich nie zmuszamy do poznania preferowanych przez nas 

książek, a oni wprost przeciwnie. 

     Zawsze mnie zastanawiało, czy nasi rodzice czytając  

w młodości swoich ulubionych autorów, też słyszeli, że nie 

czytają w ogóle albo tracą czas na bezsensowne opowiastki, 

zamiast zająć się poważną literaturą. Czy oni też byli tak 

urażeni jak ja? Czy jeszcze ktoś pisał taką pracę? Na pewno 

tak było i domyślam się, że powtórzy się to jeszcze wiele 

razy.  

     Mówienie, że nie czytam książek wartościowych, złości 

mnie jeszcze bardziej, niż mówienie, że nie czytam  

w ogóle. Ludzie! Przecież każda książka coś wnosi w życie 

czytelnika. Na razie uważam temat za wyczerpany. Jeżeli 

ktoś ma ochotę na dyskusję – zapraszam. 

Jak nie  czytam,  jak czytam?  

Temat numeru  CHEMIK - TU SIĘ CZYTA! 

Tekst RAFAŁ KASPEREK  
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Co myślą ludzie, sięgając po fantastykę? 

Zacznijmy więc od początku: Nie wiem… tak wiem  

- świetna odpowiedź na początek. Niestety (a może na 

szczęście) nie mam pojęcia, co myślą inni ludzie. Mogę 

natomiast powiedzieć, co ja czuję, spoglądając na książki 

fantasty. Ciekawość. Ekscytację. Znajome ciepło. Patrząc 

na powieści już przeczytane, powracają stare uczucia: 

strach o głównego bohatera, zachwyt nad pięknem niektó-

rych miejsc, ból cierpienia, namiętność gorących chwil czy 

też zmęczenie podróżą. Wszystko powraca w jednej chwili. 

Każda książka wzbudza inne, niepowtarzalne uczucia. Są 

one często podobne, lecz nigdy identyczne, tak jak historia 

tych książek. Przecież zmieniają się okoliczności, w któ-

rych czytamy. Niektóre poznajemy po to, by się uspokoić, 

inne, bo się nudzimy, a kolejne po prostu z ciekawości. Tak 

jak zmieniają się te okoliczności, tak zmienia się odczuwa-

nie opisanej tortury, podróży czy miłości. Zaczynamy od-

czuwać inne emocje lub w innym natężeniu. Prawda jest 

taka: ludzie, którzy czytają książki, żyją wielokrotnie. 

 

Czy warto czytać fantastykę? 

Odpowiedź jest oczywista - warto! Według mnie należy 

sięgać po książki każdego gatunku, lecz osobiście najczę-

ściej wybieram właśnie fantastykę. Rozbudza ona przede 

wszystkim wyobraźnię, która jest przecież naszym najlep-

szym urozmaiceniem życia. Uważam, że życie bez niej by-

łoby nie tylko nudne i pozbawione kolorów, ale również 

trudniejsze. W końcu łatwiej nam jest wykonać jakieś zada-

nie, nie ważne - psychiczne czy fizyczne, gdy wyobrazimy 

sobie wcześniej, jak to zrobić. Czytanie książek pobudza 

pamięć i logiczne myślenie, wpływa pozytywnie na retory-

kę i poprawne pisanie… Jaki wniosek? Czytajmy!  
 

Co wybrać: bestseler czy książkę z przeceny? 

Moim zdaniem, nie ma różnicy, gdzie znajdziemy książkę. 

Zdarzyło mi się przeczytać genialny utwór pochodzący  

z najwyższej półki z księgarni, jak i ten z najniższego ko-

szyka z hipermarketu. To samo z książkami przeciętnymi. 

Ogólnie uważam, że nie istnieją książki złe, ponieważ każ-

da książka nas wzbogaca i czegoś uczy. Może i jest to też 

nauka, po co nie sięgać, ale w końcu użyteczna, czyż nie?  

     Moja przygoda z książkami zaczęła się od podrzucenia 

mi przez moją koleżankę książki (tak właśnie) fantastycz-

nej. Była to bodajże „Klątwa tygrysa”… Tygrys albinos na 

okładce spodobał mi się tak bardzo, że pożyczyłem tę po-

wieść. Tyle. Żadnej wzruszającej opowieści o tym, że spo-

tkaliśmy się w księgarni, upadła między nami książka, 

przypadkowo się dotknęliśmy, poszliśmy na kawę i zako-

chaliśmy się w sobie. Nie. Byłem u niej, smażyliśmy nale-

śniki, a później w pokoju oglądałem jej kolekcję książek, 

starając się nie ubrudzić niczego czekoladą z naleśnika.  

I właśnie natknąłem się na cudną okładkę. Pożyczyła mi tę 

powieść, później resztę serii, a następnie inne świetne  

i sprawdzone przez siebie książki fantastyczne. Chcecie 

„happy end”? Przyjaźnimy się już sześć lat i dalej mamy 

bardzo podobny gust czytelniczy.  

     Podsumowując, nie patrzcie na to, skąd książki pocho-

dzą, a jeśli wygląd okładki ma Was zmotywować do jej 

przeczytania, to dobrze.  

 

Czy przeczytać tę samą książkę drugi raz?  

Osobiście nigdy nie przeczytałem żadnej książki dwa razy, 

ponieważ zawsze miałem ich tyle, że nie było czasu na to, 

aby przeżywać dwa razy tę samą opowieść. Nieważne jak 

była świetna. Uważam również, że jest tylko jedna okazja, 

by przeczytać daną historię ten „pierwszy raz”. Najlepszy 

jest ten moment, gdy otwiera się nową książkę, a w drugiej 

ręce trzyma się ciepłe kakao lub zimną cole, w zależności 

od pory roku. Wokół unosi się ten piękny zapach mieszani-

ny papieru i tuszu, który towarzyszy każdemu nowemu to-

mowi. No nic, teraz się rozmarzyłem… 

 

Podsumowując…. 

Nie patrzcie na to, co myślą inni! Czytać warto zawsze, nie-

ważne skąd pochodzi książka. A jeśli macie czas, to zawsze 

można wrócić do powieści, którą już raz czytaliście. Przy-

najmniej w moim odczuciu. Jeśli macie inne zdanie i chce-

cie się nim ze mną podzielić, zapraszam. Na pewno zoba-

czycie mnie na jakiejś przerwie na korytarzu. 

Tekst  RAFAŁ KASPEREK  

FANTASTYKA 
Co myślą ludzie,  

sięgając po ten gatunek literacki?  

Czy warto go czytać?  

Bestseller czy może książka z przeceny?  

A może przeczytać tę samą książkę drugi raz? 

Czy tylko mnie nurtują takie pytania,  

gdy kupuję nową książkę?  

Postanowiłem wreszcie na nie odpowiedzieć. 

Temat numeru  CHEMIK - TU SIĘ CZYTA! 
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BiblioNETka.pl 
Niedawno odkrytą przeze mnie stroną, która zdecydowanie 

najbardziej mnie urzekła jest BiblioNETka.pl. Można tutaj 

znaleźć recenzje ciekawych książek, opisy lub opinie in-

nych osób o danej powieści. Ostatnio właśnie tam przeczy-

tałam informację o premierze najnowszej książki - "Harry 

Potter i Przeklęte Dziecko". Zapowiada się naprawdę cieka-

wie!  

 

miastoksiazek.blox.pl 
Często sprawdzam również stronę miastoksiazek.blox.pl. 

Tutaj autor zamieszcza swoje własne odczucia i opinie na 

temat danej książki. W opisie są zawarte elementy przebie-

gu akcji, co pozwala nam ocenić, czy dana książka będzie 

nam odpowiadała. Pod każdym wpisem jest ocena książki 

przez blogera oraz dokładne informacje, takie jak: rok wy-

dania, wydawnictwo oraz tłumaczenie. Ostatni wpis, który 

mnie zainspirował do wycieczki do biblioteki, dotyczył 

trzech kryminałów "dobrych na październikowe noce". Jak 

dotąd czytałam jedynie książki Agathy Christie, ale okazało 

się, że „Ściana sekretów” Tany French też mi bardzo przy-

padła do gustu.  

 

zapatrzonawksiazki.blogspot.com 
Ciekawym, według mnie, blogiem jest zapatrzonawksiaz-

ki.blogspot.com. Najbardziej podoba mi się to, że na po-

czątku kolejnych wpisów pojawiają się krótkie fragmenty 

opisywanych książek. Jestem ogromną fanką aforyzmów, 

sentencji lub mądrych cytatów, które skłaniają do głębszych 

przemyśleń. Opis książki nie zdradza wiele i pozostawia 

pewien niedosyt. Właśnie to skłania odwiedzających, aby 

sięgnąć po daną książkę i poznać szczegóły akcji.  

Zaczytani.pl 
Dla tych wybrednych czytelników również znalazłam coś 

ciekawego. Lektury wybieramy pod różnym kątem. Jedni 

wybierają po gatunku, drudzy po tytule, a niektórzy nawet 

po ilości stron. Idealnym miejscem do poszukiwań jest 

stronka zaczytani.pl. Jest tam mnóstwo informacji o najróż-

niejszych książkach. Wybierasz książki po gatunku? Po 

prawej stronie znajduje się pasek z kategoriami. Kliknij na 

ten, który Cię interesuje i gotowe! Preferujesz ciekawe tytu-

ły? Nic prostszego! Zajrzyj w zakładkę "Nowości" lub 

"Klienci polecają". Na pewno coś dla siebie znajdziesz!  

A może jednak zależy Ci, żeby książka była odpowiedniej 

grubości? W informacjach o książce masz podaną ilość 

stron. Jeśli chcesz nabyć książkę, której opis przypadł Ci do 

gustu, istnieje możliwość jej zakupu.  

 

lubimyczytac.pl 
Kolejną stroną, którą polecam czytelnikom i miłośnikom 

książek, jest lubimyczytac.pl. Fani określonych wydaw-

nictw znajdą tutaj zakładkę "Wydarzenia" i dowiedzą się, 

gdzie  dzieje się coś ciekawego, co ma związek z daną 

książką czy serią. Tutaj moją uwagę przykuły nie tylko cie-

kawe  recenzje, ale również przejrzysty i prosty w obsłudze 

układ strony. Banalnie proste jest wybranie książki, która 

mnie interesuje, dzięki licznym kategoriom, które to uła-

twiają. Klikając na logo strony na samej górze, wracam do 

strony głównej. Tu moją uwagę przyciągnęło "10 najstrasz-

niejszych książek na Halloween". Nawet tym, którzy są 

przeciwni obchodzeniu tego święta, może spodobać się ja-

kaś mroczna historia.  

       

   

Internetowe strony o książk@ch 

Tekst KLAUDIA CHOMIK  

      
     Książek jest wiele; grube, cienkie, w twardej oprawie, w miękkiej... Leżą ustawione 

rządkiem na wysokich półkach. Przed każdym molem książkowym pojawia się pyta-

nie: "którą wybrać?"  

     Czasem przeczytanie książki zmienia wszystko. Mój pogląd na świat zmieniła 

"Bransoletka" autorstwa Ewy Nowak. Okładka mnie nie zachęcała do sięgnięcia po tę 

pozycję, a tytuł tym bardziej wydawał mi się nudny. Zawsze przechodziłam obok niej 

obojętnie. Pewnego razu postanowiłam poszukać w Internecie, jakie książki są warte 

przeczytania. Na jednej ze stron znalazłam recenzję "Bransoletki". Po zapoznaniu się 

z nią pomyślałam: "Może jednak czas przestać oceniać książkę po okładce?" 

     Od tej pory, gdy chcę przeczytać jakąś ciekawą książkę, szukam w Internecie, a na-

stępnie uciekam do pobliskiej biblioteki z małą karteczką w ręce, na której mam zapi-

sany tytuł oraz autora.  

Temat numeru  CHEMIK - TU SIĘ CZYTA! 
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    14         AlChemik ● jesień 2016          

Nietypowe poradniki 
Gdybyś kiedyś potrzebował zasięgnąć rady od specjalistów 

w danych dziedzinach, czytaj poradniki! Oto kilka z nich: 

„Modne trumny, które zbudujesz sam”, 

„Robienie na drutach z użyciem psiego włosia: lepszy swe-

ter z psa, którego znasz i kochasz, niż owcy, której nigdy 

nie spotkałeś”, 

„Jak robić kupę w lesie: przyjazne środowisku podejście do 

zapomnianej sztuki”, 

„Jak zniknąć, żeby nie zostać odnalezionym”, 

Czy nie sądzisz, że ich tytuły mówią same za siebie? 

  

Ich treść ciągle mnie zaskakuje 
Są wśród Was wielbiciele czarnego humoru? Ja jego fanką 

nie jestem, ale przyznam, że kiedy w ręce wpadła mi kom-

pilacja nagród Darwina, zebranych przez Wendy Northcutt, 

byłam zachwycona… czego to ludzie jeszcze nie wymy-

ślą?! Jest to zbiór nagród Darwina przyznawanych przez 

lata. Znajdują się tam historie ludzi, którzy przyczynili się 

do przetrwania naszego gatunku w długiej skali czasowej, 

eliminując swoje geny (najczęściej umierając) z puli genów 

ludzkości w nadzwyczaj idiotyczny sposób. Takie trochę 

śmierć na 1000 sposobów. 

Mimo iż „Kroniki Jakuba Wędrowycza” Andrzeja Pilipiuka 

są całkiem normalnym zbiorem opowiadań. To i tak pragnę 

wspomnieć tu o tym egzorcyście bimbrowniku ze Starego 

Majdanu z wykształceniem najwyżej trzech klas szkoły 

gminnej jeszcze za cara. Taki pasożyt społeczny z niesamo-

witymi przygodami. 

 

Nietypowe formy książki 
A jakie książki można jeszcze spotkać?  

Książkę w pudełku - B.S. Johnson – „Nieszczęśni”. W tej 

książce jest tylko pierwszy i ostatni rozdział, całą resztę 

czyta się w kolejności losowej 

Książkę w butelce - Zenon Fajfer – „Spoglądając przez ozo-

nową dziurę”. Ta książka została uwięziona w szklanej pół-

litrówce i czytelnik ma zadanie wyciągnąć to zawiniątko. 

Jadalna książka kucharska - „Das erste und einzige 

kochbuch”. Strony tej książki są wykonane z makaronu. 

Książka z błota - Richard Long - „Nile”. Każda ze stron 

tych książek ma inny kolor, ponieważ, została stworzona  

z innego błota. 

 

Niektóre rekordy 
Największa książka – „Super Book” – mierząca 2,74 na 

3.07 m została wydana w Denver w stanie Colorado w roku 

1976. Składa się z 300 stron i waży 252.6 kg.  

Najmniejsza książka na świecie to – „Stary król Cole”  

– ma ona rozmiar 1mm na 1 mm. Wydało ją w Szkocji. 

Kartki można przewracać tylko za pomocą igły.  

Najgrubsza książka świata to dzieło, w którym zgoma-

dzone zostały wszystkie przygody Panny Marple, postaci 

stworzonej przez Agathę Christie. Najgrubsza na świecie 

lektura liczy sobie 4032 strony, waży około 8 kilogramów  

i ma 322 mm grubości.  

Najstarsza książka to sześć połączonych ze sobą płytek  

z 24-karatowego złota. Są one zapisane językiem Etrusków, 

którego nikt do tej pory nie zdołał w pełni odczytać. 

Jej wiek oszacowano na 2,5 tys. lat.  
 

Nietypowe książki dla dzieci 
Moim hitem w tej kategorii są książki z cyklu „…Mamoko” 

oraz „Rok w…”. We wnętrzu tych książek nie ma ani jed-

nego słowa, a jednak możemy wywnioskować historię 

wszystkich bohaterów, odnajdując ich na kartach tej książki 

i śledząc ich losy. Rysunki są śliczne. 

Drugą serią, przy której dzieciaki na pewno nie będą się 

nudzić, jest „Matematyczne Śledztwo” lub też „Naukowe 

Śledztwo”. Tutaj bawimy się w detektywów i sami wybie-

ramy, którą drogą dalej pójdziemy, jesteśmy przekierowy-

wani na kolejne strony, zbliżając się do rozwikłania sprawy. 

I na koniec „Zniszcz ten dziennik” - ta książka uczy nas 

postępować nieszablonowo. Zmusza czytelnika do wstania 

z fotela lub sprzed komputera. Ale z drugiej strony istnieje 

obawa, czy dziecko „czytając” ją dalej, będzie miało szacu-

nek do książek? Skoro tą można niszczyć, to dlaczego nie 

wszystkie? 

     Otchłanie bibliotek 
 

czyli na co możesz trafić, szperając między regałami:  
książki niestandardowe, dziwne, przerażające,  

rekordowe i bez sensu. 

Okładka z tytułem, autorem. Białe kartki. Czarne literki. Zapisane w rzę-

dach. Równiutko. Czcionka niczym nie różniąca się od tej stronę dalej. Czyta-

my po kolei, strona, po stronie. Czasem rysunek. Czasem zdjęcie. Standard.  

Ale czy jest to najlepsze rozwiązanie? Spójrz na „inne” książki.  
Tekst WERONIKA SOŁKOWSKA 
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Temat numeru  

    Wchodząc, czułem lekki dyskomfort, gdyż nie wiedzia-

łem, jakie są procedury i ogólne przepisy. Na szczęście pani 

z administracji była bardzo uprzejma i wskazała mi krok po 

kroku, w jaki sposób mam zdobyć zezwolenie na prze-

mieszczanie się po katalogach i księgozbiorach biblioteki. 

Okazało się, że ze względu na to, że jestem niepełnoletni, 

nie mogę się tam od razu zarejestrować i skorzystać z księ-

gozbioru. Wyrobiono mi więc „tymczasową kartę biblio-

teczną” i dopiero wtedy mogłem poznać zasoby tej bibliote-

ki. Niestety, była ona ważna tylko jeden dzień. Kiedy otrzy-

małem dokument, ruszyłem schodami na spotkanie z rega-

łami. Moje pierwsze wrażenie było pozytywne. Na ścianach 

znajdowały się kopie różnych malowideł, takich jak np.: 

rycina twarzy Jezusa, strona Bogurodzicy po łacinie oraz 

mała przeszklona wystawa, z której można było się dowie-

dzieć, jakie były pieczęcie dawnych ksiąg. 

    Później miły starszy pan zaproponował, że opowie mi 

krótką historię pierwszego piętra biblioteki. Znajduje się 

tutaj czytelnia europeistyczna, w której gromadzi się źródła 

informacji z bieżącego tygodnia np: „ANGORA”, 

„FORBES” czy „NewsWeek”. Tu można znaleźć książki na 

temat Unii Europejskiej, o prowadzeniu własnej firmy, jak 

również o finansach naszego kraju i wiele innych. Następne 

natknąłem się na regały książek po niemiecku. Były to wo-

luminy, które zostały zakupione w Republice Austriackiej. 

Zawierały treści o sztuce, muzyce, rodach królewskich  

np. (Habsburgach) oraz słowniki językowe. Obok znajdo-

wała się czytelnia audiowizualna, w której można było od-

tworzyć różne filmy z okresu wojennego i inne edukacyjne. 

Oglądałem taki o pracy komórek organizmów. Następnie 

odwiedziłem czytelnię pracowniczą, do której przychodzili 

wybitni profesorowie, wykładający na uniwersytetach  

w Krakowie i nie tylko. W ostatnim pokoju odnalazłem ka-

talog rękopisów i dowiedziałem się, że znajduje się tutaj 

dokument stworzony przez Ludwiga van Beethovena.  

     Pod koniec wizyty w tej bibliotece zostałem skierowany 

do głównej czytelni. Przyznam się szczerze, że zrobiła na 

mnie piorunujące wrażenie, ponieważ zaproponowano mi 

wyjście na balkonik, z którego miałem widok na całe po-

mieszczenie. W tej sali znajdowały się zbiory o tematyce 

filozoficzno-refleksyjnej i wiele starych egzemplarzy 

„Pisma Świętego”, spisanego w języku łacińskim. Kiedy 

znajdowałem się blisko naprawdę starych książek, czułem 

przyjemny zapach starego pergaminu, który był dość wy-

czuwalny nawet przed wejściem do czytelni.  

     To było ciekawe doświadczenie… A przede wszystkim 

nie bójcie się Biblioteki Jagiellońskiej, na pewno się tu nie 

zagubicie. To miejsce, w którym spotkacie profesjonali-

stów, którzy udzielą Wam potrzebnych informacji. 

Bez wyjścia  

czyli jak odwiedziłem  
Bibliotekę Jagiellońską 

Tekst  MATEUSZ MACH  

 

Parę tygodni temu otrzymałem propozycję napisania artykułu o Bibliotece Jagiellońskiej,  

więc podzielę się z wami refleksjami z wycieczki, która dla mnie osobiście była wspaniałym przeżyciem!  

Na początku trochę się denerwowałem, ponieważ wiele osób mówiło, że można się w tym budynku zgubić. 

Cóż, najwyraźniej był to tylko żart, ponieważ biblioteka, mimo że duża, raczej przyciąga niż odstrasza.  
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 BÓSTWA  
 

     W zamierzchłych czasach babki 

opowiadały dziatkom o bytach sprawu-

jących opiekę nad lasem, rzeką wszela-

kimi żywiołami czy zwierzyną, które, 

proszone o przychylność bądź urodzaj-

ne plony, żądają czegoś w zamian czyli 

ofiary złożonej im za pomocą plemien-

nych rytuałów. Bóstw było mnóstwo, 

ale tak naprawdę wyróżniały się te 

główne, o których pamiętano najczę-

ściej. 

     Najważniejszym i budzącym naj-

większą trwogę bóstwem był Perun. 

Utożsamiano go z gromem i błyskawi-

cami oraz deszczem. Atrybutem Peru-

na jest topór, a świętym drzewem dąb.  

     Świętowit był najwyższym bogiem 

plemienia Ranów, zamieszkujących 

wyspę Rugię i posiadał wspaniałą 

świątynię w Arkonie. Dla Ranów 

Świętowit był panem niebios i sprawcą 

piorunów, przez co współcześnie nie-

którzy uważają go za jedną z postaci 

Peruna. Patronował także Ranom  

w wyprawach wojennych, stąd jego 

atrybutem jest miecz. W okresie poko-

ju czczono go jako bóstwo płodności  

i urodzaju. Arkoński posąg przedsta-

wiał Świętowita jako czterotwarzową 

postać z rogiem w dłoni. Róg ten, na-

pełniany winem, służył następnie ka-

płanom do wróżb.  

     Weles jest panem podziemi i wód 

podziemnych - Nawii, czyli zaświatów. 

Jest opiekunem i strażnikiem ludzkiego 

bogactwa i dostatku, ale także bogiem 

związanym ze sferą magiczną i zsyła-

niem wieszczego natchnienia poetom. 

     Jednym z najważniejszych bóstw 

słowiańskiego panteonu jest Rod. 

Opiekuje się on wszelkimi zbiorowo-

ściami ludzkimi, zwłaszcza tymi naj-

ważniejszymi – rodziną, rodem, ple-

mieniem. Bogu temu towarzyszą trzy 

rodzanice, istoty wyznaczające każde-

mu człowiekowi jego własny los. 

Cześć oddaje im się wspólnie, składa-

jąc w ofierze chleb, ser i kutię. 

     Jaryło jest bogiem wiosny i wege-

tacji. Rodzi się wraz z końcem zimy  

i początkiem wiosny, by umrzeć wraz  

z nadejściem lata i narodzić się ponow-

nie za rok. W ostatnich dniach czerwca 

urządzany jest symboliczny pogrzeb 

Jaryły, w trakcie którego symbolizują-

ca go kukła jest rozrywana bądź cho-

wana w grobie. 

     Wśród czołówki bóstw nie może 

zabraknąć ojca i syna, czyli Swaroga  

i Swarożyca. Pierwszy z nich był 

czczony jako bóg słońca, a drugi ognia. 

     Na koniec przedstawię boginię Mo-

kosz - Matkę Ziemię, kojarzoną z uro-

dzajną ziemią i deszczem, kobiece bó-

stwo tkactwa, płodności. Mokosz jest 

postacią wyjątkową – jednym z nie-

licznych kobiecych bóstw w panteonie 

słowiańskim. Słowianie zawsze darzyli 

ziemię nabożnym szacunkiem. Niedo-

puszczalne było spluwanie na nią bądź 

bicie jej kijem. Przed rytualnym nadej-

ściem wiosny nie wolno było uprawiać 

orki ani podejmować innych prac wią-

żących się z kopaniem w ziemi. O głę-

bokiej czci Słowian dla ziemi świadczą 

również rozmaite obyczaje, m.in. kła-

dzenia na niej noworodka. 

 

LITERACKIE INSPIRACJE 
     

 Chciałabym zachęcić zainteresowa-

nych do przeczytania książek na ten 

temat, a przede wszystkim pragnę 

Wam polecić „Samotność Bogów” 

Doroty Terakowskiej. Powieść ta 

pokazuje wpływy chrystianizacji na 

prymitywną wiarę plemion Polan. Inne 

warte polecenia to: Jakub Zielina 

„Wierzenia Prasłowian”, Tomasz Du-

szyński „Droga do Nawi”, Aleksander 

Gieysztor „Mitologia Słowian”. 

Pradawne słowiańskie inspiracje 
 Czy kiedykolwiek słyszeliście coś więcej o wierzeniach i obrzędach religij-

nych naszych przodków, a może uczestniczyliście w jednym z tych obrząd-

ków? W szkołach uczą dzieci przeważnie o mitologii starożytnych Greków 

i Rzymian, a niewiele podaje się informacji o naszych pradawnych korze-

niach. Słowiańska krew płynie w polskich żyłach, więc każdy z nas powi-

nien znać podstawowe pojęcia dotyczące kultu wspólnych protoplastów. 

Dlatego w tym artykule przedstawię podstawowe bóstwa i rytuały Polan.  

Zapraszam! 
Tekst KAROLINA KALETA 
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BESTSELLERY 
 

I  M IEJSCE W RANKINGU ZSCH  
 

„WIEDŹMIN” - Andrzej Sapkowski 

 

   Książka zawiera wiele prawd życiowych i opowiada o przemianie głównego bo-

hatera, o zmianie jego podejścia do otaczającego go świata. Bardzo istotną rolę 

odgrywa tu motyw przeznaczenia, które nieustannie wpływa na losy Geralta.  

   Pierwsze dwie części „Wiedźmina”, które nie należą do samej sagi, to zbiory, 

pozornie ze sobą niezwiązanych, opowiadań. Jednak wydarzenia, których akcja 

rozgrywa się w innych miejscach, w pewnym momencie zaczynają łączyć się ze 

sobą. Tworzą one jedną całość, która zostałaby zaburzona, gdyby „usunąć” któryś 

z elementów. 

   Uważam, że „Wiedźmin” powinien być obowiązkową lekturą szkolną. Jest on 

dla mnie tym, czym Tora dla Żydów lub Koran dla Muzułmanów. Książka ta pro-

wadzi mnie przez całe życie i udziela nieustannych wskazówek. Jest ona niczym 

pochodnia w ciemnym tunelu, która oświetla moją drogę. Michał Rębacz z 2a  

 

 

II  M IEJSCE W RANKINGU ZSCH  
 

 „IGRZYSKA ŚMIERCI” - Suzanne Collins 

 

Książkę przeczytałam, kiedy miałam trzynaście lat, był to tzw. okres dojrzewania. 

Szukałam czegoś, co zainteresuje mnie swoją fantastyką, ale jednocześnie będzie 

dobrą nauką, która przyda się w życiu.  

„Igrzyska śmierci” opowiadają historię nastoletniej dziewczyny, która zajmuje 

miejsce wybranej do Głodowych Igrzysk siostry, chce ochronić jej życia, a poświę-

cić swoje. Główna bohaterka walczy tak, aby wygrać, nikogo nie krzywdząc. Nie-

stety, nie jest to takie proste.  

Ostatecznie bohaterka osiąga swój cel, ale w kolejnych częściach trylogii okazuje 

się, że niekoniecznie ta wygrana wychodzi jej na dobre. Poznaje równocześnie 

chłopaka, który dotrzymuje jej kroku, a następnie odwraca się od niej z niewiado-

mych powodów. Serdecznie polecam. Wiktoria Majka z 2d 

 

 

III  M IEJSCE W RANKINGU ZSCH  
 

„HARRY POTTER I KAMIEŃ FILOZOFICZNY” – J.K. Rowling 

 

Jest to pierwsza część siedmiotomowego cyklu, który opowiada o życiu młodego 

chłopca o niezwykłych mocach. 

„Harry Potter” to książka pełna fantastycznych historii i przygód trójki młodych 

przyjaciół, którzy chodzą do nadzwyczajnej Szkoły Magii i Czarodziejstwa. Harry 

to główny bohater, który mierzy się z wieloma problemami i mimo młodego wieku 

bardzo dobrze sobie z nimi radzi.  

Uważam, że warto zapoznać się z tą powieścią nie tylko ze względu rozrywkowe-

go, ale także naukowego czy życiowego. Pokazuje ona również, jak dużą wartość 

w życiu człowieka ma przyjaźń. Klaudia Tabor z 2at  
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IV M IEJSCE W RANKINGU ZSCH  
 
„HOPELESS” – Colleen Hoover 

 

Moim zdaniem, książka pt. „Hopeless” jest wyjątkowa. Poznajemy historię dziew-

czyny Sky, która jest nastolatką trzymaną pod kloszem przez nadopiekuńczą, ad-

opcyjną matkę. Jej najlepsza przyjaciółka Six wyjeżdża na wymianę do Europy  

i bohaterka zostaje sama. Jednak pewnego dnia w supermarkecie poznaje Deana 

Holdera, który nie pozostawia po sobie dobrego wrażenia, lecz w efekcie wywraca 

życie Sky do góry nogami. Akcja diametralnie się zmienia i nie jest monotonna. 

Można spodziewać się, że jest to kolejna, niezbyt ambitna powieść dla nastolatek, 

jednak lektura „Hopeless” była dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Przeczytajcie 

ją koniecznie. Gabrysia Ostafin z 2at 

 

IV M IEJSCE W RANKINGU ZSCH  
 
„ZOSTAŃ, JEŚLI KOCHASZ” – Gayle Forman 

 

Akcja zaczyna się od opisu tragicznego wypadku, w którym giną najbliżsi głównej 

bohaterki, od niej zaś zależy, czy będzie walczyła o odzyskanie przytomności. 

Książka opowiada o potędze miłości i wyborach, których każdy z nas musi w ży-

ciu dokonać, wsparciu rodziny, przyjaciół, samotności i chwilach załamania. Nata-

lia Szlichta z 2d  

 

V M IEJSCE W RANKINGU ZSCH  
 
„PERCY JACKSON I BOGOWIE OLIMPIJSCY” - Rick Riordan 

 

„Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy” to wspaniała seria. Opowiada ona o chłop-

cu – synu Posejdona, który, według przepowiedni, ma ocalić świat przed powro-

tem Kronosa. Fabuła jest pełna akcji. Czytając, nie można być pewnym, co zoba-

czy się na drugiej stronie. Polecam wszystkim fanom mitologii greckiej, jak i oso-

bom, które chcą ją poznać. Adrian Kazimirek z 2a  

 

VI MIEJSCE W RANKINGU ZSCH 
 
 „ZWIADOWCY. RUINY GORLANDU” - John Flanagan  

 

Książka wyjątkowa, bo zachęciła mnie do czytania. Poza tym wciągnęła mnie we 

wspaniały świat fantasy i zapewniła zabawę na wiele dni. Dała mi ona wiele tema-

tów do rozmów z przyjaciółmi oraz zainspirowała do tworzenia ciekawych rozpra-

wek na języku polskim. Żarty starego Halta i młodego Willa nieraz wywołały ra-

dość na mojej twarzy. Przyjaźń, która się narodziła między bohaterami, jest ideal-

na, taka jaką sama bym chciała przeżyć. Karolina Maślanka z 2ad  

 

„WŁADCA PIERŚCIENI” – J.R.R Tolkien 

 

Książka „Władca pierścieni” autorstwa Tolkiena jest podzielona na trzy części: 

„Drużyna pierścienia”, „Dwie wieże”, „Powrót króla”. Powieść ta jest wyjątkowa 

ze względu na fantastyczne motywy, ciekawą akcję i zawartość załączonych map. 

Uczennica z 2d  

BESTSELLERY 
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Katarzyna Piłat z 2an poleca: „SKRZYDŁA LAUREL” – Aprilynne Pike 

 

Ta książka jest wyjątkowa, ponieważ, gdy ją czytam, zapominam o otaczającej mnie rze-

czywistości i wchodzę do świata magii i piękna. To właśnie przy niej się relaksuję i czuję 

się wypoczęta. Fabuła jest na tyle wciągająca, a słownictwo przyjemne, że aż chce się czy-

tać. Język, którym posłużyła się autorka, jest młodzieżowy, chociaż nie zawiera w sobie 

żadnych elementów slangu. Tekst został tak rozmieszczony, że nie męczy oczu, dzięki 

czemu nie utrudnia czytania. Większość rozdziałów jest krótka, co dodatkowo sprawiało, 

że bardzo szybko się ją czytało. Jedynym mankamentem jest okładka książki, która nie do 

końca oddaje jej nastrój. Nie ocenia się książki po okładce, ale – jak wiadomo – oprawa 

również jest ważnym czynnikiem przy wyborze lektury. Czas, który spędziłam z tą cu-

downą książką, uważam za bardzo dobrze wykorzystany. Jest to świetny wstęp do serii  

i z przyjemnością zagłębię się w dalsze losy bohaterki w kontynuacji – „Magia Avalonu”. 

 

Julia Skowronek z 2a poleca: „PIEŚŃ LODU I OGNIA” - George R. R. Martin 

 

Ta książka jest wyjątkowa, ponieważ napisano ją prostym językiem i szybko się ją czyta. 

Opisuje życie w średniowieczu. Bardzo ciekawie przedstawia spiski, jakie knuli bohatero-

wie, aby dojść do władzy. Jest tam również wiele kontrowersyjnych momentów, nieraz 

brutalnych. Również fani książek fantasy znajdą tam coś dla siebie, ponieważ w książce 

występują smoki. Na podstawie powieści powstał serial, więc jeśli ktoś go oglądał, to ko-

niecznie powinien przeczytać książkę.  

 

Weronika Malinowska z 2at: „DZIEDZICTWO” – Christophera Paolini  

 

Cała seria opowiada o przygodach chłopca zwanego Eragonem, który w górach znalazł 

smocze jajo. Z jaja wykluła się Saphira i to zdarzenie zmieniło całe życie bohatera. W jed-

nej chwili na jego barki spadła odpowiedzialność za krainę i uwolnienie jej od nikczemne-

go króla. Eragon z piętnastoletniego chłopca zmienia się w mężczyznę, który wraz ze swo-

ją smoczycą, przyjacielem Orikiem, krasnoludem, elfką Arya  i innymi towarzyszami to-

czą walkę przeciw złemu Galabatraixowi.  

 

Natalia Trzop z 2a poleca: „DRUŻYNA” - John Flanagan 

 

Książka opowiada o niezwykłym chłopcu, który pomimo tego, iż był odmieńcem, nie pod-

dawał się. Był cherlawej budowy, ale za to miał bogatą wyobraźnię i talent do planowania, 

budowania oraz tworzenia. Jest to piękna opowieść o prawdzie, przyjaźni i poświęceniu,  

o wierze w swoje możliwości pomimo beznadziejnej sytuacji. Powieść czyta się lekko  

i szybko, ponieważ przedstawia ona wiele zabawnych wątków i niezwykłych przygód dru-

żyny „Czapli”.  

 

Karolina Figiel z 2at poleca: „DARY ANIOŁA” – Cassanra Clare  

 

Pisarka bardzo interesująco przedstawiła świat a zarazem miejsce akcji powieści. Wzbu-

dziła tym w czytelniku ciekawość, która towarzyszy mu od początku aż do ostatniego sło-

wa książki. Zadanie, jakie sobie postawiła Clare, udało się w stu procentach. Odbiorca 

czytając, chce więcej i więcej. W powieści  każdy znajdzie coś interesującego, np. jedni 

romans a inni fantastykę. Wszyscy, którzy sięgną po książkę, będą zadowoleni. Losy mło-

dej Clarie, która poznaje prawdę o swojej rodzinie i pochodzeniu, wzruszają. Zachęcam do 

zapoznania się z tą historią.  
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Dorota Jędrzejowska z klasy 2at poleca:  
„OCALONY. ĆPUNK W KOŚCIELE” – Andrzeja Sowy 

 

Książka opowiada o życiu mężczyzny, który wpada w złe towarzystwo, w jego życiu poja-

wiają się narkotyki, przygodne kontakty seksualne, przekręty, kradzieże. Tak wyglądało 

życie Andrzeja Sowy – bohatera tego utworu. Jest to historia oparta na faktach. Jego życie 

po jakimś czasie totalnie się zmienia. Andrzej jedzie na rekolekcje, gdzie się nawraca. 

Znajduje sobie kobietę swojego życia, dom i zostaje tatą. Pomimo, że jest im ciężko, po-

wierzają się opiece Boga i wszystko zaczyna się pomyślnie układać. Jest to książka o na-

wróceniu. Jak z samego dna można wznieść się na szczyt. 

 

Magda Pańczyszyn z 2d poleca:  
MILION MAŁYCH KAWAŁKÓW” – James Frey 

 

Książka ta jest oparta na faktach i opowiada historie osób, które walczyły z uzależnieniami 

od narkotyków, alkoholu itp. Są to tematy, które mnie interesują, ponieważ problem doty-

czy wielu ludzi w każdym społeczeństwie. Uważam, że z tego powodu należy poruszać 

takie tematy w literaturze. Zawarta tam treść zmusza czytelnika do myślenia nad proble-

matyką uzależnień. 

 

Agnieszka Sołowska z 2d poleca:  

„MY, DZIECI Z DWORCA ZOO” - Christiane F. 

 

Książka opowiada o dziewczynie, która popada w narkotyzm głównie przez otaczających 

ją nowych znajomych. Bohaterka z każdym miesiącem upada coraz niżej. Robi wszystko 

dla narkotyków. Dochodzi nawet do prostytucji. Książka jest bardzo interesująca, ponie-

waż ukazuje, co człowiek jest w stanie zrobić przez nałóg, jak nisko może się stoczyć. 

Uświadamia również, że z uzależnienia tak naprawdę nigdy nie da się wyjść i dlatego na-

leży się przed nim chronić. 

 

Ewelina Szot z 2ad poleca:  
„PAMIĘTNIK NARKOMANKI” – Barbary Rosiek 

 

Książka powstała z autentycznych zapisków. Porusza wiele problemów związanych  

z samoakceptacją, samotnością, które doprowadziły bohaterkę do choroby, którą jest nar-

komania. Zapisy z pamiętnika ukazują nam człowieka, który staje się słaby przez uzależ-

nienie, stacza się na samo dno. Bohaterka traci wszystko i dopiero wtedy postanawia pod-

jąć walkę o siebie i lepsze życie.  

 

Gabrysia Stolarska z 2ad poleca:  
„ODLOT NA SAMO DNO” Jany Frey 

 

Książka opowiada o nastoletniej dziewczynie, która uzależnia się od narkotyków. Bohater-

ka na początku myśli, że ma wszystko pod kontrolą, lecz to przekonanie nie trwa w niej 

długo. Warto przeczytać tę książkę, ponieważ opowiada ona prawdziwą historię. Można 

potraktować ją jak przestrogę. 

 

Temat numeru  CHEMIK - TU SIĘ CZYTA! 

Bardzo popularne wśród naszych kolegów i koleżanek są 
książki poruszające problematykę uzależnień i walki z nało-
gami. Oto niektóre z nich: 
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Klaudia Klimkowicz z 2at poleca:  
„GWIAZD NASZYCH WINA” – Johna Greena 

 

Autor książki pokazuje nam bezgraniczną miłość nastolatków. Mimo choroby nowotworo-

wej, która ich dotyka, młodzi ludzie skupiają się na miłości, jaką siebie darzą. Pokazują 

rówieśnikom, że można być szczęśliwym, a choroba wcale nie musi oznaczać tylko smut-

ku, cierpienia i śmierci. Nastolatka godzi się ze swoją chorobą, nie obwinia nikogo za stan 

swojego zdrowia. Dziękuje Bogu za to, że ma przy sobie rodzinę i ukochanego. 

 

Olga Gala z 2ad poleca:  
„OSKAR I PANI RÓŻA” - Éric-Emmanuel Schmitt 

 

Ta książka jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ ukazuje historię małego chłopca, który jest 

chory, a mimo to nie poddaje się i walczy z nowotworem. Historia ta pomogła mi zrozu-

mieć, że w życiu trzeba wykorzystać każdą chwilę i nie warto przejmować się drobnymi 

niepowodzeniami, ponieważ mogą nas spotkać większe problemy, takie jak choroba, na 

którą nie mamy wpływu. Dzięki tej książce poznałam prawdziwe wartości, takie jak przy-

jaźń i bezinteresowność. 

 

Karolina Lichoń z 2an poleca:  
„FREAK CITY” – Kathrin Schrocke 

 

Ta książka opowiada o dziewczynie, która jest głuchoniema. Całe życie boryka się z po-

ważnymi problemami, ale nie poddaje się. Pewnego dnia poznaje chłopaka, który na po-

czątku źle się w stosunku do niej zachowuje. Po kilku spotkaniach zakochuje się jednak  

w bohaterce, ale pojawia się kolejny problem - jego rodzice nie akceptują dziewczyny. 

Książka ukazuje nam, jacy jesteśmy w stosunku do osób niepełnosprawnych. Wielu ludzi 

traktuje takie jednostki jak „gorsze” od siebie. A tak nie powinno być! 

 

Uczennica z klasy 2at poleca:  
„NIEBO JEST WSZĘDZIE” – Jandy Nelson 

 

Główną bohaterką książki jest siedemnastoletnia dziewczyna o imieniu Lennie, która jest 

załamana po śmierci swojej siostry, Bailey. Jedyną osobą, która rozumie jej ból, jest chło-

pak jej zmarłej siostry, Toby, z którym zaczyna ją łączyć bliższa relacja. W szkole Lennie 

pojawia się Joe, który ma podobne pasje i zainteresowania jak dziewczyna. Młodzi zako-

chują się w sobie. Jest to piękna historia, z jednej strony pojawia się tu smutek i rozpacz po 

stracie bliskiej osoby, z drugiej miłość, cudowne chwile i nowe przeżycia. Bardzo oryginal-

na i poruszająca książka. 

 

Anna Komenda z 2a poleca:  
„CIEŃ WIATRU” - Carlos Ruiz Zafón 

Książka ta opowiada historię młodego chłopca, który wychowuje się ze swoim ojcem. 

Mieszkają w urokliwej księgarni. Podoba mi się ta powieść, bo łączy w sobie ciekawą mie-

szankę gatunków, tj. czuć w niej nutkę kryminału, dramatu i szczyptę romansu. „Cień wia-

tru” to powieść, którą wybrałam sobie na całe życie. Chcę dbać o to, by nie zginęła w ster-

cie zapomnianych książek. Ta historia uczy życia. Carlos Ruiz Zafón napisał, że każda 

książka ma w sobie cząstkę duszy tego, kto ją napisał i tego, kto ją przeczytał. Zatem warto 

ją poznać, jest pełna mądrych nauk o życiu. 

Temat numeru  CHEMIK - TU SIĘ CZYTA! 
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Julia Zadrozińska z 2 at poleca:  

„ANIOŁY ŚNIEGU” – James Thompson 
 

Akcja książki dzieje się w Laponii, w najbardziej ponurej porze roku, kiedy to panują nie-

ustające ciemności i mróz. Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem znaleziono zwłoki 

somalijskiej aktorki. Kobieta została brutalnie okaleczona. Śledztwem kieruje Karii Vaa-

ra, którego życie zostaje przewrócone do góry nogami. „Anioły śniegu” to książka wcią-

gająca, w której jest wiele tajemnic, wątków. Autor porusza mnóstwo problemów, które 

wbrew pozorom dotyczą sporej części społeczeństwa. Fabuła jest dobrze prowadzona,  

a zakończenie zaskakujące. 

 

Wiktoria Mrozowska z 2a poleca:  

„PTASZYDŁO” - Max Bentow 
 

„Ptaszydło to kryminał niemieckiego autora Maxa Bentowa. Książka ta napisana jest  

w taki sposób, że czytelnik nie może się od niej oderwać. Historia przedstawiona na kart-

kach tego 336-stronicowego dzieła opowiada o komisarzu Nilsie Trojanie, który ma przed 

sobą trudną zagadkę do rozwiązania. W końcu niecodziennie znikają młode blondynki. 

Morderca ma dość wyszukany sposób zabijania. Nic więcej nie zdradzę, aby poznać całą 

przygodę niemieckiego komisarza, należy przeczytać tę książkę. 

 

Bożena Druzgała (2a) poleca:  

"TĘSKNIĘ ZA TOBĄ” - Harlan Coben 
 

To jedna z moich ulubionych książek Cobena. Polecam wszystkie jego książki, bo w jego 

kryminałach rozwiązanie znajduje się na ostatniej stronie. Ciekawa akcja i nietuzinkowe 

postacie pozwalają czytelnikowi stworzyć swoją wersję rozwiązania zagadki poruszonej 

w książce. Polecam, bo po przeczytaniu jednej książki ma się ochotę na kolejną i tak  

w kółko. 

 

Tomasz Marć z 2a poleca:  

„GOTUJ Z PAPIEŻEM” – Jakub Ćwiek 
 

Podróżujemy po literackich wizjach świata różnych typów książek, lecz rzadkością jest, 

by w zaledwie jednym tomie zawarta była taka, jak w „Gotuj z Papieżem”, ilość napisa-

nych równie doskonale opowieści. Książka powstała z niezwykle egzotycznego połącze-

nia dwóch ówcześnie najbardziej popularnych typów książek, mianowicie wszelkiego 

typu wydawnictw związanych z Papieżem i poradników kulinarnych. Jakub Ćwiek pisze 

jednak jak zwykle w swoim niepowtarzalnym stylu, tworząc w ten sposób świat powieści 

tak niezwykłej jak to tylko możliwe, a nawet jeszcze bardziej. 

 

Piotr Martynus z 2a poleca:  

Serię „ZGON” – Giny Damico 
 

Lex jest zbuntowaną nastolatką i po kolejnym pobiciu uczniów zostaje odesłana na waka-

cje do swojego wujka na wieś. Jak się okazuje, Mort jest burmistrzem miasta, którego 

mieszkańcy są żniwiarzami zbierającymi dusze umarłych. Lex zachęcona przez wujka 

zaczyna trening na prawdziwego żniwiarza. Książka w sam raz dla młodzieży. Typowe 

sprawy nastolatków, pewne niebiesko-brązowe oczy i mnóstwo czarnego humoru. Cze-

kam na przetłumaczenie trzeciej części. Seria zawiera: „Zgon”, „Płomień” i ostatnia 

część, która czeka na wydanie w języku polskim. 

M o j a  u l u b i o n a  k s i ą ż k a . . .  

Temat numeru  CHEMIK - TU SIĘ CZYTA! 
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Tekst MAŁGOSIA ŻYWIECKA z 2d 

     Książka Nicholasa Sparksa pt. „Jesienna miłość” to poruszająca serca historia 

pierwszej miłości. Głównymi bohaterami powieści są siedemnastoletnia Jamie Sullivan 

i jej rówieśnik - Landon Carter, między którymi zrodziło się piękne uczucie. Zostały tu 

ukazane relacje pomiędzy zakochanymi, problemy szkolne i ich codzienne życie. 

      Utwór jest napisany w sposób ciekawy i wciągający. Potrafi rozśmieszyć i zasmu-

cić, wzruszyć do łez i chwycić za serce, a nawet pozwala się wypłakać. Ta książka jest 

wyjątkowa, ponieważ nie tylko porusza wątek związany z miłością, ale także uczy sza-

cunku do drugiego człowieka, otwartości serca, pokory, tolerancji, wrażliwości na ludz-

ki ból i cierpienie oraz potęguje chęć niesienia pomocy potrzebującym. 

     To niezwykła historia, ponieważ dochodzi do zawarcia ślubu pomiędzy głównymi 

bohaterami. Landon podejmuje tę trudną sytuację, zdając sobie sprawę z tego, że jego 

przyszła żona jest nieuleczalnie chora. Byłam wzruszona postawą bohatera, który udo-

wodnił, jak bardzo kochał swoją kobietę i jak bardzo była dla niego ważna. Poruszyło 

mnie również to, że po wielu latach, na dowód swojej wiernej miłości, młodzieniec na-

dal nosił obrączkę na palcu.  

      Osobiście uważam, że jest to najpiękniejsza powieść o miłości, jaką kiedykolwiek 

przeczytałam. Gorąco polecam!  

„JESIENNA MIŁOŚĆ” - Nicholas Sparks 

     Książka przedstawia historię siedmioletniej dziewczynki 

– Krystyny Chiger, niewinnego dziecka, które cierpiało  

z powodu wojny. Życie jej rodziny było dostatnie, spokojne 

i szczęśliwe. Wszystko zmieniło się, gdy Lwów znalazł się 

pod okupacją Rosjan. Z dnia na dzień zostali pozbawieni 

sklepu z tekstyliami, a do ich mieszkania dokwaterowano 

obcych ludzi. Ich życie się zmieniło, nie było im łatwo, żyli 

w gorszych warunkach, lecz nadal czuli się bezpiecznie. 

Kolejny zwrot w ich życiu nastąpił po wkroczeniu Niem-

ców do miasta. Z ich nadejściem rozpoczął się terror i prze-

śladowanie ludności żydowskiej. Ludzie zmuszeni byli do 

zamieszkania w getcie, gdzie codziennie walczyli o prze-

trwanie. Żyli w ciągłym strachu, co będzie jutro, drżeli na 

myśl o wywozie do obozu koncentracyjnego w Bełżcu. Kie-

dy ludzi w getcie było coraz mniej, Żydzi czuli, że zbliża 

się koniec – miejsce to zostanie zlikwidowane, a oni zginą. 

Ignacy Chiger, ojciec Krysi, obmyślił plan ucieczki, dzięki 

któremu mieli nadzieję przetrwać do końca wojny. Żydzi 

postanowili zamieszkać w kanałach ściekowych. 

     Krysia nie rozumiała, dlaczego jej rodzina znalazła się  

w takiej sytuacji. Chciała bawić się z dziećmi, chodzić do 

szkoły, żyć tak jak przed wojną, jak normalne dziecko. Jed-

nak tylko dlatego, że była Żydówką, widziała cierpienie 

ludzi, była świadkiem tego, że umierają i miała świado-

mość, że ona również może umrzeć. Była małym dziec-

kiem, a codziennie obserwowała łapanki, wywożenie ludzi 

do obozu, ale co najgorsze rozumiała, z czym się to wiążę. 

Bała się o przyszłość swoją i rodziny. Nie traciła jednak 

wiary w ludzi. Nie wszyscy byli źli, nie wszyscy życzyli im 

śmierci, ponieważ podczas pobytu w kanałach pomagał im 

Leopold Socha, kanalarz.  

     Książa ta ukazuje zmienność ludzkiej natury. Różne wy-

darzenia wymagają od nas odpowiednich zachowań i uka-

zują, jacy jesteśmy naprawdę. Człowiek w sytuacjach eks-

tremalnych prezentuje swoje prawdziwe oblicze. Socha nie 

potrafił przejść obojętnie obok napotkanej grupy uciekinie-

rów. Pomagając Żydom, narażał siebie i swoją rodzinę na 

śmierć. Wiedział jednak, że ci ludzie umrą, jeśli nic dla nich 

nie zrobi. Jego postawa uczy nas, że nie tylko nasze życie 

się liczy, że powinniśmy stanąć w obronie słabszych i źle 

traktowanych. My też możemy się kiedyś znaleźć w podob-

nej sytuacji i będziemy potrzebować cudzej pomocy. On 

postąpił właściwie i dzięki niemu ci ludzie przetrwali.  

     Przeżycia te zmieniły bohaterów tej opowieści i połączy-

ły ich więzią przyjaźni. Nauczyły, że wśród różnych ludzi 

można znaleźć tych prawdziwych, wrażliwych, pomocnych, 

silnych duchem i patrzących sercem. 

„DZIEWCZYNKA W ZIELONYM SWETERKU” 
Krystyna Chiger i Daniel Pajsner 

Tekst ANNA ROJEK z 3ad 

Temat numeru  CHEMIK - TU SIĘ CZYTA! 

„Mrok, strach, ból, wycieńczenie, ale też zaufanie,  

siła charakteru, wiara w ludzi i w ocalenie…” 



 

    24         AlChemik ● jesień 2016          

      

Tekst JUSTYNA PROSZEK  3ad 

     Odbiorca dostaje do rąk publikację składającą się z au-

tentycznych listów pisanych przez psychoterapeutę do swo-

jego pacjenta, z którym podczas terapii zdołał się dobrze 

poznać i zaprzyjaźnić. Krzysztof, młody ojciec i mąż, zosta-

je odesłany do Oddziału Leczenia Nerwic, choć był przeko-

nany, że jego problemy zdrowotne ograniczają się do choro-

by serca. Wypierane przez niego lęki, głęboko drzemiące  

w jego duszy, musiały znaleźć upust, więc przerzuciły się 

na zaburzenia fizyczne. Poczucie dyskomfortu spowodowa-

ne dolegliwościami cielesnymi charakterystycznymi dla 

głównego bohatera (nerwica) to somatyzacje.  

     Stres odczuwa każdy, ale jedni poddają mu się bardziej, 

inni mniej, lecz u każdego przerzuca się on w pewnym stop-

niu na konkretną sferę: drżenie rąk, brak apetytu bądź od-

wrotnie: nieodparta potrzeba jedzenia czy bóle brzucha. 

Zwykle jest on przez nas odczuwany przed sytuacjami, ja-

kich nie znamy, przed czymś, co jest dla nas obce, niezna-

ne. Są ludzie, którzy z takich sytuacji czerpią adrenalinę, są 

podekscytowani. Jednak u większości zdrowych jednostek 

stres wyzwala wzmożoną koncentrację, sprawia, że są oni 

na stadium wydającym się przekraczać ich normalne reak-

cje. Człowiek cierpiący na nerwicę w sytuacjach realnego 

zagrożenia zachowuje się nierzadko sprawniej od ludzi 

zdrowych. Czerpie energię z zasobów, o których istnieniu 

do tej pory nie miał pojęcia. Znika całkowicie jego główna 

obawa przed oceną społeczną – ważne jest to, aby prze-

trwać. Wygląd czy zachowanie w tym przypadku już nie 

mają znaczenia.  

     Dla człowieka tkwiącego w swych schematach od wcze-

snego dzieciństwa podczas duchowego detoksu ważne jest, 

aby zdał on sobie sprawę, że wykreowane przez niego 

funkcje obronne nie dają mu możliwości rozwoju. Kiedy 

tylko okaże się, że już nie znajdują zastosowania, wprowa-

dzają chorego w stan głębokiego lęku, który człowiek usil-

nie próbuje zepchnąć. Wypiera go, tłumaczy sobie i zastę-

puje czymś, co nie istnieje. Generalnie funkcje obronne sta-

nowią alternatywę w psyche jednostki na zmianę rzeczywi-

stości. To wszystko jednak dzieje się w głowie chorego.  

Dr Andrzej Rogiewicz korespondując z jednym ze swoich 

pacjentów, opisuje przebieg i poszczególne etapy nerwicy. 

Posługuje się przykładem Krzysztofa, ponieważ na znanym 

przykładzie najłatwiej jest mu przedstawić cały ten sche-

mat.  

     Człowiek dąży do tego, aby zaznać spokój i osiągnąć 

szczęście. Nie pozwala mu jednak na to otoczenie, które 

sam kreuje. Często w dzieciństwie przez wzgląd na rodzi-

ców, chcąc ich uszczęśliwić, dziecko uczy się najdogodniej-

szych schematów dla siebie, które zastosowane w sferach 

dorosłego życia nie znajdują zastosowania. Tu zaczyna się 

jego osobista klęska. Rzecz jasna, lęki towarzyszą choremu 

cały czas, lecz do pewnego momentu są „zagłuszane” przez 

osobliwe kreacje. Człowiek może żyć latami w takim sta-

nie. Stąd tak ważny dla każdej istoty powinien być jej roz-

wój duchowy. Najistotniejszą kwestią jest tutaj życie  

w prawdzie, po pierwsze - z samym sobą, po drugie  

- z otoczeniem. Robiąc bez zahamowania to, na co ma się 

ochotę, nie wkraczając przy tym w sferę drugiej jednost-

ki. W miarę dojr zewania każdy człowiek powinien wspi-

nać się na szczeblach samorozwoju, kierując własną osobo-

wość, jak bardzo osobliwa by nie była, w zgodzie ze sobą.  

     Poznając historię innych osób tak dokładnie opracowaną  

i kierując się tą wiedzą, z pewnością można wyciągnąć 

wnioski dla samego siebie. Zainteresowanych tematem od-

syłam do lektury (dostępna również w wersji e-booków).  

Andrzej Rogiewicz  

„Powrót z krainy lęku.  
Listy o nerwicy” 

Temat numeru  CHEMIK - TU SIĘ CZYTA! 

Jak wykrzesać z siebie chęć sięgnięcia po publikację 
naukową? Zapewne takie słowa mogą zniechęcić 
Cię już na wstępie, ale spokojnie - forma, którą 
chcę przedstawić, pomimo iż odnosi się do obszer-
nego kontekstu socjologicznego, nie zawiera w sobie 
zawiłych terminologii. Mianowicie książka autor-
stwa dr Andrzeja Rogiewicza „Powrót z krainy lę-
ku. Listy o nerwicy” to pozycja wydawnicza napisa-
na w taki sposób, aby zrozumieć w pełni jej kon-
tekst i dotrzeć do sedna omawianych w niej proce-
sów psychologicznych mógł każdy jej czytelnik.  
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Nasza kultura, religia, 

lecz również sama wyob-

raźnia, każe nam postrze-

gać świat niczym przecię-

ty ostrzem na dobro i zło. 

Ta sama część nas pod-

świadomie podpowiada 

nam, że to dobro ma pa-

tent na zwyciężanie  

w odwiecznej walce ze 

złem. Chcemy czuć się bezpieczni, dlatego tworzymy 

wokół siebie barierę odgradzającą nas od myśli o tym, że 

tak naprawdę na skutek niezliczonej ilości sposobów, 

możemy stracić wszystko. A przecież gdzieś tam czeka 

On, liżąc ostrze. 

     Powieść Jakuba Ćwieka pt. ”Liżąc ostrze” jest niczym 

ścieżka, nie tyle kręta, co rozerwana wyobraźnią autora 

na niezliczoną ilość kawałków. Gdy tylko dostrzeżemy 

jakiś jej fragment, gdy zaczynamy sądzić, że coś rozu-

miemy, że zgadliśmy, o co chodzi... natychmiast ukazuje 

nam się coś innego, coś co nie pozwala nam nawet my-

śleć o tym, o czym myśleliśmy przed chwilą. Na prze-

mian gubimy trop i go odnajdujemy, za każdym razem 

inny, za każdym razem prowadzący gdzie indziej. 

     „Liżąc ostrze” jest pierwszym opublikowanym krymi-

nałem Jakuba Ćwieka, lecz tej książce momentami rów-

nie blisko do horroru czy zwyczajnej fantastyki. Ze sche-

matem kryminału scala się jednak główny wątek powie-

ści oraz bohater, mianowicie podkomisarz prowadzący 

śledztwo. Szybko okaże się, że podkomisarz Kacper Dre-

lich wie o całej sprawie równie wiele co czytelnicy jego, 

miejmy nadzieję, fikcyjnego życiorysu. Ponieważ gdzie 

tylko znajdzie się On, mądrość może być głupotą, a głu-

pota może być najlepszym sposobem myślenia. Zwłasz-

cza, jeśli nie jest się pewnym, gdzie dokładnie się jest. 

     Jakub Ćwiek, jak wielu przed nim i zapewne wielu po 

nim, zręcznie bawi się kolejnym typem powieści, pozwa-

lając nam, poprzez strony zadrukowane przez jego wy-

dawnictwa, również świetnie się bawić. Zaciąga nas, wy-

dawałoby się, że momentami wręcz siłą, do innego świa-

ta, po czym równie brutalnie przerywa nasz w nim pobyt, 

byśmy mogli uświadomić sobie, ile stron właśnie prze-

czytaliśmy. Niestety, w momentach przerwania lektury 

uświadamiamy sobie również, że być może nie powróci-

my tam, skąd wracamy. 

     Tym natomiast, co tam nie byli, pozostaje się cieszyć, 

że mogą się tam udać. Ważne tylko, by wiedzieli, ile 

stracą, wybierając bardziej poskładaną ścieżkę lub wy-

biorą jej brak. Bo tak jak nudna byłaby podróż bez ska-

kania przez rzekę po kamieniach, tak życie bez nastąpie-

nia na ćwieki fantazji traci małą, lecz niepowtarzalną 

nutę smaczku. 

Tekst TOMASZ MARĆ z 2a 

„LIŻĄC OSTRZE”  
Jakub Ćwiek 

     Każdy z wiernych czytelników mistrza horroru Stephena 

Kinga na pewno zna jego powieść „Cmętarz zwieżąt”. Jest to 

dzieło, które poraziło mnie już samym tytułem i ilustracją na 

okładce… 

     Lekarz Louis Creed dostał propozycję atrakcyjnej pracy, 

więc razem z żoną Rachel, córką Ellie, synem Gage’em oraz 

kotem Churchem zmuszony jest przeprowadzić się z Chicago 

do spokojnego miasteczka Ludlow w stanie Maine. Rodzina, 

po krótkim czasie pobytu w nowym miejscu, poznaje swoich 

sąsiadów – Normę i Juda. Louis szybko zaprzyjaźnia się  

z Jud’em. Spędzają długie godziny na rozmowach, a ich zna-

jomość szybko nabiera charakteru relacji ojca z synem.  

To właśnie starszy sąsiad pokazuje mu tytułowy „Cmętarz 

zwieżąt” - nazwany tak przez dzieci grzebiące tam swoje 

umarłe pupile. Od tej chwili śmierć nie odstępuje głównego 

bohatera ani na krok. Pierwszą ofiarą okazuje się kot Church, 

który zostaje przejechany przez ciężarówkę. Po tym zdarzeniu 

sąsiadka dostaje zawału, na szczęście Luis udziela jej pomocy. 

Jud w podzięce mówi bohaterowi, co ma zrobić z kotem, by 

ten wrócił z cmentarza, na którym go pochowają… I wraca. 

Mroczny, śmierdzący ziemią oraz brutalny wobec innych 

zwierząt. Horror dopiero ma nadejść. 

     Punktem kulminacyjnym, po którym akcja nabiera jeszcze 

większego tempa, jest śmierć synka Gage’a. Umiera on pod 

kołami ciężarówki. Zrozpaczony ojciec niewiele myśląc, de-

cyduje się na wstrząsający krok, pochowanie go na „Cmętarzu 

zwieżąt”. Ta decyzja ma fatalne skutki. Gage wraca i w furii 

zabija sąsiada. Lekarz zmuszony jest uśpić kota oraz swojego 

syna. Na końcu ginie również Rachel. Oszalały Louis również 

doprowadza do jej powrotu zza światów. Powieść kończy się 

słowami jego żony: „Kochanie…?” Autor pozostawia nam 

otwarte zakończenie. To pora na to, aby uruchomić swoją wy-

obraźnię. 

     Bodźcem do stworzenia tej niezwykłej historii były osobi-

ste przeżycia autora. Przez jakiś czas mieszkał w wynajętym 

domku w stanie Maine, za którym mieścił się cmentarz dla 

zwierząt. Podczas pobytu tam zginął kot córki Kinga i mało 

brakowało, aby pod kołami ciężarówki umarł jego syn.  

      Książkę czyta się jednym tchem, ale trzeba nabrać w płuca 

dużo powietrza, bo powieść zapisana jest na ponad 200 stro-

nach. Autor postawił swoich czytelników przed skomplikowa-

nym problemem – śmiercią. Podczas lektury tego dzieła nasu-

nęły mi się pytania związane z przemijaniem ludzkiego życia, 

emocjami przy przeżywaniu śmierci bliskich osób. Już po 

przeczytaniu całej książki uderzyła mnie kontrowersyjna 

myśl: „Czy warto za wszelką cenę podtrzymywać bliską oso-

bę przy życiu?” King zmusza do refleksji na ten trudny dla 

ludzi temat. Czyni to książkę niezapomnianą i taką, która nie 

leży zakurzona na półce, a ciągle się do niej wraca. 

 

„Śmierć jest tajemnicą, a pogrzeb - sekretem.” 

„CMĘTARZ ZWIEŻĄT”  

Stephen King 

Tekst PAULINA PIÓRECKA  z 2a 

Temat numeru  CHEMIK - TU SIĘ CZYTA! 
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Nowadays there are so many forms of entertainment. So is 

it worth reading books? 

Some people prefer watching TV to reading books. They 

say that paperback books are expensive. What is more, they 

add that TV is more exciting and makes them relaxed. 

But not everybody thinks similarly. There are still a lot of 

people who can’t live without books. 

The website readitforward.com asked people: “Why do you 

read?”. So many of them responded and helped to build the 

list of “Reasons to Read”. And here they are! 

“ Because it’s more effective than anti-depressants 

and cheaper than therapy” ~ Michael E. 

“ Because I can’t not read” ~ Sarah 

“ Because I can’t go to sleep unless I’ve read at 

least a little” ~ Jen F. 

“ Pretty sure it’s because I’m addicted” ~ Kay G. 

“ Because TV is boring” ~ Tisha H. 

“ To forget the real world for a while and live in  

a world made by someone else” ~ mizkatie51 

“ Because reading expands my horizons and takes 

me to times and places I could not otherwise 

visit” ~ Robin 

“ Because it makes me happy” ~ Jackie G. 

“ Because reading taught me more than every  

teacher I had in school, even college!” ~ Kat H.  

 “ As a child I read to escape; as a teen & young 

adult I read to explore;  nowadays I read to find 

my way home again” ~ Roman T. 

 

I think that now you can honestly answer the question “ TO 

READ OR NOT TO READ?”  The choice is yours! 

                                                                                                         

TO READ OR NOT TO READ? 

In English 

 AGA BACA 2d 
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           Scenariusz by Fêng (A. Sadłos) 
           Rysunki zaczerpnięte z komiksu  
           Chickenhare Chris`a Grine`a 
  The Axeman Cary Nord i własnej wyobraźni 

KOMIKS 
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Z życia szkoły 

      

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
 
 1 września, w czwartek, przywitaliśmy w naszej szkole 
nowych uczniów. W tym roku dołączyły do nas trzy klasy 
technikum (a, k, t) i trzy klasy liceum, tj. klasa b – tea-
tralna, klasa c – biologiczno-chemiczna z analizą sądową 
oraz klasa d – opiekuńczo-społeczna. Uroczystość rozpo-
częła się o godzinie 9:00 - Mszą Świętą w Kościele oo. 
Kapucynów. O 10:15 wszystkie klasy spotkały się z wy-
chowawcami w szkole. Klasy pierwsze zostały przywitane 
w sali gimnastycznej przez Panią Dyrektor – mgr inż. Elż-
bietę Ramatowską oraz przewodniczącą Samorządu Ucz-
niowskiego – Weronikę Chuchmacz. Przedstawiono ucz-
niom ich wychowawców, z którymi udali się do sal lekcyj-
nych. Następnie młodzież zwiedzała naszą szkołę. 
 
Zajęcia z języka migowego w 2d 
 
We wrześniu tego roku klasa 2d rozpoczęła lekcje języka 
migowego. Klasa opiekuńczo-społeczna rozwija umiejętno-
ści socjalne. Zadaniem osób, które podejmują się opieki 
nad innymi ludźmi, jest rozpoznanie ich potrzeb ducho-
wych i fizycznych. Nasi uczniowie, poprzez zajęcia teo-
retyczne i praktyczne, zostaną przygotowani do spełnia-
nia zadań opiekuńczych, mediacyjnych i wspierających.  
Jednym z elementów ich edukacji jest poznanie języka, 
dzięki któremu będą mogli porozumieć się z osobami nie-
słyszącymi i głuchoniemymi za pomocą gestów i mimiki. 
Zajęcia są prowadzone przez panią Beatę Szafraniec. 

Gra Miejska "NAMUZYKOWANIE POEZJI" 

17 września 2016 roku uczniowie Zespołu Szkół Chemicz-
nych wzięli udział w grze miejskiej, która została zorga-
nizowana przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krako-
wie. Impreza ta była jednym z etapów programu 
"Namuzykowanie poezji". Młodzież mogła poznać liczne 
miejsca związanie z życiem kulturalnym miasta Krakowa., 
m. in. Loch Camelot, Piwnicę pod Baranami, Jamę Michali-
ka czy Księgarnię Muzyczną KURANT. Nagrodzeni zosta-
li wszyscy uczestnicy (w sumie 17 osób), a zwycięzcy po-
dwójnie. Wszyscy wzięli udział w koncercie Joanny Le-
wandowskiej "Mężczyźni mojego życia" w Piwnicy pod 
Baranami. 

Z wizytą w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 

30 września, przed południem, uczniowie z klasy 1t, wraz 
z opiekunem - panią mgr Justyną Buchtą, odwiedzili Pe-
dagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie. Odbyła 
się tam nietypowa lekcja biblioteczna. Pracownicy tej 
placówki zapoznali uczniów z historią i specyfiką biblio-

teki, jej zbiorami i sposobami wyszukiwania w katalogu 
elektronicznym i tradycyjnym. Ponadto młodzież zwiedzi-
ła bibliotekę, zwłaszcza miejsca na co dzień niedostępne 
dla czytelników. 

„Zdrowy Oddech” - Edukacja przez zabawę  
 
Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Zdrowy Oddech”. 
Tegoroczne działania skierowane są do uczniów szkół 
podstawowych oraz dzieci przedszkolnych. 
30 września w Zespole Szkół Chemicznych przedszkolaki 
uczestniczyły w warsztatach ekologicznych „Zdrowy od-
dech – edukacja przez zabawę”. Celem akcji było: budo-
wanie świadomości ekologicznej wśród dzieci, rozwijanie 
wrażliwości na problemy środowiska i stanu powietrza 
oraz promowanie informacji i działań dotyczących ochro-
ny powietrza w mieście. Maluszki miały uczyć się przez 
zabawę, więc musiało być kolorowo i zabawnie. Do krainy 
nauki zabrał ich pociąg z popularnej piosenki dla dzieci: 
„Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka…” Przed-
szkolaki obejrzały humorystyczne przedstawienie promu-
jące wartości ekologiczne w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół Chemicznych, uczestniczyły w bezpiecznych ekspe-
rymentach chemicznych z zastosowaniem produktów spo-
żywczych, barwinków, w mini doświadczeniach: wulkan 
chemiczny, baloniki samonadmuchujące się, magiczne ob-
razki, zasada działania płuc – proces oddychania itp. Za-
dania były realizowane przez dzieci w kilkuosobowych 
zespołach, nadzorowanych przez przyszłych chemików. 
Zwieńczeniem spotkania było wręczenie uczestnikom me-
dali i wiatraczków z logo projektu. ”Wiemy już skąd się 
bierze smog i jak należy segregować śmieci” – stwierdziły 
przedszkolaki po zajęciach. 
W wydarzeniu wzięła udział Pani Katarzyna Król - Za-
stępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu, pojawili się 
również przedstawiciele mediów.  
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BÓBRKA koło SANOKA 
 
Julia Świderska, uczennica klasy 1a została stypendystką 
fundacji Orlen „Dar Serca”. Dlatego też cała klasa łącz-
nie z wychowawczynią Panią Marzeną Jantos-Gacek, Pa-
nią Dyrektor Elżbietą Ramatowską i Panią Adrianą Klepką 
pojechała do Bóbrki na galę oficjalnego rozdania dyplo-
mów stypendium. Wycieczka ta była całkowicie sfinanso-
wana przez Orlen. Julia przedstawiła kilkuminutową pre-
zentację o sobie, mówiła o też o swoich zainteresowa-
niach tańcem i teatrem. Mogliśmy dzięki temu dowie-
dzieć się, jakie inne pasje (oczywiście oprócz chemii) ma-
ją najlepsi z najlepszych uczniów w Polsce.  
6 października 2016 roku, uczniowie klasy 1k, 2a i 3ad 
uczestniczyli w wyjeździe do Bóbrki i Sanoka. Celem wy-
jazdu było m. in. zwiedzenie kopalni ropy naftowej,  
a obecnie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz Muzeum Histo-
rycznego w Sanoku, a szczególnie galerię autorską Zdzi-
sława Beksińskiego. Wycieczka sponsorowana była przez 
krakowski INiG.  
 
Z wizytą w Centrum Szkła i Ceramiki 

 
7 października 2016 roku grupa uczniów z klasy 1t, pod 
opieką nauczyciela, odwiedziła Centrum Szkła i Ceramiki, 
które znajduje się na ulicy Lipowej. Uczniowie uczestni-
czyli w pokazie ręcznego formowania szkła „na żywo”. 
Zobaczyli tworzenie kufla i pięknej, szklanej róży. Jest 
to zajęcie niezwykle pracochłonne, wymagające precyzji  
i zdolności manualnych. Ten etap zwiedzania Centrum 
najbardziej spodobał się naszym uczniom, ponieważ sami 
uczestniczyli w „dmuchaniu” szkła, za co dostali medale. 
Następnie młodzież została oprowadzona i zapoznana ze 
stałą ekspozycją – "Szkło w Krakowie. Przemysł i sztuka. 
1931-1998". Poznali historię i technologię szklarstwa. 
Zobaczyli zbiór oryginalnych narzędzi używanych do 
ręcznego wytwarzania szkła, kolekcję zabytkowych na-
czyń szklanych pochodzących z przełomu XIX i XX wie-
ku, a także współczesne artystyczne szkła kolorowe, któ-
re zostały wytworzone w latach 1969-1998. Ostatnim 
etapem zwiedzania Centrum było obejrzenie wystawy 
prac polskich artystów współczesnych, tj. oryginalne, 
ręcznie wykonane wyroby ze szkła i ceramiki (patery, 
misy, kieliszki, figurki, kasetki, biżuterię). 
 
Wystawa Zdzisława Beksińskiego 
 
Wraz z początkiem października do Krakowa „przybyła” 

wystawa rysunków Zdzisława Beksińskiego, która gości  
u nas w mieście do 19-go października. Klasa 2D pod opie-
ką mgr Marzeną Jantos wybrała się do Nowohuckiego 
Centrum Kultury, żeby obejrzeć chwaloną przez więk-
szość wystawę. „Beksiński należy do wąskiego grona pol-
skich artystów, których twórczość jest tak dobrze roz-
poznawalna zarówno w Polsce, jak i w Europie. Rodzące 
wiele emocji i kontrowersji dzieła Artysty nikogo nie po-
zostawiają obojętnym. Wzbudzają w odbiorcach skrajne 
uczucia: od zachwytu, po ostrą krytykę.” Postanowiliśmy 
sprawdzić, jakie i czy jakiekolwiek uczucia wzbudzi w nas 
twórczość znanego polskiego artysty, którego historię 
każdy szanujący się humanista powinien znać. Wchodząc 
na teren wystawy, jako pierwsze rzuciły nam się w oczy 
zdjęcia, które przedstawiały Zdzisława Beksińskiego  
i jego własne fotografie. Następnie były rysunki, które 
niosły za sobą inspirację erotyczną, m.in. nagie postacie. 
Na pewno możemy powiedzieć, że twórczość artystyczną 
Beksińskiego charakteryzuje ogromna szczegółowość.  
W swoich rysunkach i obrazach uwiecznia zdeformowane 
postacie, opuszczone budynki i różnego rodzaju kształty 
i figury, które mogą budzić grozę. Nas osobiście one 
przerażały a równocześnie fascynowały. Wchodząc do 
pomieszczenia, w którym mieściła się galeria obrazów, 
zwróciliśmy szczególną uwagę na zaciemnienie pomiesz-
czenia, swoisty półmrok, który tworzył wyjątkowy klimat, 
melodię idącą w tle i mnóstwo wyrazistych i pięknych ko-
lorów wokół! Obrazy były niesamowite, wyraziste, trudno 
było pojąć, że wyszły one spod ludzkiej ręki. Wyglądały 
raczej jak portal do innej rzeczywistości. Były niemal 
trójwymiarowe, oczy postaci jakby wodziły za nami… Coś 
niesamowitego! I jeszcze to naświetlenie nad obrazami, 
które idealnie pokazywało detale każdego z dzieł. Niesa-
mowite. Zdzisław Beksiński był wielkim artystą. Cieszymy 
się, że mogliśmy podziwiać jego wspaniałą galerię.  
Viktoria Majka 

Z życia szkoły 

Polecamy książki o BEKSIŃSKICH: 
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Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie Pierwszaków 

 
14 października spotkaliśmy się w szkole, aby uczestni-
czyć w dwóch uroczystościach, tj. uczcić święto nauczy-
cieli i innych pracowników szkoły oraz przyjąć do naszego 
grona najmłodszych uczniów. Uroczystość na początku 
poważna: przemowy Przewodniczącej SU i Pani Dyrektor, 
pasowanie na ucznia ZSCh, z czasem przeistoczyła się  
w CEBULIADĘ – turniej zorganizowany przez klasy 3a  
i 3ad. Turniej prowadziła Weronika Chuchmacz i boski 
Rafaello, czyli Rafał Uznański. Zabawa polegała na tym, 
że wybrani losowo pierwszoklasiści odpowiadali na pyta-
nia, które wylosowali w kotle. Dotyczyły one różnych 
dziedzin. W przedstawieniu brali udział wyznaczeni 
wśród nauczycieli eksperci, którzy weryfikowali popraw-
ność udzielanych odpowiedzi. Pojawiła się również zabaw-
na scenka z „Krzyżaków”, których dotyczyło jedno z py-
tań. Podczas uroczystości wystąpił chór dziewcząt  
w chałatach, później też zabawnie przebranych chłopców, 
oba dyrygowane przez Panią Profesor Annę Ryglowską-
Gonek. Oczywiście nie mogło zabraknąć pokazów che-
micznych, które, ze względu na dominujący profil naszej 
szkoły, stały się stałym elementem wszystkich uroczysto-
ści. Zwycięzcy turnieju dostali nagrody w postaci cebulek  
i wszyscy rozeszli się do klas na poczęstunek. 
 
Impreza na orientację samorządów uczniowskich  

Impreza odbyła się 15 października 2016 roku w Lasku 
Wolskim. Nasza drużyna była najlepsza i uzyskała pierw-

sze miejsce przed ZSB Chemobudową i XI LO. Poza tym 
nadmienić trzeba, że uczniowie ZSCh sześciokilometrową 
trasę z sześcioma zadaniami dodatkowymi pokonali  
w czasie 112 minut. Drugą na mecie drużynę wyprzedzili 
o 28 minut, a trzecią o ponad godzinę. Po zakończeniu 
zawodów młodzież piekła kiełbaski i dzieliła się wrażenia-
mi z trasy biegu. 
 
Bal Piórnika 

20 października 2016 roku, w czwartek, odbył się w na-
szej szkole BAL PIÓRNIKA 
Jest to zabawa zorganizowana przez Samorząd Uczniow-
ski oraz nauczycieli wychowania fizycznego dla pierwsza-
ków, a uczestniczą w niej wszyscy chętni uczniowie. Bal 
to impreza cykliczna, która weszła już na dobre do tra-
dycji naszej szkoły. Akcja promocyjna przedsięwzięcia 
rozpoczęła się kilka dni wcześniej. Cała szkoła mogła się 
zapoznać z harmonogramem imprezy, którą umieszczono 
na plakatach. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 17:00  
a zakończyła o 21:00. Prowadziły ją uczennice z klasy te-
atralnej – 2d. Młodzież zaprezentowała podczas imprezy 
nietypowe stroje, przebrania i rysunki na twarzach. Wy-
brano królową i króla balu, którymi zostali: Piotr z 1b  
i Weronika z 1a. Weronika Sółkowska wystąpiła w prze-
braniu w stylu Pocahontas. Śpiewała piosenkę i grała na 
flecie, czym zachwyciła publiczność. Odbyły się występy 
wokalne i taneczne, zabawy integracyjne dla klas pierw-
szych. Można było również skosztować pysznych wypie-
ków, tj. ciasta: chemika, radości, miłości czy rozsądku, 
które upiekli uczniowie i ich rodzice. Zabawa udała się, 
ponieważ przyszło na nią wielu naszych uczniów i świetnie 
się bawili. 
 
Nasz uczeń laureatem nagrody publiczności na festi-
walu Screen&Sound - Let's See The Music 

Michał Piosek,  uczeń klasy 4a,  został  laureatem na-
grody publiczności na festiwalu Screen&Sound - Let's 
See The Music. To międzynarodowy projekt o charakte-
rze otwartego konkursu na wizualizację filmową utworów 
muzycznych wybitnych polskich kompozytorów. Michał 
jako reżyser filmu „Tango” wykazał się ogromna wrażli-
wością i wyobraźnią artystyczną, która znalazła wyraz  
w zwycięskim filmie, integrując i podkreślając wysubli-
mowane dźwięki z dynamiczną wizją dopasowaną do nich 
obrazu. Gratulujemy!  

Z życia szkoły 
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Z życia szkoły 
KONKURS PLASTYCZNY 

„Narysuj plakat promujący czytelnictwo” 

I 

Klasa 2a 

Klasa 3a Klasa 2at Klasa 2d 

Klasa 3c 

Klasa 3ad 

Klasa 1k 

Klasa 1c 

Klasa 1a 

Klasa 1d 

Klasa 1t 

Klasa 1b 

Klasa 2an 

Klasa 4a 

Klasa 2c 

Klasa 3t 

Klasa 4ad 
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Krąg naszych zainteresowań 

CAPOEIRA  
moja wielka miłość 

Ćwiczysz capoeirę. Jak to się zaczęło? 
- Moja przygoda z tą niesamowitą sztuką walki zaczęła się 

około trzech lat temu, 13 października, kiedy wybrałem się 

na mój pierwszy trening. Dlaczego akurat capoeira? Ponie-

waż w innych sekcjach nie było miejsca. 

 

Co to jest capoeira? 
- Capoeira jest to sztuka walki z elementami tańca, akroba-

tyki i szybkich kopnięć. W naszym kręgu mówimy, że jest 

to gra z drugą osobą. 

 

Czy początki były trudne? 
- Początki w każdym sporcie bywają trudne. Nowe otocze-

nie, nowi ludzie - to zawsze wywołuje stres u osoby zaczy-

nającej trening, ale nie warto się tym przejmować, tylko 

trzeba robić to, co się lubi. 

 

W jakiej grupie ćwiczysz? 

- Ćwiczę w grupie Capoeira Brasil w Nowej Hucie. 

 

Kto jest Twoim mistrzem? Parę słów o nim? 

- Moim mistrzem jest mestre Paulao Cerea. Jest bardzo po-

zytywnym człowiekiem z ogromnym doświadczeniem ży-

ciowym i na capoeirze zna się bardzo dobrze, ponieważ 

trenuje tę dyscyplinę od prawie 40 lat. 

 

Jaki sznur posiadasz? 
- Posiadam trzeci sznur - pomarańczowo-biały. 

 

Do czego dążysz? Jaki jest Twój cel? 
- Oczywiście dążę do stopnia mistrzowskiego. Moim celem 

jest pokazanie ludziom, co to jest capoeira i co dobrego mo-

że wnieść w nasze życie. 

 

Jakieś zabawne sytuacje lub mrożące krew  

w żyłach? 
- Jedną z takich sytuacji, która zmroziła krew w moich ży-

łach, był pokaz w parku lotników ubiegłego lata. Mój kole-

ga  

z grupy robił salto i prawie wylądował na dziecku, ponie-

waż wybiegło nagle na scenę. Na szczęście nic się nie stało 

dzięki szybkiej interwencji kolegów z grupy. 

 

Jak często masz treningi? 
- Treningi mam dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. 

 

Jak wygląda trening? 
- Trening zaczyna się od rozgrzewki, podczas której ćwi-

czymy poszczególne części ciała. Następnie trener pokazuje 

nam daną technikę, którą robimy w rzędach, ewentualnie  

w parach. Pod koniec treningu zawsze jest roda (miejsce, 

gdzie gramy z drugą osobą). 

 

Czy polecasz innym ten sport?  
- Zdecydowanie polecam, ponieważ capoeira bardzo otwie-

ra na nowe znajomości i jest doskonałą odskocznią od co-

dziennych spraw. Poza tym sport ten rozwija człowieka 

fizycznie i psychicznie. 

 

Gdyby ktoś chciał trenować capoeirę, to co 

musi zrobić? 
- Sprawdzić, kiedy jest trening, wziąć wygodne ciuchy  

i dobre nastawienie. Przepis jest prosty. 

 

Co lubisz robić w wolnym czasie? 
- Bardzo lubię czytać książki oraz jeździć na rowerze. 

Oczywiście w wolnym czasie ćwiczę również elementy  

z capoeiry oraz uczę się piosenek, które śpiewamy na tre-

ningach. 

 

Dlaczego warto mieć pasję? 
- Warto mieć pasję, ponieważ jest to doskonała odskocznia  

od codziennego życia. Poza tym robiąc to, co lubimy, do-

skonale się relaksujemy. Nie oszukujmy się, ile można sie-

dzieć w książkach i uczyć się? 

Pytała OLKA SADŁOS 

Parę słów o sobie 
Jestem Damian Bandrowczak i chodzę do klasy 2a. Interesuję się chemią, dlatego wybrałem tę szkołę,  

ale moją wielką miłością jest capoeira, o której przede wszystkim pragnę Wam opowiedzieć. 
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Klub Absolwenta 

Z dziennika studenta 

 

 

 

STUDIA. Czy to na pewno był do-

bry wybór? 

 

Wspominając moje szczęście, gdy 

dostałam indeks, to teraz po dwóch 

miesiącach nauki stwierdzam, że nie 

wiem, czy dokonałam dobrego wybo-

ru. Codziennie budzę się z myślą, że 

mogłam iść na dziennikarstwo. Za-

miast zdawać matematykę, mogłam 

wybrać wiedzę o społeczeństwie czy 

geografię i teraz studiować coś, do 

czego namawiała mnie większa część 

grona pedagogicznego. Codziennie 

ślęczę nad podręcznikami profesora 

Bielańskiego i uderzam głową w masę 

wypisanych tam reakcji ze świadomo-

ścią, iż mój plan na życie, który uło-

żyłam, wybierając technikum che-

miczne, powinien się zmienić w mo-

mencie, gdy po raz pierwszy napisa-

łam coś do „AlChemika”. Jednak  

z drugiej strony mam poczucie, że 

gdybym wybrała dziennikarstwo, to 

sytuacja wyglądałaby identycznie. 

Zamiast kląć na fizykę, denerwowała-

bym się swoimi wynikami z języków 

obcych. 

Pomimo, że mój plan się nie zmienił, 

nie mam zamiaru rezygnować z pisa-

nia. Od stycznia chcę ruszyć z wła-

snym blogiem (bo przecież trzeba 

mieć jakieś pasje), a potem kto wie, 

może przeniosę się na YouTube… 

 

Studenckie savoir vivre 

 

W szkole średniej od samego począt-

ku przyzwyczajają nas do tego, by do 

nauczycieli zwracać się pani profesor, 

panie profesorze. Na studiach, gdy 

podchodzę do wykładowcy i z przy-

zwyczajenia tak go tytułuję, to najczę-

ściej w odpowiedzi słyszę śmiech  

z krótkim przypomnieniem: „Trochę 

mi do profesury daleko”. Jednocze-

śnie nadal pozostaje to najbezpiecz-

niejszą opcją do czasu, aż nie zapa-

miętasz kto, jaki ma tytuł naukowy. 

Uważajcie na to, co i do kogo piszecie 

czy też mówicie. Bardzo często bę-

dziecie musieli pisać maile do wykła-

dowców w sprawie przeniesienia ko-

lokwium, poprawy czy dodatkowych 

zadań. Na pierwszym spotkaniu opie-

kun roku mówi o tym, jak poprawnie 

pisać takie wiadomości. Niestety, 

większość studentów to lekceważy,  

a potem się dziwią, że profesor nie 

odpisał, bo mail trafił automatycznie 

do spamu. Trzeba pamiętać o szacun-

ku do adresata na każdym kroku  

i wiele razy sprawdzać treść, którą 

mamy zamiar wysłać. 

 

Studia a technikum 

 

Powiem tak: JEST CIĘŻKO. Często 

profesorowie wymagają od nas cze-

goś, co trudno jest znaleźć w książ-

kach, a my musimy to umieć. 

To, że jestem absolwentką technikum 

i potrafię pracować w laboratorium, 

nie dało mi żadnych bonusów. Prowa-

dzący laboratorium nie zgodzili się na 

to, abym była zwolniona z tych zajęć.  

Jednak mam pozwolenie na zwracanie 

uwagi, gdy ktoś wsypuje odczynnik 

do naczynka wagowego stojącego na 

wadze, co, przypominam, jest katego-

rycznie zakazane! 

Dodatkowo nasze kartkówki i spra-

wozdania mają całkowicie inną formę 

niż ta, do której się przyzwyczaiłam. 

Często siedzimy grupą i zastanawia-

my się, „co autor miał na myśli”  

w danym punkcie i co dokładnie ma-

my napisać. 

 
Organizacje studenckie 

 

Dużym plusem studiów jest szeroka 

oferta organizacji i kół naukowych, 

do których można dołączyć. Na po-

czątku wakacji postawiłam sobie za 

cel zostanie członkiem „All In UJ”.  

I tak jak to w życiu bywa, pojawiło 

się wielkie „ale”… Z powodu zwykłe-

go strachu i lenistwa nie złożyłam 

nawet aplikacji rekrutacyjnej. Tak, ja, 

tryskająca pewnością siebie była re-

daktor naczelna najlepszej gazetki 

szkolnej w Małopolsce, zwyczajnie 

podkuliłam ogon i odpuściłam. Teraz, 

patrząc na długą listę tych, których 

aplikację odrzucono, myślę, że mo-

głam znaleźć się wśród nich, co raczej 

nie byłoby miłym uczuciem. C.d.n. 

Cześć! To znowu ja, Wasza ukochana i niezastąpiona redaktor  naczelna 

„AlChemika”… no dobrze, była redaktor naczelna. Wracam do Was, bo pani Julita 

poprosiła mnie, abym podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat studiowania  

i nie tylko. Poszukując jakichś inspiracji do tego artykułu, zajrzałam do starych 

numerów naszego pisma i pomyślałam, że skoro kiedyś pisałam „Z dziennika ma-

turzysty”, to może tym razem stworzę „Z dziennika studenta”. 

     Muszę się jednak przyznać, że przez ten czas ograniczyłam swoje pisanie do 

minimum, ale nauczyłam się nowego sposobu tworzenia tekstów. Zmianę zawdzię-

czam filmikom z YouTube i teraz zanim cokolwiek napiszę, najpierw nagrywam to 

na dyktafonie. To pomaga w tworzeniu artykułu. 
Tekst AGNIESZKA HUDYGA  

absolwentka ZSCh,  
studentka Chemii Medycznej na UJ 
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Thomas 

Mężczyzna w średnim wieku czuwał 

przy łóżeczku swojego sześciomie-

sięcznego dziecka, które wraz z matką 

znajdowało się w szpitalu. Kobieta 

i chłopiec trafili tutaj zaraz po wypad-

ku samochodowym. O ile żona nie zo-

stała poważnie ranna, o tyle dziecko 

było w ciężkim stanie. Westchnął 

i wyszedł z sali, by zejść piętro niżej, 

do szpitalnego bufetu. Kiedy tam do-

tarł, kupił kanapkę z kurczakiem 

i czarną kawę. Zamienił też kilka słów 

z obsługującą go starszą kobietą. Wra-

cając na oddział, zauważył dwóch le-

karzy i kilka pielęgniarek wbiegają-

cych do sali, w której leżała jego rodzi-

na. Pobiegł szybko w tamtą stronę. 

- Co się dzieje?! — zapytał lekarza. 

- Niestety, panie Robertson, serce pana 

syna niebezpiecznie przyspieszyło. 

W tej chwili doktor Simons próbuje 

to powstrzymać, ale nie ma pewności, 

czy chłopiec przeżyje… 

- A… ale jak to?! Musicie coś zrobić! - 

krzyknął, rozlewając kawę. 

- I robimy - odpowiedział lekarz 

oschle. - Proszę się uspokoić, bo nerwy 

na pewno w niczym nie pomogą. 

Chwilę później łóżeczko z chłopcem 

przewieziono na salę operacyjną. 

- Kevin - zaczęła ochrypłym głosem 

kobieta, kiedy jej mąż usiadł na tabore-

cie i chwycił ją za rękę. - My… my nie 

możemy go stracić - zaszlochała. - Po 

tylu próbach, kiedy w końcu się uda-

ło… My nie… 

- Wiem skarbie… - objął ją delikatnie 

i pocałował w skroń. - Będzie dobrze. 

- Wzruszające - para usłyszała dość 

wysoki, lecz na pewno męski głos. Po 

chwili mogli ujrzeć, stojącą dwa metry 

od łóżka, postać, która nagle pojawiła 

się w pokoju. - Oczywiście, że będzie 

dobrze! O ile cuda się zdarzają… - 

kontynuował mężczyzna, nonszalancko 

opierając się o czarną laskę zakończo-

ną srebrną głową węża. - A ja mogę 

zapewnić, że istnieją. - Uśmiechnął się, 

unosząc brew z rozbawieniem. 

- Kim pan jest? I kto pozwolił panu tu 

wejść?! To prywatna sala! 

- Spokojnie, panie Robertson, nie ma 

się co denerwować - powiedział przy-

bysz. - Nazywam się Olaf, jestem 

Władcą Piekieł, chociaż w literaturze 

czy „Biblii” jestem znany jako Szatan 

czy Belzebub. 

- O czym pan, do cholery, mówi? Za-

raz wezwę ochronę! 

- Bez przesady, panie Robertson, tak 

się składa, że jedynie ja mogę uratować 

Thomasa - powiedział Olaf, poważnie-

jąc. 

- Dosyć! Niech pan stąd wyjdzie, na-

tychmiast! - Mężczyzna wstał i ruszył 

prosto na nieznajomego, gdy nagle je-

go ciało przeszył palący ból. Upadł na 

ziemię i zawył, ponieważ poczuł ogień, 

który zaczął trawić jego wnętrze. 

- Prosiłem, aby się pan nie unosił - po-

wiedział Olaf złowrogo, podchodząc 

do zwijającego się z bólu mężczyzny. - 

Proponuję państwu pomoc, ponieważ 

nikt nie chce jej zaoferować, a pan od-

wdzięcza się krzykiem i groźbami. - 

Kevin spojrzał prosto w płonące furią 

oczy. - Jeśli woli pan zostawić chłopca 

w rękach tych niekompetentnych leka-

rzy, to zapewniam, że dziecko nie 

przeżyje. Zaraz po jego śmierci stan 

pana małżonki się pogorszy i za nieca-

ły miesiąc będzie mógł pan organizo-

wać drugi pogrzeb… - zakończył, pa-

trząc z góry na mężczyznę, który 

w jego oczach był niczym pełzający po 

ziemi robak. 

- Co możemy zrobić, żeby Thomas 

przeżył? - w sali zabrzmiał drżący głos 

przerażonej kobiety. 

- W końcu sensowne pytanie - powie-

dział Olaf i westchnął, a ból przeszy-

wający ciało pana Robertsona momen-

talnie zniknął. - Dziękuję, Alice. Jedy-

ne, co muszą państwo zrobić, 

to podpisać dokument, na mocy które-

go syn przeżyje, a następnie będzie 

przeze mnie chroniony. 

Uśmiechnął się z rozbawieniem, obser-

wując reakcję małżeństwa. 

- Gdzie jest haczyk? - zapytał w końcu 

Kevin, siadając z powrotem na tabore-

cie. 

- Tommy musi być do mojej dyspozy-

cji, kiedy nadejdzie odpowiedni mo-

ment. 

Mężczyzna chciał zaprotestować, ale 

głos zabrała jego żona. 

- Zgoda - powiedziała pewnie. - Niech 

pan przygotuje te dokumenty. 

 

Pakt z diabłem 
 

cz. 1 

Jeźdźcy Apokalipsy 
Tekst OLKA SADŁOS 2a 

 
Rysunki PAULINA BASTER 2an 
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Książka to rozrywka dla mnie główna i jedyna, 

choć nie jestem tak stara, co  by nie znać kina, 

wraz z nim teatru, a także opery, 

gdzie to kolega klasowy – Henio, wyczyniał „numery”, 

telewizja, a jakże – także w domu była, 

ale to książka najbardziej mi była miła . 

Do dziś dla relaksu, jak się „urwę z domu”, 

idę do księgarni nie mówiąc nikomu, 

czytam choć tytuły, bo czasu dziś brak 

i wspominam jak dawniej bywało, a bywało tak : 

wakacje od szkoły, od studiów, przed laty, w centrum uzdrowiska, 

w mrocznym wnętrzu chaty, telewizji nie było, radio grało z cicha, 

towarzystwa nie było, pogoda też licha, 

kino w rynku jedno, a czynne w soboty, 

jak tubylcy pokończyli codzienne roboty, zmyli z siebie trudy i dziesiąte poty, 

to każdy na jakikolwiek film nabierał ochoty. 

Kolejka po horyzont…głównie: długo stała, a jej część lokalna dobrze się tu znała, 

jak kasę otwarli, dłuższa się robiła, bo połowa znajomych do kolejki wpuściła. 

Więc ta reszta, co stała, czyli my - letniki, zerowe w skutkach miała wyniki. 

Bo biletów nam brakło, dosyć często niestety…, tym większe książka miewała zalety. 

Pani w bibliotece ręce rozkładała, bo już nic nowego dla mnie nie miała. 

Dziennie po dwie książki też mi się zdarzało, a w święta, to też było mało. 

Czytałam co chciałam i to, co musiałam, bo lektura przeczytana była wymagana! 

Dziś zostało ich mało, a i to nie czytają, klasykę na video - raczej oglądają. 

Dawna książka w ciężkich bólach zwykle się rodziła, 

cierpiał autor katusze, akcja po nocach się śniła, martwił się o fundusze. 

Dziś dowolnego kształtu i wielkości litery, graficy dowolne wyczyniają numery. 

Nie trzeba dziś chyba talentu mieć wcale, 

komputer to za nas wykona wspaniale ! 

A mnie brak tych czasów, gdy książka pachniała farbą i nowością, 

traktowana z szacunkiem, rzec można z godnością, 

gdzie na książkę dobrą się czekało, 

a jak ją wydano wreszcie, to się na nią polowało. 

Dziś książka jest piękna, papier ma gładziutki, ma śliczne kolory, a tekścik króciutki 

sporo zdjęć, rysunków, ma same zalety..., 

choć często w niej błędy rzeczowe znajduję niestety. 

Moje stare książki szarobure były, zdjęcia, czy rysunki rzadko w niej gościły, 

papierek mizerny… lepsze są gazety, urodą przegrywają zdecydowanie niestety. 

Ale ma to coś, co zawsze dla mnie miała, swego czytelnika merytorycznie szanowała. 

Jeśli ktoś ją czytał ze zrozumieniem, tożsame to było z nauczeniem. 

Stara książka ma duszę, jest śliczna, choć bura, 

nieważne, czy romans, czy treść jej ponura, czy podręcznik, kryminał, 

czy lektura - szkolna zmora… każda znalazła swego amatora. 

A dziś choć przepiękna,.. dla większości nie istnieje niestety, 

od książek wolą bowiem wirtualne internety. 
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