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Wywiad numeru - MARZYCIELE

Rozmowa
z Ojcem Rafałem Waluchem
o marzeniach, powołaniu, miłości...

Pytała KASIA MIGDAŁ /2a/

O czym Ojciec MARZYŁ
w dzieciństwie?
- O… kiedy to było… O ile dobrze pamiętam, to chciałem być
znany, podróżować po świecie.
A w szkole średniej?
- Wtedy moje marzenia były
bardziej
skonkretyzowane.
Chciałem mieć prawdziwych
przyjaciół na dobre i złe, z którymi będę mógł porozmawiać
o wszystkim i szczerze, a także
spędzać czas wolny. Chciałem
jak najlepiej zdać maturę i dostać się na studia. Oczywiście
marzenia z dzieciństwa o podróżach i byciu znany pozostały. Na pewno nie myślałem
w tym czasie ani o kapłaństwie,
ani o życiu zakonnym.
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O czym Ojciec marzył przed
wstąpieniem do seminarium?
- Przed wstąpieniem do seminarium chciałem założyć rodzinę,
mieć wspaniałą żonę, dużo dzieci.
Moi dobrzy znajomi zawsze się ze
mnie śmiali, że zamierzam mieć
w domu drużynę piłkarską. Chciałem mieszkać w Warszawie lub
bardzo blisko. Marzyłem o dużym
domu z ogrodem i basenem, samochodzie terenowym. Pragnąłem
pracować jako prawnik w jednej
z korporacji handlowych.

ne plany. Chciałem studiować na
UKSW, ale się tam nie dostałem.
Aby jednak realizować swoje zamiary związane z byciem prawnikiem, a dokładnie radcą prawnym,
wybrałem dzienne studia w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Nie skończyłem ich, ponieważ na drugim roku
odkryłem powołanie do życia zakonnego. Po skończeniu sesji
w czwartym semestrze rozstałem
się z uczelnią i wstąpiłem w szeregi
św. Franciszka.

O czym marzy zakonnik?
- Wszystkie swoje marzenia i plany
opowiadałem Panu Bogu i on rzeczywiście wysłuchał mnie, ale trochę to wszystko skorygował. Mam
dużą rodzinę – Franciszkanów.
Chciałem założyć drużynę piłkarską, teraz mogę założyć kilka, bo
uczę w Waszej szkole i przedszkolu
samorządowym, mam pod opieką
około sześćdziesięcioro dzieci.
Taka ilość wystarczy, by utworzyć
klub i poprowadzić mistrzostwa.
Obecnie marzę, aby wyjechać
i zwiedzić Rosję, a konkretnie dwa
miejsca, Sankt Petersburg i Moskwę. Pójść do moskiewskiego teatru, zwiedzić metro i muzea w Rosji. Tylko pojechać i zwiedzić. To
moje marzenie.

Jak wyglądały czasy studenckie?
- Szalone chwile. Młodość ma swoje prawa. Nie ukrywam, starałem
się z tych praw także korzystać.
Studiowałem i pracowałem, więc
tego czasu wolnego było niewiele,
dlatego wolne chwile, np. w weekend, starałem się spędzić w gronie
najbliższych mi osób, na przykład
w towarzystwie mojej dziewczyny
- Małgorzaty. Owszem, zdarzało
się, że poszedłem na dyskotekę,
chociaż wtedy bardziej popularne
były imprezy w małym gronie
- w akademiku albo na stancji.
Tych trochę się zaliczyło.

Jaką szkołę średnią Ojciec
skończył?
- Skończyłem 4-letnie technikum
ekonomiczne o specjalizacji obsługa ruchu granicznego w Zespole
Szkół Ekonomicznych i III Liceum
Ogólnokształcącym im. W. Andersa w Chełmie.
Co Ojciec studiował?
- Po maturze przeprowadziłem się
do stolicy Polski - Warszawy. Z tym
miastem wiązałem swoje konkret-
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Jak wygląda zwykły dzień
w zakonie?
- Nudy, nudy i jeszcze raz nudy
(oczywiście żart). Nie ma dnia, który wyglądałby tak samo. Nawet jeśli mamy plan, to w każdym dniu
jakiś element występuje, a inny
zostaje pominięty. Inaczej program
dnia wygląda w czasie formacji, np.
w postulacie czy nowicjacie, inaczej
w seminarium, a jeszcze inaczej w
klasztorze, już po święceniach (na
konkretnej placówce duszpasterskiej). Patrząc się na obecny plan w
moim klasztorze, jest on następujący:

5:30 – pobudka; 6:00 – Jutrznia
i rozmyślanie, Msza Św./ konfesjonał; śniadanie. Później w zależności od tego kto jakie pełni funkcje,
to może być praca w szkole, przedszkolu, szpitalu, więzieniu, studia
na uczelni, dyżur w kancelarii albo
jakaś praca w klasztorze, ogrodzie
lub kościele. W południe wspólne
modlitwy i obiad. Wieczorem
w różne dni tygodnia są spotkania
i prace w grupach duszpasterskich,
wspólnotowa adoracja przed Najświętszym Sakramentem oraz wieczorna rekreacja, podczas której
zakonnicy spotykają się razem, rozmawiają, oglądają telewizję, żartują lub omawiają jakieś poważne
problemy, po prostu budują wspólnotę. Od 22:00-5:30 – cisza nocna.
Poza tym jest czas na wyjście ze
znajomymi, dodatkowe kierownictwo duchowe lub spowiednictwo,
a także czas na rozwój osobisty.
Dlaczego wybrał Ojciec zakon franciszkanów?
- Pan Bóg powołuje człowieka do
różnych zadań w życiu i daje konkretne do tego predyspozycje i narzędzia. Nie chciałem w ogóle iść
do seminarium ani do zakonu, ale
zawsze starałem się być blisko Pana Boga. Nie byłem ani lektorem,
ani ministrantem. W szkole średniej poznałem ludzi, którzy obecnie
są moimi dobrymi znajomymi
i przyjaciółmi. Oni pokazali mi, że
Pan Bóg nie musi być kimś obcym,
dalekim, ale bliskim przyjacielem,
któremu mogę powierzyć wszystkie
swoje sprawy. Podzielić się swoimi
radościami, ale też problemami,
jak z przyjacielem. Dlatego wszystko, co zaplanowałem, obgadywałem z Szefem (czyt. Panem Bogiem).

Wywiad numeru - MARZYCIELE
Powołanie, według mnie, to stan, w którym człowiek choć może nie
do końca jest pewny, ale idzie w określonym kierunku. Idąc, widzi
owoce swojej pracy, czuje satysfakcję. Ma poczucie, że to, co robi,
ma sens, że tu jest jego miejsce, jego zadanie, jego cel.

Po maturze wyjechałem do Warszawy na studia. Tam poznałem
franciszkanów (przypadkowo), wynajmowałem stancję na terenie ich
parafii, najpierw w centrum na terenie parafii św. Antoniego, gdzie
obecnie przebywa i jest przełożonym o. Lech Dorobczyński, a potem przeniosłem się do dzielnicy
Mokotów, gdzie okazało się, że
również jestem na terenie parafii
franciszkanów. To tutaj Pan Bóg
przewrócił moje życie do góry nogami. Kiedy zauważyłem, że ciągnie mnie do franciszkanów, że
pasjonuje (podoba mi się) ich praca, ich styl życia, to gdzieś głęboko
w sobie odkryłem ten wewnętrzy
głos. Tutaj jest miejsce i dla mnie.
I wtedy kubeł zimnej wody… !!!
Chłopie, ale ty masz konkretne plany, które konsekwentnie realizujesz – chcesz mieć rodzinę, być
prawnikiem, żyć, a nie tylko się
modlić, zakon to zupełnie inny
świat, nie dla Ciebie. Późnej było
jeszcze gorzej. Pół roku wewnętrznej walki, przekonywania Pana Boga (a może samego siebie), że nie
mogę, że to nie miejsce dla mnie,
a przede wszystkim, że ja się nie
nadaję. I wtedy Pan Bóg zaczął
działać. Jeśli On powołuje, to też
człowieka umacnia w decyzji przez
różne sytuacje, osoby i wydarzenia.
Człowiek analizując co się dzieje
wokoło niego, dostrzega te znaki
i idzie za nimi.
Podobno miał Ojciec drugą
połówkę. Co się stało, że wiara stała się ważniejsza od
dziewczyny?

- Tak, to prawda. Miałem okazję
przeżyć prawdziwą miłość… Nie
zakochanie, które jest dobre, ale
często fałszuje obraz nasz i drugiej
osoby. W miłości człowiek dostrzega zalety i wady drugiego człowieka. Chce być z nim, dzielić się
wszystkim i brać odpowiedzialność
za siebie i za tę drugą osobę. Byłem
bardzo szczęśliwy, że miałem okazję poznać i tworzyć związek z Małgorzatą, bo tak miała na imię moja
dziewczyna. Dziękowałem Panu
Bogu za to, że postawił ją na mojej
drodze. Chciałem realizować z nią
swoje plany życiowe, ponieważ byłaby idealną żoną i matką. Kiedy
zacząłem odkrywać powołanie do
życia zakonnego, zastanawiałem
się, co począć. Kochałem Gosię,
chciałem być z nią, a z drugiej strony widziałem, że przeznaczona jest
mi inna droga. Nie podobało mi się
to i dlatego kłóciłem się z Panem
Bogiem. Pytałem Go, dlaczego
mam wybrać zakon, a nie życie
małżeńskie? Co mam począć? Jak
przekazać, bez zranienia, drugiej
osobie, że musimy się rozstać?
Wiara nie stała się ważniejsza od
Gosi, tylko czasami nie da się pogodzić dwóch rzeczy na raz, trzeba
wybrać. Nie będę ukrywał, że jako
zwykły człowiek tęsknię za nią, nadal mi się podoba, moje uczucie
względem niej nie zgasło. Rozstaliśmy się z Gosią, ale przyrzekliśmy
sobie, że nie będziemy palili za sobą mostów. Ta obietnica trwa do
dnia dzisiejszego. Na początku było
trudno. Dwa lata zajęło nam budowanie naszej nowej relacji. Teraz
jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi. Czasami jest mi ciężko, bo

wiem, że moją decyzją zraniłem Ją
(Gosię), ale wspieramy się, dzielimy się swoimi radościami i trudnościami. Jeśli nadarzy się okazja,
spotykamy się, rozmawiamy, wymieniamy się poglądami, a przede
wszystkim pamiętamy o sobie i to
jest najważniejsze. I jeszcze jedno,
zawsze możemy na siebie liczyć.
Co to jest powołanie?
- Każdy człowiek jest powołany do
czegoś, do konkretnego zadania.
Często mówi się tylko o powołaniu
do życia zakonnego lub kapłańskiego, a to, według mnie, jest zwykłe
upraszczanie. A co z powołaniem
do bycia mężem, żoną, rodzicem,
nauczycielem, lekarzem? To też
konkretne powołania każdego pojedynczego człowieka. W życiu zakonnym i kapłańskim powołanie to
przede wszystkim usłyszenie w sobie głosu Pana Boga, który wzywa
do konkretnego działania: Pójdź za
mną drogą zakonną, drogą kapłańską.
Powołanie, według mnie, to stan,
w którym człowiek choć może nie
do końca jest pewny, ale idzie
w określonym kierunku. Idąc, widzi owoce swojej pracy, czuje satysfakcję. Ma poczucie, że to, co robi,
ma sens, że tu jest jego miejsce,
jego zadanie, jego cel.
Czasami słyszę, że powołanie to
taki cudowny moment - Pan Bóg
wzywa, a młody człowiek z radością
idzie. W moim wypadku było zupełnie inaczej. Było dużo buntu,
niezrozumienia, wewnętrznej walki. Z perspektywy czasu uważam,
że ilu jest ludzi, tyle dróg powołania.

wiosna 2018

5

Wywiad numeru - MARZYCIELE

Każdy swoje powołanie rozeznaje
i realizuje na swój indywidualny
sposób. Skąd wiemy, że to jest moje powołanie? Nigdy nie będziemy
mieli 100% pewności. Ale jeśli pojawi się poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia, a poza tym inni
będą to potwierdzali, powinniśmy
wiedzieć, że to jest ta droga, którą
musimy pójść Może będzie ciężko,
trudno, czasami pojawi się chęć
ucieczki, ale jeśli będziemy czuć
w sobie, w swoim wnętrzu cichy
głos lub jakąś siłę, która będzie nas
popychała w określonym kierunku,
to znaczy, że jesteśmy na właściwej
drodze. Powołanie porównuję do
miłości dwojga osób. Dlaczego ten
chłopak i ta dziewczyna są ze sobą,
a nie z kimś innym? Odpowiedź
przeważnie jest taka: „bo tak i koniec”. Podobnie jest z powołaniem.
Nie wszystko potrafimy wytłumaczyć.
Jak to jest uczyć religii
w szkole ponadgimnazjalnej?
- Szczerze, bardzo się bałem. Uczyłem w przedszkolu, w podstawówce
i gimnazjum, natomiast w szkole
średniej miałem tylko praktyki.
Uczniowie, których uczę, trochę
mnie już poznali. Pomimo, że nie
jestem jeszcze taki stary (31 lat), to
czasami moje zachowanie, poglądy
czy podejście do życia jest archaiczne, można powiedzieć z epoki dinozaurów. Moi uczniowie to widzą,
dostrzegają. Wystarczy, że czasami
coś powiem lub zrobię, co we
współczesnym świecie jest prawie
obce, widzę reakcję uczniów. O co
mu chodzi? Nie lubię mody. Zawsze stawiałem na swój indywidualizm, na bycie sobą. Dlatego bałem
się, że młodzi ludzie nie zaakceptu-
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ją mnie, że nie znajdę z nimi
wspólnego języka.
Poza tym bycie nauczycielem to
ogromna odpowiedzialność, nie
tylko w przekazaniu wiedzy, ale też
w wychowaniu młodego człowieka
do tego, aby po szkole miał poczucie własnej wartości. Aby kończąc
szkołę, był pełnym człowiekiem,
rozwiniętym intelektualnie, duchowo
i
moralnie.
Nauczyciel
w szkole to także wychowawca,
świadek.
Moje
postępowanie
w szkole, poza szkołą, w wolnym
czasie ma być autentyczne. Jako
nauczyciel mam być wzorcem, a to
wielkie i poważne zadanie.
Kto jest Ojca autorytetem?
- Pan Jezus, jego podejście do drugiego człowieka. Już jako nastolatek, słuchając Ewangelii, podziwiałem Jego odwagę, Jego styl myślenia i działania. Kolejni to św. o. Pio
oraz bł. Jerzy Popiełuszko. Jeśli
natomiast chodzi o osoby stricte
ziemskie, może tutaj zaskoczę, ale
moim autorytetem są moi bliscy,
znajomi i przyjaciele. Mam też kilku księży diecezjalnych i zakonnych, którzy są dla mnie inspiracją.
Spotkania z nimi ubogacają mnie.
Obserwując ich życie, co robią, jakie podejmują decyzje, uczę się, jak
być człowiekiem, jak być współbratem w zakonie i jak być księdzem
dla innych.
Ulubiona książka…
- Lubię czytać…
Z pewnością
książką, do której sięgam codziennie rano, w ciągu dnia i wieczorem,
jest Pismo Św. I to nie dlatego, że
jestem księdzem, ale dlatego że
lubię ją czytać. W niej znajduję odpowiedzi na wiele pytań, z niej uczę

się mądrości. Ulubionymi księgami
jest Ks. Mądrości i Ks. Syracha.
Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe
książki, nie potrafię powiedzieć.
Mam swoich ulubionych autorów:
J. Grzegorczyk, C. R. Zafon oraz
M. Grabski. Do ich książek często
sięgam i z niecierpliwością czekam
na kolejne wydania.
Jakie Ojciec ma pasje?
- Z pasją przeważnie wiążą się wydatki. Najwięcej pieniędzy ulokowałem w książkach i czasopismach.
To moja podstawowa pasja. Jako
dziecko i nastolatek dużo czasu
spędzałem w bibliotece i tak pozostało do tej pory. Pieniądze z wynagrodzenia, po opłaceniu stancji
i jedzenia, przeznaczałem na zakup
książek. W bibliotece czy w księgarni czuję się jak ryba w wodzie.
Empik to dla mnie drugi dom.
Druga pasja, po książkach, to życie.
Carpe diem – chwytaj dzień. Można na nowo odkrywać i poznawać
różne miejsca, ludzi i siebie samego. W wolnym czasie lubię zrobić
krótką analizę życia. Gdzie jestem,
co udało mi się zrealizować, a czego nie. Jakie błędy popełniłem, co
mogę zrobić jeszcze lepiej? I przede wszystkim staram się cieszysz
życiem. Doceniać małe rzeczy, których doświadczam.
Co Ojciec wziąłby na bezludną wyspę, nie licząc Biblii?
- Słodycze!!! Tak, jestem łasuchem,
choć mój wygląd na to nie wskazuje. Już w dzieciństwie słodycze stanowiły ważny element mojego jadłospisu.
Dziękuję za rozmowę.
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Co to znaczy być

MARZYCIELEM?
Przeprowadziliśmy krótką ankietę wśród członków naszej
szkolnej społeczności i dowiedzieliśmy się, w jaki sposób
uczniowie postrzegają marzycieli.

realizują nietypowe projekty. Często ich działania spotykają się z
brakiem akceptacji społeczeństwa,
bo są zbyt odważne, nowatorskie,
ale to dzięki nim ludzkość się rozwija.

☻☻☻

Być marzycielem to...
„Mieć pomysły, plany, marzenia,
do których spełnienia się dąży.” (kobieta, 16)
„Chcieć coś zrobić, zdobyć, co jest
aktualnie poza naszym zasięgiem.” (kobieta, 16)
„Aspirować do czegoś więcej niż
to, co jest oferowane przez codzienność, uciekać w swoje myśli
i kreować wizje o czymkolwiek się
chce.” (mężczyzna, 18)
„Śnić o dużych rzeczach, które są
ciężkie do spełnienia, ale możliwe.” (kobieta, 17)

Wielu respondentów uważa, że
marzyciel to osoba, która buja
w obłokach i nie realizuje swoich
planów.
Być marzycielem to….
„Przebywać w świecie oddalonym
od rzeczywistości.” (kobieta, 17)
„To osoba, która jest rozmarzona
i nie żyje normalnym życiem.” (Kobieta 17)
„Być marzycielem oznacza, według mnie, mieć marzenia, wierzyć w nie, myśleć o nich, często
skupiać się głownie na rozmyślaniach.” (kobieta, 17)
„Zajmować się myśleniem o marzeniach w chwilach, gdy to jest
niewskazane.” (Kobieta, 17)
„Oznacza to bycie człowiekiem
skłonnym
do
fantazjowania.” (kobieta, 17)

„Marzyciel to osoba kreatywna,
z dużą wyobraźnią.” (kobieta, 18)
„Marzyciel to człowiek, który nie
boi się działać i dążyć do realizacji
swoich celów.” (kobieta, 17)
„To znaczy podążać za swoimi
marzeniami.” (mężczyzna, 16)
„Robić różne dziwne rzeczy, by
być szczęśliwym.” (kobieta, 18)
„To znaczy, że ktoś wierzy, że można coś zrobić i dąży do tego.” (kobieta, 16)

☻☻☻
Pojawiły się również określenia
o negatywnym zabarwieniu.
„Marzyciel to humanista zaraz po
studiach.” (mężczyzna, 16)
„Marzyciel to lekkoduch.” (mężczyzna,
19)

„MARZYCIEL to człowiek, który buja w obłokach.”
(kobieta, 18)

☺☺☺
Zdecydowana większość uczniów
postrzega marzycieli jako osoby,
które nie boją się realizować swoich najskrytszych, najbardziej szalonych pomysłów. Tutaj marzyciel
to inaczej pasjonat, osoba o dużej
wyobraźni i aktywności życiowej.
To te jednostki tworzą wynalazki,
Ankietę przeprowadziła i opracowała: Kasia Migdał (2a)

wiosna 2018
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Nasze
MARZENIA
Choć nie każdy chciał się z nami podzielić
informacją, o czym obecnie marzy (co jest
w pełni zrozumiałe ze względu na to, że wypowiedziane pragnienia mogą się nie spełnić), to
jednak byli i tacy, którzy zdradzili naszym czytelnikom swój sekret.
Większość naszych pragnień dotyczy nauki, pracy
i rodziny (dobry wynik matury, studia na prestiżowej
uczelni, dobrze płatna i satysfakcjonująca praca oraz

szczęśliwa rodzina). Inni marzą o byciu dobrym człowiekiem, spokoju ducha, posiadaniu wiernych przyjaciół. Respondenci wymieniają też marzenia, które wiążą się z zainteresowaniami, np. podróżowanie, założenie wielkiej hodowli węży, zostanie słynnym piosenkarzem, gwiazdą footballu, bramkarką, uczestniczenie
w koncercie ulubionego zespołu, przejechanie 35 km
na rolkach albo skok ze spadochronem.

Życzymy Wam spełnienia wszystkich dobrych marzeń.

Marzymy o tym, aby...
☺„zostać gwiazdą footballu” (kobieta, 16)
☺„dostać się na wybrane studia, zdobyć wymarzo- ☺„zostać znaną bramkarką” (kobieta, 17)
ny zawód” (kobieta, 16)
☺„zostać sławnym piosenkarzem, akto☺„100% z matury z chemii” (kobieta, 16)
rem” (mężczyzna, 17)
☺„założyć wielką hodowlę węży” (mężczyzna, 16)
☺„studia medyczne” (kobieta, 16)
☺„dostać się na kierunek studiów, który mnie inte- ☺„kończyć tę szkołę z wyróżnieniem, dostać się na
resuje (Filmówka, Łódź)” (kobieta, 18)

☺„wyjazd na studia za granicę” (kobieta, 17)
☺„spełnienie zawodowe w branży, w której

chcę
pracować, samodzielność i spokój ducha” (mężczyzna,
18)

studia” (kobieta, 17)

☺„założyć rodzinę” (kobieta, 16)
☺„osiągnąć satysfakcjonującą sylwetkę, odwiedzić
wiele krajów m.in. USA, zarobić dużo pieniędzy” (mężczyzna, 17)

☺„w przyszłości mieć rodzinę i przyjaciół, na któ☺„zwiedzić świat” (kobieta, 17)
rych będę mogła polegać”. (kobieta, 17)
☺„przejechać 35 km na rolkach, mieć dobrą pracę,
☺„być szczęśliwym” (mężczyzna, 16)
domek i psa.” (kobieta, 16)
☺„uczestnictwo w koncercie ulubionego zespo- ☺„być lepszym człowiekiem” (kobieta, 18)
łu” (kobieta, 16)
☺„marzę o tym, żeby mama była ze mnie dumna;
☺„skok ze spadochronem” (kobieta, 17)
chciałabym zabrać ją gdzieś na wakacje za granicę” (kobieta, 16)
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Tekst AGNIESZKA CZERWIEC /2b/

Marzenia dodają skrzydeł
MŁODA SKRZYPACZKA
Powinniśmy podążać za marzeniami, ponieważ one sprawiają, że
stajemy się lepszymi ludźmi. Wyznaczając sobie coraz to nowe cele
w życiu, rozwijamy się i dostrzegamy inny świat. Pomimo niepowodzeń nie powinniśmy się poddawać,
ponieważ kiedy osiągniemy swój
cel, ogarnie nas radość. W tym czasie nie będziemy myśleli, ile pracy
kosztował nas ten sukces. Napełniać nas będzie duma, ponieważ
pokazaliśmy wszystkim ludziom,
którzy w nas wątpili, że jesteśmy
o wiele więcej warci, niż myśleli.
Doskonałym przykładem jest postawa mojej koleżanki, która bardzo
chciała wystartować w konkursie
skrzypcowym. Niestety, jej profesor
nie zgodził się. Mówił, że jest jeszcze za wcześnie i że sobie nie poradzi. Tłumaczył jej, że ten konkurs
jest dla starszych i bardziej doświadczonych uczniów. Ona jednak
bardzo chciała spróbować swoich
sił, dlatego ćwiczyła całymi dniami
i uczyła się nowych technik gry na
skrzypcach. Nie spotykała się ze
znajomymi, nie spędzała przyjemnie wolnego czasu, ponieważ dla
niej liczyło się tylko osiągnięcie celu. Miesiąc przed przesłuchaniem

zagrała swojemu profesorowi program, który przygotowała. Zdziwiła
go biegłość w grze i po usilnych
prośbach małej dziewczynki zgodził
się na jej udział w konkursie. Trzy
miesiące później zajęła w nim drugie miejsce. Bardzo się cieszyła, ponieważ pokazała swojemu nauczycielowi, że pomimo młodego wieku
jest gotowa na spełnianie swoich
marzeń.

GIUSEPPE VERDI
Kiedy Verdi był dzieckiem, rodzina przeprowadziła się do Busseto,
gdzie zaczął pobierać pierwsze, nieregularne lekcje muzyki od miejscowego organisty. Przyjacielem rodziny był kupiec i miłośnik muzyki,
Antonio Barezzi, który został mecenasem Verdiego. W wieku 18 lat
muzyk próbował dostać się na studia w Mediolanie, jednak jego kandydatura została odrzucona z powodu „niewłaściwej pozycji dłoni podczas grania” oraz wieku. Verdi nie
poddał się, nawiązał kontakty
z muzykami La Scali i pobierał prywatne lekcje od klawesynisty - Vincenzo Lavigna.
Giuseppe Verdi był niesamowitym człowiekiem, który całe swoje
życie poświęcił marzeniu. Choć od-

rzucono jego wniosek o przyjęcie do
szkoły muzycznej, nie zraził się do
muzyki i nadal ćwiczył grę. Dzięki
uporowi i pomocy swojego nauczyciela szybko nadrobił techniczne
zaległości, skomponował muzykę
do libretta opery Nabucco i wielu
innych, co przyniosło mu sławę.
W tym czasie szkoła, która nie
chciała go przyjąć, poprosiła, by
został jej patronem, na co on się nie
zgodził. Możemy zauważyć w postawie bohatera determinację i dumę,
która pchała go do realizowania
swojego największego marzenia,
jakim było tworzenie muzyki.
Uważam, że powinniśmy naśladować takich ludzi i wytrwale dążyć
do spełnienia swoich pragnień.

10.10.1813 - 27.01.1901
wiosna 2018
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Tekst KAROLINA KALETA /2k/

Stephen William Hawking
Życie rozwijało się przez miliony lat, a ewolucja doprowadziła je do stanu obecnego.
Podzieliło się ono na wiele grup i podgrup,
których my, ludzie, nie potrafimy do końca
sklasyfikować. Wiadomo natomiast, że
człowiek przewyższa je wszystkie pod
względem umysłowym i społecznym. Pewnego dnia członek prymitywnego ludu uczynił pierwszy krok w stronę bardziej rozwiniętej cywilizacji. Co go do tego skłoniło?
Odpowiedzi są różne, ale jedna z nich wydaje się zaskakująco prosta. Wpłynęła na niego myśl… idea… marzenie.
Niewątpliwie do grona tego typu marzycieli
można zaliczyć genialnego astrofizyka i kosmologa
– Stephena Hawkinga. Uczony urodził się 8 stycznia 1942r. w Oksfordzie. Jego ojciec był biologiem,
który pragnął, aby najstarszy syn poszedł w jego
ślady. Stephen od początku miał zadatki na geniusza nauk ścisłych, co potwierdzają nauczyciele,
a jeden z nich zainspirował młodego Hawkinga do
pracy naukowej. Wtedy interesowała go głównie
termodynamika, teoria względności i mechanika
kwantowa.

08.01.1942 - 14.03.2018

Brytyjski astrofizyk cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne, którego postęp spowodował paraliż
całego ciała.
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Stephen Hawking prawie w ogóle
nie uczył się w domu i nie prowadził
notatek, ponieważ cała jego wiedza
szkolna ograniczona była do tego,
co wyniósł z lekcji. Dobra pamięć
i zdolności analityczne pozwoliły
mu na osiągnięcie dobrych wyników bez wielkiego wysiłku.
Kiedy naukowiec miał 21 lat,
ciężko pracował nad doktoratem
z kosmologii, udzielał się w samorządzie studenckim i dbał o swoją
sprawność fizyczną, zdiagnozowano
u niego stwardnienie zanikowe
boczne. Lekarze poinformowali
Hawkinga, że będzie żył trzy lata.
Wiadomość ta była dla niego wielkim ciosem i dlatego przerwał doktorat. Jednakże jego załamanie nie
trwało długo, uratowała go miłość
do Jane Wilde, która wkrótce została jego żoną. I choć rozstali się,
a naukowiec ożenił się kolejny raz,

nie zrezygnował już ze swoich marzeń.
Choroba zaatakował mięśnie
i astrofizyk nie mógł się poruszać,
ale również porozumiewać z otoczeniem. To niezwykłe, że tak ograniczony fizycznie przez chorobę człowiek, osiągnął tak wiele, dokończył
doktorat, pracował 40 lat nad czarnymi dziurami i grawitacją kwantową, za naukowe osiągnięcia zdobył
wiele prestiżowych nagród, oprócz
Nobla. Jego pierwsza książka popularnonaukowa „Krótka historia czasu” znajdowała się na liście bestsellerów „British Sunday Times” przez
rekordowy okres 237 tygodni.
Był to człowiek niezwykle inteligentny, ale również skromny
i wrażliwy, potrafił docenić to, co go
otaczało, drobne rzeczy i osiągnięcia, co stanowiło o jego wewnętrznej sile. W jednym z wywiadów

stwierdził, że pomimo choroby jest
szczęśliwy, a na pytanie o jego iloraz inteligencji odpowiedział, iż nie
ma pojęcia, jaki on jest i uważa ludzi, którzy przywiązują do tego wagę, za zakompleksionych.
Astrofizyk znany był z ogromnego poczucia humoru, dystansu do
siebie i świata. Nie przejmował się
zbytnio swoimi ograniczeniami
i świetnie, przy pomocy bliskich
osób i odpowiedniego sprzętu, radził sobie z nimi. Dlatego Stephen
Hawking zasługuje na miano wielkiego człowieka, marzyciela, który
pomimo wielkich trudności życiowych spełniał swoje pasje. Ten niezwykły mocarz umarł w Cambridge
14 marca 2018 roku, po 55 latach
zmagania się z nieuleczalną chorobą.

wiosna 2018

11

Temat numeru - MARZYCIELE

Tekst ANIELA JURKIEWICZ /2a/

Wywiad z Kapitanem Ameryką
Mógłby Pan pokazać nam swoje dzieła?
- Na razie wolałbym nie ujawniać swoich prac. Może
kiedyś zaprezentuję Wam moją sztukę.

Kapitan Ameryka
Steven Rogers, superbohater, znany z licznych serii
komiksowych wydawanych przez Marvel Comics oraz
adaptacji filmowych. Twórcami postaci byli - Jack
Kirby i Joe Simon.

Jakie było Pana największe marzenie przed
wstąpieniem do armii?
- Może to trochę dziwnie zabrzmi, ale od dzieciństwa
chciałem zostać sławnym malarzem, nawet zacząłem
studia na tym kierunku.
To bardzo ciekawe. Czy nadal pan maluje?
- Zdarza mi się. Czasami, kiedy mam ciszę i spokój,
wyciągam płótno i farby. Wtedy nic ani nikt nie jest mi
w stanie przeszkodzić. Wchodzę w trans i zdaje mi się,
że na świecie jestem tylko ja i mój obraz.

Nie mogę się doczekać tego dnia. Interesuje
mnie jeszcze jedna rzecz, dlaczego chciał Pan
dołączyć do armii?
- Czułem że to mój obowiązek. Próbowałem dostać się
do amerykańskiej armii około pięciu razy w różnych
miastach, a nawet stanach. Niestety, nigdzie nie chcieli mnie przyjąć. Bali się, że taka chudzina jak ja zostałaby natychmiast zmiażdżona przez wrogów. Mój przyjaciel Bucky przez jakiś czas mnie wspierał, ale w końcu stwierdził, że nic z tego nie będzie. W przeciwieństwie do niego nigdy nie przestałem wierzyć, że w końcu uda mi się zrealizować moje marzenia.
Później stał się Pan legendą. Jak się z tym czujesz, Kapitanie?
- Trochę dziwnie. Nie mogę w spokoju wyjść z mieszkania i spacerować po mieście, ponieważ zawsze znajdzie się jakaś osoba, która do mnie podejdzie z wyciągniętym telefonem i zapyta o jakieś selfie. Tak samo
dziwnie się czuję, gdy idę chodnikiem i ktoś mi powie:
dzień dobry, a ja nie znam tej osoby.
Tak, to musi być dziwne. Mam jeszcze jedno
pytanie, jakie jest Pana nowe marzenie?
- Teraz? Cóż, chciałbym pogodzić się z przyjaciółmi
i razem z nimi dbać o bezpieczeństwo świata.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, żeby to
pragnienie się spełniło.
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LOKI
Loki to fikcyjna postać, geniusz zła, który pochodzi z mitologii nordyckiej. Jest to olbrzym zaliczany w poczet bogów, symbol ognia i oszustwa. Pojawia się w komiksach wydanych przez Marvel Comics. Ta kontrowersyjna postać jest bardzo popularna wśród młodzieży.

Bóg ognia i wina

Wywiad

Tekst NATALIA KOT /1k/

Tekst ANIELA JURKIEWICZ /2a/

Loki z dumą może nazywać się jednym z największych bogów Asgardu(1). Zbyt wiele zrobił dla wszystkich mieszkańców
dziewięciu światów, by te kiedykolwiek spłacić mogły dług
wdzięczności.
Loki, jako jeden z największych inteligentów Asgardu,
wszystkie konflikty starał się rozwiązać polubownie. Nie zmienia to faktu, że jest jednym z najznamienitszych wojów Walhalli(2).
Loki w swej wspaniałomyślności zgodził się jedyną córkę
– Hel ogłosić władczynią Helheim(3). Także Sleipnir – najszybszy koń na korzeniach Yggrasilu(4), należący do Odyna, zawdzięcza swoje życie temu wojownikowi.
Bóg ognia i wina, dzięki któremu cudowna Sif(5) szczyci się
włosami ze szczerego złota, a Thor otrzymał broń, która mogła
uratować cały Asgard. Za te podarki zaszyto Lokiemu usta, co
ukazuje, jak wiele mógł poświęcić dla swych braci.
Loki został bohaterem Asgardu. Zapobiegł małżeństwu
pięknej Frei(6) z górskim olbrzymem i w ten sposób uratował
wiosnę.
Loki, brat krwi Odyna, jest wielkim bohaterem wszystkich
dziewięciu światów. Jego obecność na dworze Asgardu nie została zauważona. To On poprowadzi wojska do Zmierzchu Bogów(7).
—————

Przechodząc od razu do sedna, jakie
jest Pana marzenie?
- Żeby wszyscy śmiertelnicy klęknęli przed
moim majestatem. Midgardczycy pragną, by
nimi rządzono. Nigdy się do tego nie przyznacie, ale tego właśnie chcecie. Nawet ty,
nędzna kreaturo, dlaczego wykonujesz polecenia swojego szefa? Podświadomie pragniesz, by tobą władano. Poddaj się więc mojej władzy i służ mi do końca twojego marnego i nic nieznaczącego życia.

(1) Asgard – Mityczna kraina zamieszkana przez bogów z dynastii
Asów.
(2) Walhalla – Pałac Odyna, do którego ludzie, którzy zginęli z bronią
w ręku, trafiają po śmierci.
(3) Helheim – Jeden z dziewięciu światów, kraina śmierci. Trafiają tu
zmarli, którzy nie mają wstępu do Walhalli
(4)Yggdrasil – Drzewo świtów, mityczny wszechświat,
(5) Sif – Asgardzka bogini plonów, żona Thora, kobieta o najpiękniejszych włosach w Asgardzie.
(6) Freia – Bogini wiosny.
(7) Zmierzch Bogów – Ragnarök – Koniec świata w mitologii skandynawskiej.

Chyba muszę odmówić.
- Dlaczego?
Wydaje mi się, że to ja przeprowadzam wywiad z Panem, a nie na odwrót.
- Cóż, jeśli tego chcesz, to pytaj.
Miał Pan wcześniej jakieś marzenia?
- O tak! Chciałem objąć tron po Odynie, ale
ON nie oddałby władzy Lodowemu Olbrzymowi. Wtedy zrozumiałem, że skoro nie mogę rządzić bogami, to z wami śmiertelnikami
pójdzie mi łatwiej. Chciałem dać wam cel, ale
wy woleliście walczyć o ten wasz Midgard.
Więc uczyń mi tę przysługę i klękaj przede
mną! Bądź tą, która poprowadzi moją armię
do zwycięstwa.
Muszę odmówić, ale dziękuję za wspaniały wywiad

wiosna 2018
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MARZENIA

Tekst TOMASZ MARĆ /3a/
Rysunek JULKA KOCOŃ /2d/

Są bandażem, który zaognia ranę. Ciepłem, które
zamraża. Spoiwem, które rozdziera. Celem, który może
być albo motywacją, albo ołowianym butem ciągnącym
nas na dno bezczynności. Pozwalają widzieć najwyższe
ze szczytów, ale pozostawiają wybór, czy chcemy zacząć
wspinaczkę, czy też zatracić się w samym widoku. Marzyć jednak prawdziwie możemy tylko o tym, co dla nas
ważne, co, bez względu na to jak nieosiągalne, chcemy
osiągnąć. A jeśli coś staje się istotne, jeżeli coś dotąd
bezsensownego nabiera sensu, możemy podjąć walkę,
by zmieniać świat.
Czym jesteśmy bez marzeń? Kolejną szarą parą gaci
jadącą tramwajem do kolejnej nudnej pracy, by przeżyć
kolejny dzień. Koloru nabieramy dopiero, gdy patrząc
przez okno, dostrzegamy czerwień smukłej Testarossy
i złoto na szyi jej kierowcy. Na ten widok jeden zacznie
narzekać, drugi złorzeczyć, inny zaś marzyć. A marzenie to albo zaprowadzi go do świata wyobraźni, w której to on czuje pod sobą warkot silnika, albo sprawi, że
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rozpocznie on długą, męczącą, ale nadającą sens jego
życiu, podróż ku bogactwu. Bez względu na to, co dla
kogo ważne, o czym kto marzy, a nawet co pocznie ze
swoim marzeniem, marzyciel i tak będzie do przodu,
i tak będzie szczęśliwszy, i tak się spełni.
To marzenia pchają świat do przodu. Człowiek
przez wieki marzył o lataniu, teraz lot staje się codziennością. Inny marzył o księżycu, teraz ludzie zostawiają
na nim ślady swoich butów. Marzenie jest obłędem, na
który się zgadzamy, bo bez niego nie bylibyśmy ludźmi.
Ono nas jednoczy, wzmacnia, określa.
Marzenie, choć pozostaje darem, jest również przekleństwem. Przeradza się czasem w chorą, niezaspokojoną ambicję, jest powodem porażek i rozczarowań.
Przeradza się w depresję, samobójstwa, samotność, jest
powodem straty czasu, nadziei, rozbija małżeństwa,
rodziny, życia. Jest powodem bólu, którego nic i nikt
nie jest w stanie zadać. Pozostaje nam jednak wierzyć,
że mimo to marzyć warto. Pozostaje nam marzyć.

O wartościach

TALENT TO…

Magdalena Ulmaniec, 2a
Słowo „talent” od wieków występuje w kulturze
człowieka i ma ogromny wpływ na jego życie. Talent
ma wiele znaczeń, począwszy od talentu przejawiającego się jako miernik wagi złota lub srebra, przez walutę, aż do talentu, którym każdy z nas jest obdarzony.
W czasach, w których żył Jezus, kiedy mówiono
o talencie, na myśli przychodziła bardzo wielka wartość. Jezus wspomina o talencie m.in. w Przypowieści
o nielitościwym dłużniku lub w Przypowieści o talentach. (Mt 18,24;25,15-28)
My, jako ludzie XXI wieku, używając tego słowa,
mamy na myśli wrodzoną umiejętność (dar), która
wyróżnia się od pozostałych wrodzonych czy to nabytych umiejętności. O każdym człowieku można powiedzieć, że ma talent, który wystarczy odkryć i pielęgnować.
Każdy talent dany nam od Boga, czy to pieniężny,
intelektualny, ruchowy, artystyczny, powinien zostać
wykorzystany jak najlepiej. O talent powinniśmy dbać
i starać się go podwajać.

Karolina Kaleta, 2k

TALENT to wrodzone uzdolnienie w danej dyscyplinie, tj. umysłowej, ruchowej bądź artystycznej; to naturalna zdolność przyswajania materiału lub umiejętności w danym zakresie w sposób ponadprzeciętny.
Co ciekawsze, istnieją inne definicje określające to
słowo, gdyż jest ono również użyte w słynnych przypowieściach biblijnych. Mowa tu o TALENTACH jako
jednostce miary pieniężnej i masy w starożytnych krajach, np. Syrii, Babilonie, Grecji i Palestynie.
Wracając do Nowego Testamentu, słowo „talent”
pojawia się w naukach Jezusa. Jedna z przypowieści
opowiada o pewnym człowieku i jego trzech sługach,
którym przekazał on swój majątek w postaci talentów.
Pierwszemu dał dziesięć, drugiemu dwa, a ostatniemu
tylko jeden talent. Pod nieobecność pana słudzy zainwestowali pieniądze i podwoili liczbę talentów, z wyjątkiem ostatniego z nich, który zakopał dar ze strachu
przed jego stratą. Postępowanie ostatniego sługi było
złe, ponieważ człowiek powinien pomnażać otrzymane
dary. (Mt 25,14-30). Historia ta wskazuje nam drogę,
którą powinniśmy pójść, by stać się dobrymi ludźmi.
Musimy wykorzystać to, co otrzymaliśmy od Boga, do
osobistego rozwoju.
Talent ma więc dwa zasadnicze znaczenia: są to
zdolności człowieka w pewnym zakresie oraz jednostka miary pieniężnej i masy. Każdą z wartości należy
pomnożyć.
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Warto przeczytać
Bardzo lubię serię książek pt. „Gra
w kłamstwa” autorstwa Sary Shepard. Składa się ona z siedmiu tomów. Przedstawioną w cyklu historię opowiada zmarła dziewczyna,
która próbuje rozwikłać zagadkę
swojej śmierci. Pomaga jej w tym
dawno zaginiona siostra bliźniaczka. Warto przeczytać tę powieść,
ponieważ jest bardzo ciekawa
i wciągająca.
/Danusia Korzonek, 1c/

które przechodzą młodzi ludzie
w trakcie dorastania. /X/

Polecam Wam książkę Dana Browna pt. „Anioły i Demony”. Uważam,
że fabuła powieści jest bardzo ciekawa, atrakcyjna, cały czas trzyma
w napięciu. Historia w niej opisana

„Dom, w którym…” Mariam Petrosyan to bardzo ciekawa książka. Poznaje się świat z punktu widzenia
młodzieży chorej psychicznie, odizolowanej od społeczeństwa, żyjącej
we własnym świecie na własnych
zasadach.
Książka jest dość długa (800 stron).
Fabuła: historia domu i jego mieszkańców bardzo zagmatwana i łatwo
się zgubić w tym wszystkim.
Brutalna, kolokwialna i do bólu
prawdziwa pokazuje etapy, przez
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jest tak interesująca, że ciężko się
od niej uwolnić. Opowiada o Robercie Langdonie, który próbuje odnaleźć ukrytą w Watykanie bombę,
podłożoną przez zakon Iluminatów.
/Katarzyna Wawrzyk, 1c/

Warto obejrzeć

Tekst KAROLINA KALETA /2k/

Kulturalni o kulturze

CYRK MOTYLI
Człowiek rodzi się i znika. Tylko
nieliczni zasługują na pamięć przyszłych pokoleń. Osobą, która na
pewno może stać się inspiracją dla
innych, jest Nick Vujicic. Urodził
się 4 grudnia 1982 roku w Melbourne. Rodzice przeżyli szok, kiedy
okazało się, że nie ma obu rąk ani
nóg. Chłopiec posiadał jedynie zdeformowaną stopę z dwoma palcami.
W szkole był poniżany przez kolegów, co doprowadziło go do depresji. W wieku 10 lat próbował popełnić samobójstwo. Później zrozumiał, że może inspirować innych,
dawać im wiarę i nadzieję. Gdy mama pokazała mu artykuł o mężczyźnie, który radzi sobie w codziennym
życiu mimo niepełnosprawności,
Nick uświadomił sobie, że nie jest
jedyny i postanowił pokonać swoją
chorobę. Nauczył się samodzielnie
wykonywać wszystkie niezbędne,
codzienne czynności. Potrafi odbierać telefon, pić wodę ze szklanki,
jeździć na deskorolce, a nawet surfować.
W wieku około siedemnastu lat
został przewodniczącym szkoły
i pomagał organizacjom charytatywnym. Wkrótce założył własną
- „Life Without Limbs” (Życie Bez
Kończyn).

W 2005 roku został nominowany
do nagrody „Młody Australijczyk
Roku”. Studiował księgowość i planowanie finansów na Griffith
University. 12 lutego 2012 ożenił się
z pełnosprawną Japonką - Kanae
Miyaharą. Ma dwóch synów.
Nick jest bohaterem krótkometrażowego filmu „Cyrk motyli”, który wyprodukował Joshua Weigel.
Film opowiada historię niepełnosprawnego Willa, który jest pokazywany w cyrku jako dziwadło. Mężczyzna jest bardzo nieszczęśliwy,
nie wierzy w siebie. Jego życie nie
ma głębszego sensu. Dopiero, kiedy
trafia do CYRKU MOTYLI, odbudowuje swoje poczucie wartości, poznaje prawdziwych przyjaciół i zdobywa zajęcie, które czyni go wyjątkowym i użytecznym.
Jak powiedział zarządca tego niezwykłego cyrku: „Masz nad nimi
przewagę. (chodziło o innych cyrkowców, którzy też mieli trudne
życie i w tym miejscu odnaleźli spokój). Im cięższa jest walka, tym
wspanialsze zwycięstwo.” Im
trudnej jest nam w żyć, bo musimy
walczyć ze swoimi ograniczeniami,
tj. chorobą, depresją, niepełnosprawnością, nawet nieśmiałością,
tym większe znaczenie będzie miało

przezwyciężenie tych trudności
i osiągnięcie wytyczonego celu.
Miarą człowieczeństwa jest więc,
drogi Czytelniku, wewnętrzna siła,
która pcha nas do przodu, sprawia,
że realizujemy swoje marzenia, rozwijamy się i pomagamy innym ludziom. Nick Vujicic wnosi w rozwój świata więcej niż osoby, które
nie mają żadnych problemów
oprócz negatywnego nastawienia
i braku celu.
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Adopcja dzieci
z Kamerunu
W tamtym roku szkolnym rozpoczęliśmy adopcję dzieci z Kamerunu, tj. Toussainta, Christine i Aligease. Pod koniec wakacji otrzymaliśmy list, w którym dowiedzieliśmy się o postępach w nauce naszych podopiecznych. Wszyscy zdali do następnej
klasy. Zostały nam również przekazane
krótkie informacje o dzieciach oraz zdjęcia
i ich świadectwa.
W związku z tym obecnie postanowiliśmy
kontynuować naszą akcję. W listopadzie,
kiedy klasy zrobiły grupowe zdjęcia, część
pieniędzy (650zł), została przekazana naszym podopiecznym.

„Góra Grosza”
Należy również wspomnieć o udziale
naszej szkolnej społeczności w corocznej
zbiórce „Góra Grosza”. Zebraliśmy 226zł.
Puszki ustawiliśmy na portierni, w bibliotece, przy sklepiku szkolnym. Braliśmy
udział w sprzedaży kartek świątecznych.
Dochód został przekazany na Hospicjum
Świętego Łazarza w Krakowie.

Kiedy dla nas, Polaków, grudzień to okres radosny
i rodzinny, w Syrii ponad 1,5 miliona dzieci może nie
przetrwać zimy. Chore, pozbawione bezpiecznego
schronienia walczą o każdy dzień życia.
Postanowiliśmy zorganizować warsztaty decoupage, które
będą połączone z kiermaszem przedświątecznym. W połowie
listopada znaleźliśmy utalentowane plastycznie osoby. Akcja
dość
szybko
zdobyła rozgłos,
a kilka
dni po
jej ogłoszeniu mama jednej z uczennic – pani Maria Piłat –
postanowiła podarować nam potrzebny sprzęt i materiały. Co
więcej, wraz z koleżanką poprowadziła warsztaty w naszej
szkole.
Dnia 1 grudnia 2017 roku Samorząd Uczniowski rozpoczął
przygotowania do warsztatów. Od pierwszej lekcji ustawialiśmy ławki, przygotowaliśmy obrusy oraz zorganizowaliśmy
niezbędny sprzęt (były to suszarki, które zostały użyte do wysuszenia naszych świątecznych dekoracji). Ustawiliśmy krzesła
i zaprosiliśmy naszych plastyków. Po krótkim instruktażu, jak
należy pracować, udało się nam przygotować 30 bombek oraz
30 świec wigilijnych.
Następnie 14 i 15 grudnia zorganizowaliśmy kiermasz, na
którym pracownicy szkoły i uczniowie mogli zakupić ręcznie
robione ozdoby. Kiermasz trwał cztery godziny, a dochód
(1025 zł) został przeznaczony na pomoc najmłodszym ofiarom
syryjskiej wojny. Pieniądze przekazaliśmy za pośrednictwem
UNICEF-u.

Katarzyna Migdał /2a/
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Misja

uśmiech
Dnia 29 stycznia 2018 roku zorganizowaliśmy
występy dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie. Chcieliśmy, żeby pensjonariusze placówki
miło spędzili poniedziałkowe popołudnie.
Na początku znaleźliśmy uzdolnione osoby, a następnie, zaraz po świętach, rozpoczęliśmy próby.
Kiedy nadszedł dzień występów, byliśmy już bardzo
dobrze przygotowani do czekającego nas zadania. Ze
szkoły wyszliśmy o godzinie 12.30. Zabraliśmy ze sobą
sprzęt nagłaśniający, pomógł nam opiekun SU - pan
profesor Wojciech Brzuchacz.
Na miejscu powitała nas pani Dyrektor Domu.
Udaliśmy się do świetlicy, aby raz jeszcze przećwiczyć
występy. Tam też pojawili się reprezentacji pensjonariuszy. Inni, około 500 osób, mogli posłuchać nas przez
radiowęzeł.
Miałam zaszczyt zapowiadać naszych artystów. Jako
pierwsze wystąpiły Karolina Wójcik i Milena Biernat
z 1k, które śpiewały: Kolorowy wiatr z filmu Pocahontas
i I can’t help falling in love Elvisa Presleya. Następną
wokalistką była Gabriela Witczak z 3an, która zinterpretowała utwór Dziwny jest ten świat Czesława Nie-

mena. Justyna Bartosik i Karolina Homel z 2b zaśpiewały piosenkę z filmu La La Land – Miasto gwiazd.
Magdalena Kulijewicz z 3d zagrała na skrzypcach Symfonię Hiszpańską Edwarda Lalo. Klasa 3d (w składzie:
Wiktoria Majka, Maciej Kucharski, Magda Kulijewicz,
Justyna Niemiec, Ola Frączek, Agata Strug, Karolina
Szwachta i Krzysiek Kowalczyk) wystąpiła jako zespół
„Bellatrix”. Mogliśmy wysłuchać Little drummer boy
grupy Pentatonix oraz Hallelujah Leonarda Cohena.
Krystian Kukla z 2b zagrał na saksofonie utwór The Ententeiner, a Maciej Kucharski recytował fragment Pana Tadeusza. Ostatni wystąpił Marcin Stramek, który
zaśpiewał Return to me oraz It’s amore Deana Martina. W trakcie występu Marcina dołączył do niego pan
Janusz Wróblewski - mieszkaniec DPS-u, który akompaniował naszemu koledze na skrzypcach. Złożyliśmy
widowni życzenia z okazji Dni Babci i Dziadka
i otrzymaliśmy aniołka - rękodzieło pensjonariuszy Domu Helclów. Później nastąpił poczęstunek. Mogliśmy
chwilkę porozmawiać z przybyłymi na nasz koncert
osobami, a pan Janusz dalej zachwycał nas swoją grą,
tym razem na pianinie. To była udana akcja, a jej głównym celem było sprawienie radości innym ludziom.

Katarzyna Migdał /2a/
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Klub Absolwenta

Od lewej: zawodówka, współcześnie, technikum

Marta Zagata /Kapusta/
“Matematyki uczyła nas Pani Kopeć. Była to nauczycielka starej daty. Potrafiła nie za-

uważyć uczniów siedzących pod jej biurkiem, którzy podpowiadali osobom pytanym
przy tablicy. Pewnego dnia przyszła na zajęcia w długiej, zielonej spódnicy. Siedziałam wtedy pod jej biurkiem i zauważyłam nitkę odstającą od reszty materiału, złapałam za nią i przypadkiem rozprułam połowę spódnicy, a ona się nie zorientowała. Mimo wszystko była bardzo kochaną osobą.”

Rozmawiała ANIA SOWA /3c/
Chodziła Pani do szkoły chemicznej. Czy może nam Pani
powiedzieć, w jakich latach to
było?
- Tak, szkołę zawodową zaczęłam
w 1990 roku i trwała ona trzy lata,
a następnie kontynuowałam naukę
w technikum, również trwającym
trzy lata. Do szkoły na ulicy Krupniczej chodziłam sześć lat, od 1990 do
1996.
Czy w latach, w których uczyła
się Pani w Chemiku, szkoła była profilowana?
- Tak, szkoła była profilowana. Pamiętam, że były klasy techniczne
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i analityczne. Ja oczywiście byłam
na profilu technik procesów chemicznych. Niestety, nie pamiętam,
na jakim profilu byłam w zawodówce.

natomiast moją wychowawczynią
była Pani Ewa Tarkowska, taka osoba z charakterem. Lubiłyśmy się,
ale też czasem dochodziło do sprzeczek.

Kto był Pani wychowawcą
w tym czasie?
- W zawodówce była to pani Janina
Jaśkowiec, która uczyła wychowania fizycznego. Wcześniej, tzn. zanim zaczęła pracę jako nauczyciel,
należała do reprezentacji Polski
w siatkówce. Była naprawdę wspaniałą wychowawczynią, cudownym
człowiekiem, zwracaliśmy się do
niej z każdą sprawą. W technikum

Od zawsze wiązała Pani swoją
przyszłość z chemią? Wiedziała Pani, że chce iść właśnie
w tym kierunku?
- Nie wiedziałam, co chcę robić
w przyszłości. Impulsem, żeby
uczyć się chemii, były słowa mojej
koleżanki: „A może pójdziemy do
technikum chemicznego?’’ No i poszłam.

Klub Absolwenta

ŚLUBOWANE

Kompletnie nie byłam zainteresowana chemią. Mimo to nie żałowałam i nie żałuję, że tam trafiłam, bo
to była cudowna szkoła, z której wyniosłam wiele wspaniałych wspomnień. Świetnie sobie tam radziłam, byłam jedną z najlepszych
uczennic i miałam najwyższą średnią. Można to sprawdzić w złotej
księdze.
W zawodówce zastanawiano się nad
przeniesieniem mnie do technikum,
ale sama tego nie chciałam, ponieważ byłam już zżyta z moją klasą.
A kiedy skończyłam zawodówkę, to
i tak przeszłam do technikum. Byłam dłużej w mojej ukochanej szkole, najdłużej jak się da, bo aż sześć
lat.
Czy w szkole można było rozwijać swoje zainteresowania?
- Było harcerstwo, do którego należałam. Jednak nie organizowano
zajęć teatralnych ani nic w tym rodzaju. Był też sklepik szkolny,
w którym mieliśmy dyżury i sami
sprzedawaliśmy różne produkty.
Kiedyś przyniosłam gofrownicę
i robiliśmy gofry, które można było
tam kupić.

Pamięta Pani jakieś ciekawe
historie, które zdarzyły się
podczas nauki w naszym Chemiku?
- Jest kilka takich, które szczególnie
zapadły mi w pamięć. Muszę przyznać, że robiłam wszystko, aby nie
było lekcji. Wiesz, jakie bywają obowiązkowe zajęcia, ciągła rutyna…
czasem trzeba od tego odpocząć.
Pewnego dnia przyniosłam do szkoły klatkę z papugami i je wypuściłam. Ptaki latały po całej szkole,
a grono pedagogiczne i uczniowie
próbowali je łapać. Oczywiście nie
przyznałam się do tego, że zrobiłam
to celowo. Twierdziłem, że mi uciekły. Kiedy byłam przewodniczącą
klasy w zawodówce, wymyśliłam, że
każda dziewczyna upiecze ciasto
i przyniesie je do szkoły. Następnego dnia od rana kroiłyśmy je i częstowałyśmy całe grono pedagogiczne. Wtedy też nie było lekcji, bo
każdy nauczyciel chciał znać przepis na dane ciasto, no i tak to działało. Po pewnym czasie znów zrobiłyśmy to samo, przynosząc sałatki.
Czy po ukończeniu szkoły tęskniła Pani za Chemikiem?

STUDNIÓWKA

- Oczywiście, że tak. Czułam się
strasznie wiedząc, że już więcej nie
będę się tam uczyć. A jeszcze studniówka, która była wspaniałym doświadczeniem. Po ukończeniu szkoły znalazłam zatrudnienie w Tevie,
jak wiele dziewczyn z mojej klasy.
Przez te sześć lat dojrzałam i usamodzielniłam się. Obecnie pracuję
jako Specjalista Analityk.
Czy na koniec chciałaby Pani
powiedzieć coś naszym czytelnikom?
- Tak, cieszcie się życiem! Nie ma
sensu zadręczać się problemami.
Jeżeli coś Wam nie wyjdzie, można
spróbować jeszcze raz. Nie rezygnujcie z życia, ale czerpcie z niego
pełnymi wiadrami.
Bardzo Pani dziękuję za wywiad. Do widzenia i serdecznie
zapraszam do odwiedzenia naszej szkoły.
- Ja również dziękuję. Była to cudowna możliwość, aby jeszcze raz
przypomnieć sobie te wszystkie
chwile spędzone w zawodówce
i technikum. Życzę powodzenia
wszystkim młodym chemikom. Do
widzenia.
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Krąg naszych zainteresowań

PASJA

TANIEC
Tekst JULIA MIĘTKA /1c/
TANIEC
Lubię tańczyć, ponieważ ten rodzaj
aktywności pozwala mi zrelaksować
się pomiędzy obowiązkami. Dzięki
niemu powrót do rzeczywistości jest
łatwiejszy. Taniec do mojego życia
wprowadza też pewną regularność,
co pozwala mi się skoncentrować.
Przez to właśnie, że mam dużo pomysłów, większość moich dni przebiega chaotycznie, jednak podczas
prób czas się nagle zatrzymuje,
dzięki czemu mogę za każdym razem wracać do domu z poczuciem,
że wszystko się poukładało.
ZESPÓŁ
Swoje
umiejętności
nabyłam
w MLZPIT ,,Krakowiak”, który powstał w 1985 r. z inicjatywy choreografa Piotra Wójdy, który należał do
Zespołu
Pieśni
i
Tańca ,,Krakowiacy”. To głównie ten
zespół spowodował, że taniec ludowy jest dla mnie czymś ważnym.
Tańczyłam tam od 6 roku życia,
przez 9 lat.
W tym momencie jestem związana z Zespołem Pieśni i Tańca ,,Krakowiacy”. Powstał on w 1951
roku, kiedy to pan Władysław Sierpowski stworzył 35-osobową grupę.
Pierwszy występ zespołu odbył się
po miesięcznej pracy w teatrze
STUDIO i od tamtego czasu zespół
rozwija się, występując w Polsce
i poza jej granicami. W tym momencie dyrektorem jest Zbigniew
Terlecki, instruktorami tańca są
prof. Konrad Kowalczyk oraz pani
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Agata Kowalczyk. Nie potrafię dokładnie stwierdzić, ilu jest tancerzy,
jednak mogę powiedzieć, że jest tyle
osób, by mogło tańczyć osiem par.
Do zespołu dołączyłam głównie
dzięki mojej mamie. Na początku
chciałam iść do baletu ze względu
na to, że moja koleżanka z przedszkola tam tańczyła. Jednak moja
mama wiedział, że ten styl tańca do
mnie nie pasuje i zaczęła poszukiwać czegoś, co mogłoby mi się bardziej spodobać. W ten sposób trafiła na MLZPIT ,,Krakowiak”. Wybór
mamy by trafny, ponieważ mój
światopogląd nie wpłynął na wybór
stylu tańca, jednak taniec ludowy
wpłynął na mój światopogląd.
PRÓBY
Próby głównie zależą od instruktora, który je prowadzi. Jednak są takie główne elementy, które się powtarzają. Przede wszystkim na początku jest rozgrzewka, która trwa
godzinę. Następnie ćwiczone są obroty. Drugą część próby zajmuje
ćwiczenie układów. Orkiestra przeważnie pracuje osobno. Chór ma
próby z tancerzami raz w tygodniu
i obowiązuje go wtedy rozgrzewka
ruchowa. Próby taneczne trwają po
dwie godziny dwa razy w tygodniu
dla jednej grupy. Ja chodzę na dwie
grupy, czyli łącznie mam osiem godzin tygodniowo.

WYSTĘPY
Najczęściej występujemy w Polsce,
jednak zdarza się dużo festiwali poza granicami. Są też występy czy
wyjścia, które dla zespołu stały się
tradycją, np. występ grudniowy,
Kapele Serc, orszak Trzech Króli
i inne. Bardzo dobrze wspominam
festiwal w Dąbrowie Górniczej,
gdzie poznałam wielu wspaniałych
ludzi z różnych zakątków Polski
oraz z zagranicy. Podobał mi się
również występ na rynku podgórskim razem z aktorami w przedstawieniu ,,Weselisko”.
OBOZY
Na obozach codziennie są próby,
które trwają około dwóch godzin.
Podczas takiego obozu, kiedy tańczyłam w poprzednim zespole, tradycją był przejazd kuligiem oraz
odwiedzenie izby regionalnej, a dla
chętnych były narty i sanki, gdyż te
obozy odbywały się głównie zimą.
W lecie są organizowane festiwale
i wyjazdy wypoczynkowe.
PASJE
Oprócz tańca interesuję się jeszcze
wieloma innymi rzeczami, przede
wszystkim - chemią. Bardzo lubię
sporty grupowe (koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną), jazdę na łyżwach czy rolkach, na których raz
w miesiącu staram się przejechać
dłuższe dystanse. Poza sportem lubię też zajęcia wymagające cierpliwości, przede wszystkim haftowanie i robótki na szydełku.

Twórczość własna

Rysunki ANGELIKA SOCHA /2a/

Rysowanie to mój sposób na relaks. Nieważne, ile godzin spędziłam nad rysunkiem, jestem przy tym spokojna
i w tym czasie nikt nie jest w stanie wytrącić mnie z równowagi. Najbardziej lubię rysować fantastykę i przyrodę,
ponieważ można te dwa światy ująć w pięknych barwach, które połączone ze sobą współgrają i tworzą idealna całość. Uwielbiam rysować ołówkiem, ale i farbami akwarelowymi, które można używać w przeróżny sposób. Obecnie staram się udoskonalić swoją technikę rysunku, poprawić szkice i dopracować proporcje.
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W moim wieku trudno marzyć,
no bo i co się może jeszcze zdarzyć?
Jedziesz już w dół z równi pochyłej,
nie stwarza to więc perspektywy miłej,
by snuć marzenia romantyczne, przyszłościowe, ekonomiczne…
Życie układać od nowa trudno, powrót do młodości – nadzieją złudną.
Można oceniać wybory własne, bo one już były i już jest jasne,
czy to marzenia są spełnione, czy może przeciwnie - były nietrafione.
Zawód wybrany – dobrze lub źle, rodzinka jest lub może nie,
pasje istnieją lub nie ma ich wcale … czy jest coś może, czym dziś chwalę …
Czy patrząc na swoje życiowe dzieło, można rzec tylko - było i minęło.
I wszystko od oczekiwań naszych zależy,
czy to nam wystarcza, czy chcielibyśmy szerzej,
bo albo przerost ambicji mamy i stale nam mało i na coś czekamy,
albo wystarcza nam, to co jest, bo życie dla nas ma taki gest:
że to co nam kiedyś się marzyło, już po całości nam się spełniło.
Lecz nigdy nie jest wszystko białe lub czarne,
tak wyraziście bez wątpliwości,
raczej w realu mamy głównie licznie odcienie szarości.
Życie, jak życie – trochę marzeń, niewiele cudownych ślepego losu zdarzeń,
trochę kłopotów, drobnych radości, nielicznych sukcesów,
lecz sporo trudności.
A jaki bilans z tego wychodzi, czy los nam manko wynagrodzi?
Czy warto jeszcze w życiu pomarzyć?
Czy coś z tych marzeń może się przydarzyć?
Czy tylko zostaną jako pobożne życzenia w nieokreślonej przyszłości do spełnienia?
A co mam na liście wirtualnych marzeń, którą publicznie ujawnić się odważę?
- marzę dla świata – o pokoju
- marzę dla kraju – o rozsądnym spokoju
- marzę o zdrowiu dla rodziny,
- o prawdzie ze szczyptą dyscypliny,
- o optymizmie, poczuciu humoru,
- o etyce zawodowej, odrobinie honoru.
Czyli o tym wszystkim – nie zabarwionym złością,
co można by nazwać - zwykłą przyzwoitością.
Ewa Tarkowska
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