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„Tradycja to piękno, które chronimy,
a nie więzy, które nas krępują.”
Ezra Pound
Tradycje państwowe, religijne, rodzinne są wpisane w naszą kulturę,
w nasze jednostkowe życie. Magia świątecznych rytuałów, powtarzalność uroczystości szkolnych sprawia, że nasza egzystencja zyskuje
inny wymiar, staje się pełniejsza, głębsza. Piękne stroje ludowe - zachwycają, przygotowywanie wieczerzy wigilijnej, dzielenie się opłatkiem z najbliższymi - rozczula. Chrońmy tradycje, bo to wartości,
które należy zachować dla przyszłych pokoleń.
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Zastępca Redaktora Naczelnego: Asia Kucner;
Teksty: Ula Bosek, Kinga Ceballos, Gabrysia Czechowska,
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Maciek Zieliński, prof. Ewa Tarkowska;
Opieka nad stronami Samorządu Uczniowskiego:
mgr Agata Walas;
Opieka nad stronami sportowymi: mgr Joanna Zima;
Opieka nad stronami w języku angielskim: mgr Grażyna Skałka;
Współpraca: mgr Małgorzata Molik;
Redaktor Techniczny, korekta: mgr Julita Środa-Płatek.

Okładka i inne zdjęcia:
Zaczerpnięte ze stron internetowych: pixabay.com, www.wikipedia.pl
oraz z własnych zbiorów redaktorów „AlChemika”
Kontakt:
biblioteka.zsch@wp.pl; julitasroda@wp.pl

Projekty

M A ŁO P O L SK A CH M U R A E D UK A CY J NA
Kilkunastu uczniów z naszego Technikum wzięło udział w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej. Pierwszy tydzień wakacji spędzili na zdobywaniu dodatkowej wiedzy z wybranej przez siebie dziedziny, m.in. z chemii,
matematyki, fizyki lub wiedzy o żywieniu. Projekt współpracy pomiędzy najlepszymi szkołami średnimi Krakowa a uczelniami wyższymi rozpoczął się pięciodniowymi warsztatami naukowymi, w których uczestniczyło
łącznie ponad 300 uczniów z całego województwa.
Przygotowała KINGA CEBALLOS /3a/

Jakie korzyści będą mieli uczniowie,
którzy wezmą udział w projekcie?
Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co
ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów.

Małopolska Chmura Edukacyjna to propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych
uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Jest to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy
Województwem Małopolskim, wiodącymi krakowskimi
uczelniami wyższymi oraz 15 organami prowadzącymi
szkoły ponadgimnazjalne (10 techników i 11 liceów).
Współpraca ekspertów z uczelni i szkół polega na przygotowaniu dodatkowych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem techniki chmurowej w 10 obszarach tematycznych tj. fizyka, informatyka, matematyka, biologia,
chemia, budownictwo, języki obce, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko i żywność.

Krakowskie uczelnie wyższe, które biorą udział
w projekcie:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Uniwersytet Ekonomiczny,
Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja.

http://e-chmura.malopolska.pl/

„Chmura” była wspaniałą okazją do rozwoju
zainteresowań. Wybrałam grupę matematyczną.
Nasze warsztaty odbywały się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wysłuchaliśmy kilku wykładów, które
przybliżyły nam zachwycające tajniki królowej
nauk. Poznaliśmy zagadnienia wykraczające
poza program nauczania, takie jak liczby zespolone czy równania diofantyczne. Ćwiczyliśmy
dowodzenie twierdzeń, nauczyliśmy się wykorzystywać matematykę do ustalania strategii
różnych gier. Było to pasjonujące spotkanie
z „wyższą” matematyką i wybitnymi naukowcami. Zachęciło mnie do dalszego odkrywania tej
nauki. Cieszę się, że od września będę mogła
kontynuować warsztaty w naszej szkole. Będzie
to dalszy ciąg niesamowitej przygody z matematyką.
Uczennica ZSCh
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Całe życie to chemia
Jest absolwentką technikum chemicznego przy ulicy Krupniczej. Ukończyła chemię na
Uniwersytecie Jagiellońskim i teraz naucza tego przedmiotu w swojej macierzystej
szkole. Interesuje się też fizyką i matematyką. Po szkole krążą opowieści o jej pięknym
głosie i o chórze, który tutaj prowadziła. Obecnie przygotowuje młodzież śpiewającą
podczas uroczystych akademii. Każdy zapytany o nią uczeń, którego uczyła, zgodnie
twierdzi, że to nauczyciel, który wykonuje swój zawód z pasją i oddaniem.
Z panią mgr Joanną Niemiec rozmawiała Agnieszka Hudyga /3a/.
Czy na początku mogłaby Pani powiedzieć parę
słów o sobie?
- Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński. Uczę chemii
w szkole, do której uczęszczałam. Już od dwudziestu
lat tutaj pracuję. I jest to moja pasja. Oprócz tego interesuję się muzyką. Lubię słuchać wszystkiego, ale też
uwielbiam śpiewać i grać na gitarze.

A co to jest pasja, według Pani?
- Jest to coś, co wykonuję z radością i z chęcią, potrafię
poświęcić temu bardzo dużo czasu.

Skoro zaczęła Pani od chemii, to może pójdziemy w tym kierunku. Kiedy się Pani nią zainteresowała?
- W podstawówce.

Wcześnie.
- Tak, bo wybrałam technikum chemiczne jako kontynuację moich wcześniejszych zainteresowań. W siódmej i ósmej klasie podstawówki mieliśmy chemię. Pani
robiła z nami liczne doświadczenia, a reakcje nie były
takie niezrozumiałe i zafascynowały mnie. Postanowiłam poznać chemię głębiej. Znalazłam technikum chemiczne i postanowiła zdawać egzamin właśnie do tej
szkoły. Nigdy tego nie żałowałam. Potem była chemia
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Miałam do wyboru politechnikę, ale kierowałam się
bardziej prestiżem i wybrałam kierunek - czysta chemia.

Dlaczego wybrała Pani chemię? Co jest fascynującego w tej dziedzinie?
- Całe życie to chemia. Począwszy od zakochania,
przez narodziny, życie i umieranie. Kiedy jemy, to dostarczamy materiału do skomplikowanych reakcji chemicznych; kiedy chodzimy, zmęczymy się, powstaje
kwas mlekowy; kiedy jesteśmy szczęśliwi, wydzielają
się endomorfiny; kiedy się boimy, powstaje adrenalina.
Wszędzie chemia. Zdaję sobie sprawę, że daleko mi do
poznania i zrozumienia całej, tak bogatej, dziedziny
wiedzy. Cieszę się bardzo, gdy przychodzą uczniowie
i mówią, że znaleźli jakąś nową ścieżkę w tej nauce, że
pojawiło się coś innego. Chemia jest nauką żywą, cały
czas się rozwija, rozrasta, łączy się z innymi dziedzinami wiedzy. To jest w niej wspaniałe. Życzę wszystkim
młodym adeptom znalezienia swojego miejsca w rozległej krainie chemii.

A kiedy Pani stwierdziła, że chciałaby zostać
nauczycielem, uczyć i przekazywać tę pasję
innym?
- Można powiedzieć, że jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie. Moja babcia i mama były nauczycielkami i że tak powiem, wyssałam to z mlekiem matki.

Wywiad numeru
„Całe życie to chemia. Począwszy od zakochania, przez narodziny, życie i umieranie.
Kiedy jemy, to dostarczamy materiału do skomplikowanych reakcji chemicznych;
kiedy chodzimy, zmęczymy się, powstaje kwas mlekowy; kiedy jesteśmy szczęśliwi,
wydzielają się endomorfiny; kiedy się boimy, powstaje adrenalina.”

Poza tym zawsze mnie to interesowało. Mogłam wybrać to albo pracę w laboratorium, choć ta druga opcja
wydawała mi się dość nudna.

Wspomniała Pani, że ukończyła to technikum.
Jak Pani wspomina lata szkolne?
- Bardzo pozytywnie. Mieliśmy więcej chemii, niż wy
w tej chwili. Technikum było wtedy pięcioletnie, więc
można było się realizować. Nauki było bardzo dużo,
szczególnie humanistycznej. Dla kogoś, kogo pasją nie
jest ten rodzaj wiedzy, ciężko było uczyć się polskiego
i innych podobnych przedmiotów. Nie twierdzę jednak,
że nie lubię czytać i poznawać język ojczysty. Wspominam dobrze te lata. Jeszcze są tu nauczyciele, z którymi
nie miałam lekcji, ale byli, kiedy ja chodziłam do szkoły, np. pani Tarkowska. Jednak, kiedy zaczynałam pracę w ZSCh, było wielu pedagogów, którzy mnie uczyli.

Jakieś ciekawe wspomnienia, anegdoty z czasów
nauki w technikum?
- Jakichś spektakularnych wydarzeń w szkole nie było.
W czwartej klasie, pierwszego dnia wiosny, przebraliśmy się, przynieśliśmy Marzannę i razem z panią Tarnowską, polonistką, poszliśmy ją topić w Wiśle. Pływało tam już ich kilka, przyniesionych przez przedszkolaków, ale nasza była największa. Innym razem, kiedy
był dzień dziecka, cała klasa przyszła na galowo, z tornistrami zrobionymi z tektury. Każda z nas przygotowała jakąś wesołą lekcję, bo przecież nie mieliśmy zeszytów. Wszystko było zaplanowane do ostatniej minuty i żaden nauczyciel w tym dniu nie mógł się
„przyczepić” do organizacji. Nawet na apel, wtedy były
one raz w miesiącu, poszliśmy tak ubrani, wzbudzając
uśmiech na twarzy dyrektora Twardzika. Ogólnie bardzo miło wspominam te czasy, chociaż nauki było dużo.

Czy tradycje są potrzebne i dlaczego? Jakie
tradycje szczególnie miło Pani wspomina?
- Tradycje potrzebne są każdemu człowiekowi. Warunkują one przynależność do danej grupy społecznej, do
określonego miejsca na Ziemi. Poznajemy je już od
najmłodszych lat. To substytut rodziny. Dzięki nim
czujemy się jak w domu. Najważniejsze są te związane
z rodziną, przeżywanie świąt i uroczystości domowych.
Wielu, niestety, już się nie kultywuje, a szkoda.

Czy ZSCh pielęgnuje tradycje? I jakie one są?
- Szkoła jest bardzo bogata w tradycje. Nie wiem, jak
inni to postrzegają, ale, według mnie, to miejsce miało
i nadal ma bardzo silne tradycje patriotyczne. Dzięki
paniom, które uczą historii, nie zapominamy o przeszłości naszego narodu. Dzięki temu, nawet daleko od
Polski, nie będziemy się wstydzić naszych przodków.
Zawsze też bardzo wysoko ceniono pomoc społeczną.
Kiedy byłam w pierwszej lub drugiej klasie, opiekowaliśmy się starszymi ludźmi z tej dzielnicy, potem dziećmi z najbliższego domu dziecka. To pozostało. Do tradycji należy również uroczystość pasowania na ucznia,
połączona z pokazem chemicznym. Kiedyś było to bardziej widowiskowe zdarzenie, połączone z wybuchami
i zadymianiem, strachem pierwszoklasistów i zabawą.
Dzisiaj jest łagodniej, może ze względu na delikatniejszą naturę uczniów i humanistyczne klasy, które zagościły w tych czerwonych murach. O innych tradycjach
można poczytać, a szczególnie posłuchać wspaniałej
pani Ewy Tarkowskiej, która je pielęgnuje, pisząc kronikę i urządzając salę tradycji.

A odnośnie muzyki, bo Pani się tym naprawdę
interesuje, co widać podczas akademii szkolnych...
- Dziękuję.
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Wywiad numeru
„Tradycje potrzebne są każdemu człowiekowi. Warunkują one przynależność do danej
grupy społecznej, do określonego miejsca na Ziemi. Poznajemy je już od najmłodszych lat.
To substytut rodziny. Dzięki nim czujemy się jak w domu. Najważniejsze są te związane
z rodziną, przeżywanie świąt i uroczystości domowych.”
Kiedy to się zaczęło? Czy chodziła Pani do jakiejś szkoły muzycznej?
- Przez cały rok (śmiech). Jak mieszkałam w Krzeszowicach, to chodziłam przez pierwszy rok w podstawówce do szkoły muzycznej na rytmikę i pianino. Jednak w momencie, kiedy się przeprowadziłam do Krakowa, nie było już takich możliwości, więc zaniechałam nauki, ale zainteresowania zostały. Nuty znałam,
więc mogłam dalej próbować grać.

Gra Pani wciąż na pianinie?

było się mocno rozwijać wokalnie. Wspólne śpiewanie
łączyło bardzo wielu ludzi. Byliśmy z chórem m.in. we
Lwowie. Daliśmy koncert w Katedrze Lwowskiej oraz
na Cmentarzu Orląt.

Nie żałuje Pani, że chór się rozpadł?
- Chór się nie rozpadł, ma inną formę i prowadzi go
teraz pani mgr Anna Ryglowska - Gonek.

Próbowała Pani realizować się w czymś oprócz
chemii i muzyki?

- Tak, tylko jedną ręką. Czasami dorzucam akordy, ale to już
nie jest to, co powinno być.

Jest jeszcze gitara.
Sama Pani uczyła
się na niej grać?
- Tak. Gram tylko na
gitarach klasycznych,
a uczyłam się ze
względu na udział
w akademiach, bo
uważałam, że muzyka
akustyczna na żywo
lepiej brzmi.

Pani mgr Joanna Niemiec (pierwsza z lewej strony)
przygotowuje uczniów do występu
podczas uroczystości szkolnej.

Słyszałam,
że prowadziła Pani kiedyś chór szkolny.
Czy braliście udział w jakichś konkursach?
- Tak, prowadziłam. Braliśmy udział w konkursach.
Zazwyczaj były to konkursy kolęd, bo ich najłatwiej się
nauczyć albo konkursy pieśni patriotycznych. Raz zdobyliśmy wyróżnienie na konkursie piosenki biesiadnej,
ale często dostawaliśmy tylko dyplomy za udział. Było
to jednak bardzo przyjemnie doświadczenie. Można
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- Oprócz chemii studiowałam jeszcze
fizykę, więc można
ją dorzucić do moich
zainteresowań, ale to
już mniej. Natomiast
bardzo lubię matematykę, bez prawdopodobieństwa. Mam
też ogródek na wsi,
to też lubię. Ale również wszystkie zajęcia manualne. Ostatnio przetykałam tutaj
zlew. W domu
wszystkie techniczne
prace wykonuję sama. To jest następna
moja pasja. Jedyne
czego mi brakuje to
męskiej siły w pod-

noszeniu ciężarów.

Czyli zdolności artystyczne połączone z wiedzą
ścisłą.
- Tak
Dziękuję za rozmowę.

Temat numeru - TRADYCJA

Tradycje w naszej szkole
ZSCh to szkoła z tradycjami! Już sam fakt, że wywodzi się z Katedry Mineralogii Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1787 roku, pokazuje, że od wieków szkoła ta jest związana z nauczaniem chemii na wysokim poziomie.
W 1834 był to Instytut Techniczny, z którego wyodrębniono w 1876 roku Instytut Techniczno-Przemysłowy.
W 1885 roku stał się on Państwową Szkołą Przemysłową. W 1951 powstało Technikum Chemiczne nr 1. Chemia to nadal wiodący przedmiot w naszej szkole. Uczniowie ZSCh, od samego początku jej istnienia, biorą
udział w licznych konkursach, olimpiadach i projektach, które są związane z tą dziedziną wiedzy i naukami
pokrewnymi.

Tekst AGNIESZKA HUDYGA „OOKAMI” /3a/

KONKURSY
Każdego roku w naszej szkole odbywają się
tematyczne konkursy.
W listopadzie Konkurs Pieśni Patriotycznej,
organizowany przez panią mgr Anetę Polit.
W grudniu nauczyciele języków obcych przygotowują dla osób, które lubią śpiewać, Konkurs Kolęd i Pastorałek. Jednym z wymaganych warunków uczestnictwa w tej imprezie
jest odśpiewanie przynajmniej jednej kolędy
w języku obcym.
W lutym Konkurs Walentynkowy, podczas
którego uczniowie prezentują piosenki lub
wiersze związane z miłością.

TE IMPREZY TO JUŻ TRADYCJA….
W naszej szkole pasowanie pierwszaków odbywa się podczas
Dnia Nauczyciela. Maskotką imprezy jest zielona żabka – były
uczeń zamieniony w tego płaza. Szkoda, że zawieszono tradycję dyskoteki dla nowoprzybyłych, która odbywała się wieczorem tego samego dnia.
Uczniowie, którzy odchodzą z ZSCh, uczestniczą w ślubowaniu abiturientów podczas rozdania świadectw.
11 listopada, a raczej nieco wcześniej, ponieważ ten dzień jest
wolny od zajęć edukacyjnych, w naszej szkole odbywają się
uroczystości związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

ROZGRYWKI SPORTOWE
Do tradycji naszej szkoły weszły również cykliczne rozgrywki sportowe, głównie w siatkówkę, tj. Mikołajkowy Turniej Siatkówki,
Walentynkowy Turniej Siatkówki. Każdego
roku, w czerwcu, organizowany jest również
Dzień Sportu, który zazwyczaj odbywa się
w Parku Jordana. Tradycją jest, że w tym dniu
zazwyczaj pada deszcz.
Do tradycji należą też pokazy chemiczne
prezentowane podczas różnych uroczystości
szkolnych.

W grudniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, odbywa się
wigilia szkolna. Chętni uczniowie po zajęciach i wspólnej klasowej wigilii gromadzą się w sali gimnastycznej, by obejrzeć
jasełka. Podczas klasowych wigilii uczniowie dzielą się opłatkiem, po czym spożywają przyniesione potrawy.
2015 luty AlChemik 7

Temat numeru - TRADYCJA
„Więc choć dla obcych może nie być niczym, każdy z nas zawsze będzie czuł,

że stara szkoła przy rogu Krupniczej jest najpiękniejsza z wszystkich szkół,
że stara szkoła przy rogu Krupniczej jest mu najdroższa z wszystkich szkół.”

Hymn i sztandar
Tekst hymnu napisał były dyrektor Janusz Mandat,
a muzykę Zbigniew Ciuraba. Hymn pojawia się podczas
każdej uroczystości szkolnej wraz ze sztandarem.
Zasłużeni nauczyciele, którzy odchodzą na emeryturę,
wybitni absolwenci naszej szkoły oraz szczególnie
ofiarni rodzice są wyróżnieni decyzją rady pedagogicznej poprzez wbicie gwoździa do drzewca sztandaru.

„MARYSIEŃKA”
w kwietniu Tydzień Patronki
Patronką naszej szkoły jest Maria Skłodowska-Curie.
Uczniowie pierwszych klas dostają możliwość bliższego poznania tej osoby podczas tygodnia zwanego
„Marysieńką”. W tym czasie organizowane są różnorodne konkursy związane z tym tematem, np. konkurs
wiedzy o radioaktywności, konkurs wiedzy o życiu noblistki. Osoby uzdolnione artystycznie mogą wykorzystać swoje talenty podczas konkursów plastycznych
i literackich. Pod koniec tygodnia zmagań, kiedy
wszystkie prace trafią do komisji konkursowej, pierwszoklasiści zostają zaproszeni na uroczystą akademię
organizowaną przez klasę, która została laureatem konkursu w ubiegłym roku.

Tradycje pomagania potrzebującym
W szkole od dawna działa PCK oraz Szkolny Klub
Wolontariusza, dzięki którym uczniowie mogą pomagać potrzebującym, ucząc się właściwej postawy wobec drugiego człowieka i innych bezbronnych istot żywych. Akcji jest wiele, m.in.: „Góra Grosza”, uczestnictwo w WOŚP, popieranie transplantacji, zbieranie
karmy dla zwierząt, zbieranie jedzenia, środków czystości dla biednych. Na każdym kroku w szkole napotyka się plakaty i komunikaty o akcjach, które właśnie
są przeprowadzane. Takie tradycje warto kultywować!

Listy Gratulacyjne

„Złota Księga”

Rodzicom najlepszych uczniów wręczane są na zakończenie roku szkolnego Listy Gratulacyjne.

Do księgi tej wpisywani są najlepsi uczniowie z poszczególnych klas.

Sala tradycji

Wcześniej klasa 4A wyniosła z niej stare meble, których sterta sięgała do sufitu. I to cała jej historia, jak widać już dziesięcioletnia. Pracuję tam sama w ferie, wakacje i soboty.

Sala tradycji, która znajduje się w piwnicach naszej
szkoły, została stworzona przez panią prof. Ewę
Tarkowską. Jest ona dostępna dla zwiedzających
podczas dni otwartych w naszej szkole. Obowiązkowo udają się do niej uczniowie pierwszych klas.
W jaki sposób powstała sala tradycji?
P. Ewa Tarkowska: Powstała w wakacje 2005 roku w wykonaniu: ja, mój mąż i czasem do pomocy pan Stanisław.
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Co można obejrzeć w sali tradycji?
E.T.: Kroniki Szkoły, kroniki klasowe, hymn szkoły, szlagier
szkoły, tableau, wycinki z gazet, spisy absolwentów (50 lat),
dzienniki lekcyjne (50 lat), zdjęcia, dyplomy, kronikę kabaretu „Belferek”, księgę zmarłych, zdjęcia z imprez szkolnych,
starą wagę, projektor filmowy, pamiątki „Solidarności”, programy artystyczne, sporo moich tekstów, zdjęcia nauczycieli
i uczniów.

Temat numeru - TRADYCJA

10 najpiękniejszych świąt w Polsce
Opracowała ASIA KUCNER /2ao/

Krakowskie Szopki Bożonarodzeniowe
W pierwszy czwartek grudnia, każdego roku, odbywa
się w Krakowie konkurs na najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową. Biorą w nim udział twórcy z całej
Polski.

pują niezwykłe dywany kwiatowe, po których ma
przejść procesja. Jak głosi legenda, pierwsze dywany
zostały usypane na cześć Napoleona Bonapartego, cesarz jednak się nie zjawił. Od tamtej pory mieszkańcy
sypią dywany dla Pana Boga.

Harce krakowskiego Lajkonika

Niedziela Palmowa w Łysych

W pierwszy czwartek po Bożym Ciele należy wybrać
się do Krakowa. Tam ujrzymy niezwykłego jeźdźca
- Lajkonika, który tak mocno wniknął w miejscowy
folklor, że stał się jedną z wizytówek tego miasta.
W latach 1903-1904 wykonano, według projektu Stanisława Wyspiańskiego, nowy strój dla Lajkonika. W tej kreacji występuje on do dziś.

Na tydzień przed Wielkanocą na Kurpiach, w miejscowości Łyse, odbywa się konkurs na najpiękniejszą
i największą palmę wielkanocną. Niektóre robione są
przez cały rok.

Truskawkobranie Kaszubskie
To największe w Polsce święto truskawek. Odbywa się
ono w Brodnicy Górnej w dniach 23 i 24 czerwca. Co
roku odwiedzają ją dziesiątki tysięcy turystów.

Miodobranie Kurpiowskie
Wydarzenie to odbywa się w Myszyńcu. Dziś jest to
impreza ogólnopolska, która gromadzi miłośników
miodu.

Święto chmielu w Krasnymstawie
Każdego roku Krasnystaw odwiedza kilkanaście tysięcy osób, by spróbować najróżniejszych rodzajów piwa
z całego świata.

Rogale świętomarcińskie w Poznaniu
11 listopada mieszkańcy Poznania zjadają olbrzymie
ilości rogali. Zwyczaj ten jest związany z postacią
świętego Marcina, stąd nazwa - „świętomarcińskie”.

Boże Ciało w Łowiczu
Jest to najbardziej znana procesja Bożego Ciała na
świecie. Przyjeżdżają tam tysiące pielgrzymów, wiernych i turystów. Podczas uroczystości mieszkańcy Łowicza chodzą ubrani w łowickie stroje ludowe, tzw.
„pasiaki”.

Dywany Kwiatowe w Spycimierzu
Przed Bożym Ciałem mieszkańcy tej miejscowości usy-

Noc Świętojańska w Poznaniu
Noc Świętojańska, czyli Sobótka czy też Noc Kupały,
to święto pogańskie, ale bardzo widowiskowe i ciekawe. W Poznaniu w nocy z 23 na 24 czerwca w niebo
wypuszcza się tysiące lampionów. Widok jest cudowny. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Miejmy nadzieję, że w tym roku będziemy mieli okazję podziwiać
to niesamowite widowisko.

Źródło: www.polskatradycja.pl; www.wikipedia.pl
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Japońskie tradycje
Japonia to kraj, który ludziom kojarzy się z anime oraz zaawansowaną technologią. Dzięki wysokiemu rozwojowi ekonomicznemu, żyje się tam szybko,
można powiedzieć, że z dnia na dzień. Jaki jest więc stosunek Japończyków
do tradycji i dawnych obyczajów?
Tekst AGNIESZKA HUDYGA „OOKAMI” /3a/

Tradycja a technologia
Tokyo to jedno z największych miast na świecie,
w którym codziennie tysiące ubranych w czarne garnitury ludzi przemierza kolejne kilometry w drodze do
pracy. Wszyscy się spieszą, bo przecież spóźnienie jest
rzeczą niedopuszczalną!
Wydawałoby się, że dla mieszkańców tego miasta tradycja jest niepotrzebną wartością, odciągającą od realiów życia. Technologia narzuca przecież swoje tempo
i nie ma tu czasu na chwilę wytchnienia. Nic bardziej
mylnego! W Japonii nie zapomina się o korzeniach,
a każde święto obchodzi się uroczyście. Dowodem na
to mogą być wpisane w panoramę przydrożne ołtarzyki
czy świątynie zlokalizowane w parkach.

Nowy rok
Shōgatsu san-ga-nichi, czyli w dosłownym tłumaczeniu
„trzy dni stycznia”. Nowy rok jest w Kraju Kwitnącej
Wiśni bardzo uroczyście świętowany. Tradycyjnie
przygotowania zaczynają się od gruntownych domowych porządków. Wszystko po to, by oczyścić mieszkanie ze złych wspomnień i radośnie wejść w nadchodzący rok. Następnie przyozdabia się wejścia specjalnymi pałeczkami bambusa powiązanymi słomą ryżową
z gałązkami sosny, które, według wierzeń, są mieszkaniem dla bóstwa zapewniającego dobrobyt. Należy też
pamiętać o złożeniu mu ofiary, głownie z daktyli, ryb
i owoców!
Podczas sylwestra młodzi ludzie ubierają kimona, yukaty (tradycyjne stroje) i wraz z przyjaciółmi idą do
świątyni, by wyprosić u bogów pomyślność oraz zoba-
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czyć wspaniałe pokazy sztucznych ogni. Jednak dla
wszystkich najważniejszym wydarzeniem tej nocy jest
108 uderzeń świątynnych dzwonów. Ich bicie ma wypędzić stary rok, uwolnić ludzi od grzechów i dać im
nową nadzieję.

Walentynki
Dzień zakochanych Europejczycy spędzają zazwyczaj
w parach, obdarowując się prezentami. Natomiast spadkobiercy gejsz i samurajów inaczej niż my świętują
walentynki. 14 luty jest dniem, kiedy to dziewczęta
wręczają chłopcom, wobec których mają pewne
“zobowiązania”, własnoręcznie robione czekoladki,
zwane po japońsku “giri”. Słodycze są dawane kolegom z pracy lub szkoły, szefom… Dodatkowo na tych
pralinkach widnieje napis „wdzięczność”, podkreślający nieromantyczny charakter podarunku. Jednak gest
ten nie musi wynikać tylko z obowiązku, bo niektóre
podarowane bombonierki są wyznaniem sympatii,
a nawet miłości.

Temat numeru - TRADYCJA

„W Japonii nie zapomina się o korzeniach,
a każde święto obchodzi się uroczyście.”
Oczywiście panowie mają okazję odwdzięczyć się kobietom równy miesiąc później, w tak zwany „biały
dzień”, który różni się od walentynek tym, że podczas
tego święta istnieje większy wybór prezentów. Na przykład można podarować swojej ukochanej kwiaty albo
biżuterię, zależy od finansów i upodobań.

we (dango), pije się sake i piwo. Oprócz tego mieszkańcy urozmaicają uroczystość grą na tradycyjnych
instrumentach.

O-bon
Pamięć o przodkach jest niezwykle ważna w każdej
kulturze. Święto zmarłych w Japonii przypada na dni
13-16 sierpnia. Odwiedza się wtedy groby rodzinne
i składa na nich ofiary. Najczęściej uroczystość ta połączona jest z festynem, na którym tańczy się rytualne
tańce zwane bon-dori, a nad rzekami puszcza się na
wodę lampiony. Japończycy wierzą, że podczas święta
zmarłych ich dusze przybywają na ziemię i to właśnie
lampiony mają pomóc im wrócić tam, skąd przyszły.
W Kioto dla uczczenia przodków zapala się ogniska na
pięciu wzgórzach otaczających miasto. Wszystkie układane są tak, aby z daleka wyglądały jak chiński znak
大 (dai-wielki).

Hanami
Japonia jest znana z przepięknie kwitnących wiśni.
Mieszkańcy są bardzo dumni z posiadania w swoim
kraju tak dużej ilości tych drzew. Dlatego też od setek
lat praktykuje się zwyczaj podziwiania urody kwiatów
Sakury. Japończycy z niecierpliwością sprawdzają prognozy dotyczące kwitnienia i gdy pierwsze pączki zaczną się otwierać, wszyscy gromadzą się w parkach,
bawiąc się do późnej nocy.
Świętowanie Hanami najczęściej przypomina piknik
rodzinny organizowany pod kwitnącym drzewem. Spożywa się wtedy tradycyjne dania, takie jak kulki ryżo-

Źródło zdjęć:
t-stop.tumblr.com/image/81389147121
media.tumblr.com/tumblr_m85kglTPYx1rstpwj.jpg
http://file1.npage.de/000493/06/
bilder/060518_daimonji.jpg
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In English

English wedding tradition
Tekst ADA GÓRA /2b/
Every country has its own traditions and habits. In every country traditions are different and sometimes even
strange to foreigners. I have heard about many different
habits, but in my opinion England has the most interesting habits. The Brits are well-known for having their
Tea Time at 5 p.m. or waiting patiently in queues.
I would like to write a few words about wedding traditions in England. An English wedding is totally different from the ones we have in Poland. In our country the
sacrament is given by a priest who is a man, but in
England a priest can be a woman, because in the Anglican Church women can be priests. What is more, people can’t take any photographs or make a film during
the ceremony in church unless they buy the license,
which is very expensive. A typical wedding reception
is usually calculated to about 50 guests. The tables for
the guests are round and usually several people sit
around each table, but all the seats are reserved for the
guests with their business card, so you can’t choose the
place on your own. As far as food is concerned, you
will be given two-course dinner and a dessert but after
that the guests will not get anything else. The English
people think that the food is only the addition to the
festivities. You can expect to be served a glass of
champagne after the church ceremony and one or two
glasses of wine with your dinner. If you want to have
a drink later in the evening you will have to go to the
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bar and pay for your drinks. Traditionally Polish weddings last till the morning, but in England a wedding
reception is over before midnight.

In English

Traditions around the world
Traveling, sightseeing and getting to know new cultures is fun. So it’s not surprising that
a lot of people go on holiday abroad. But we should remember about cultural differences,
because every country has its own traditions.
Tekst ELŻBIETA HAJDUK

For example while we are in China and we want to buy
a special gift for someone, we should remember that it
can’t be a watch! The local superstitions treat it as
a symbol of death. In Chinese, the phrase „give
a watch” means „to go to the funeral”. The other tradition is connected with wedding day. It’s related to red
colour. It symbolizes happines, love and success, so
wedding clothes are always red. Moreover, when we
live in China, we should have a picture with animal
which is a symbol of a year when we are born, like dog,
pig, cock, dragon, sheep, horse, snake, monkey or tiger.
The most well-known Chinese tradition is a dragon parade. People hang lanterns decorated with dragons and
happy stars on the trees and at the entrance to the village, and let them go on the water. They also get out
onto the streets, burn the firecrackers and dance to traditional music.

sport are the best options for conversation. Another tradition of the USA is Halloween, in Poland known as the
„All Saints’ Day”. On this day, children disguis as skeletons, ghosts or other scary costumes and go from
home to home and knock on doors saying „treat or
trick”, and householders give them sweets. Moreover,
on Easter Sunday, there is a Easter Parade in New
York. Elegant ladies dressed in costumes from the past,
exposing especially hats, walks the Fifth Avenue.
What’s more, the most important festival in the USA is
Independence Day, celebrated on 4th July. On this day,
numerous concerts, parades and festivals take place.
Tradition is patriotic speeches given by politicians and
civil servants. Finally, the most known religious day
beside Christmas is Thanksgiving Day. Traditionally on
the last Thursday of November Americans and their
families consume roast turkey with cranberry and sweet
potatoes.

Secondly, everybody knows that the USA is the biggest
of the world icon and the most open country in the
world. But only few people know that when we are in
the company of Americans (also Mexicans), we shouldn’t discuss politics and topics like this. The weather and
2015 luty AlChemik 13

In English

Traditions around the world
In Great Britain good manners are the most
important. For example whan we wait for a bus, shops
etc., we should wait in the gueue. In addition, shaking
hands with both men and women is a formal method of
greeting in the UK. What’s more during the year people
celebrate many festivals. For example 8th June is the
day of the celebration of the birth of the queen. The
most important festival in Ireland is the celebration of
St. Patrick on 17th March. In many regions, there are
festivals with fun and prizes.

Moreover in the Middle East, one of the key things to
keep in mind is to respect the temples. Both men and
women should have my knees covered. Despite the
high temperatures men must put on long pants, and
women long skirts. Shoulders should also be covered,
and there is no high necklines. When you want to take
a photo something, ask for a guide permission, because
in some places is prohibited. A similar principle applies
to photographing people – it is always safer to ask for
permission. Don’t engage women! If you want to ask
for directions better to turn to the man. When you visit
those areas for Ramadan, you should refrain from
drinking alcohol and smoking cigarettes
In addition when you are in India or Indonesia you
don’t touch the food with your left hand. Why? The
reason is simple. Indonesians don’t use toilet paper in
the toilets set up special containers with water or sinks,
so you should wash left hand. It is understandable,
therefore, they only use right hand when for needs. For
the inhabitants of these countries, just as in the Middle
East, it is an insult to show the soles of shoes or someone touching them.

Finally we can say that ignorance of the basic
principles of culture is dangerous, because we
can hurt someone.
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Z życia szkoły

Akcja „Drugie Życie”

przemarsz uczniów ZSCh
13 listopada o godzinie 13.00
odbył się marsz w ramach akcji
„Drugie Życie”, w którym udział
wzięło 54 wolontariusz z klas 1t,
1a, 1ad, 1c, 3a, 2ao, 2a. Wyruszyliśmy z ul. Krupniczej, szliśmy ul. Szewską, ul. Jagiellońską, przez Plac Szczepański,
ul. Reformacką, ul. Pijarską,
ul. Floriańską, przez Rynek
Główny. Koło Pomnika Adama
Mickiewicza zrobiliśmy sobie
małą przerwę i wspólne zdjęcie
(powyżej). Następnie podążyliśmy ul. Bracką, ul. Gołębią,
ul. Jagiellońską, ul. Szewską
i wróciliśmy na ul. Krupniczą 44,
pod naszą szkołę. Organizatorem
przemarszu była pani mgr Agata
Walas. Przemarsz prowadzili Karol Szczepina i Michał Piosek
z klasy 2a.

Tekst ASIA KUCNER /2ao/
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WYPOWIEDZ LUB WYŚPIEWAJ GŁĘBIĘ
24 i 25 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w konkursie na interpretację utworów Cypriana Kamila Norwida „Wypowiedz lub wyśpiewaj głębię”, który odbył się w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieżowej. W imprezie wzięło
udział 75. uczestników. Drugiego dnia przesłuchań
młodzież uczestniczyła w warsztatach teatralnych.
Jury wyróżniło recytację: Uli Bosek, Kamila Pyli,
Maćka Zielińskiego i Michała Kaczmarczyka.

„Treść - wypowiesz bez liry udziału,

lecz dać duchowi ducha,
myśli myśl - to tylko ciało ciału.
Cóż z tego? - martwość głucha!...”
Cyprian Kamil Norwid
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Andrzejki 2014

Tekst ASIA KUCNER /2ao/
26 listopada w naszej szkole odbyły
się Andrzejki. Zabawę i atrakcje przygotowali: Samorząd Uczniowski, klasa 3a (analityczna) oraz nauczyciele
wychowania fizycznego. Był to bal
przebierańców, co widać na zdjęciach. Osoby, które założyły nietypowy kostium, miały darmowy wstęp na
imprezę. Po korytarzach szkoły przechadzały się wiedźmy, potwory, kościotrupy, tajemnicze postacie w maskach. Podczas zabawy można było

zjeść pyszne ciasto i wypić napój
za symboliczną opłatę. Bufet przygotowały klasy pierwsze. Odbyły
się liczne zabawy i wróżby andrzejkowe. Przepowiednie, które
otrzymaliśmy, bardzo nas zaskoczyły i rozweseliły. Odbyły się
również pokazy chemiczne, które
zaprezentowali uczniowie klasy
3a. Przez cały czas trwania imprezy trwały tańce i wszyscy się
świetnie bawili.
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III Mikołajkowy Turniej Szachowy

12 grudnia 2014 roku w ZSO nr 8 w Krakowie
odbył się III Mikołajkowy Turniej Szachowy.
Uczestniczyła w nim reprezentacja naszej szkoły w składzie: Paulina Pietrzyk (3a), Maciej
Milczanowski (3a), Klaudia Błaż (1a), Paweł
Nurek (1a). Turniej był tylko rozgrzewką przed
kolejnymi zawodami, które odbyły się 17 grudnia w Gimnazjum nr 4 w Krakowie. Nasza drużyna, w powiększonym składzie, wzięła udział
w V Turnieju Szachowym o puchar Dyrektora
Gimnazjum nr 4 w Krakowie. Organizatorem
turnieju byli: Gimnazjum nr 4 w Krakowie, Rada Dzielnicy I oraz Straż Miejska Miasta Krakowa. Turniej rozgrywany był systemem
szwajcarskim na dystansie 7 rund, w trzech grupach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne. W styczniu uczniowie wzięli udział w krakowskiej Licealiadzie, gdzie zajęli trzecie miejsce.
Na kolejnej stronie zobaczysz dyplomy laureatów.
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Mikołajkowy Turniej
Piłki Siatkowej
W grudniu w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki
Siatkowej. Grupy utworzone w klasach składały się z trzech chłopców i trzech dziewczyn. Walka o wygraną była zacięta, każda drużyna chciała się wykazać w tej grze. Pierwsze miejsce zajęli reprezentanci klasy 3a, drugie uczniowie z 2a.
Gratulujemy!
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Akcja PCK
Podczas przerwy w trakcie rozgrywek Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej w naszej szkole odbyła się akcja PCK przygotowana przez Sabinę Kocoł z klasy 3a. Miała ona na celu pokazanie, jak
poprawnie udzielić pierwszej pomocy w nagłych
sytuacjach, takich jak krwawienie z nosa, złamanie ręki czy zwichnięcie nogi itp. Wypadki takie
mogą zdarzyć się podczas turniejów sportowych,
dlatego połączono te dwa wydarzenia.

WARTO BYĆ WOLONTARIUSZEM
Trzy pytania do... Asi Kucner z 2ao
Kiedy zostałaś wolontariuszką?
- Wolontariuszką byłam już w pierwszej klasie gimnazjum. Zapisałam się wtedy do szkolnego koła PCK.

Świąteczna akcja
wolontariuszy
18 grudnia 2014 roku po lekcjach wzięliśmy
udział w roznoszeniu życzeń i paczek świątecznych chorym i potrzebującym osobom w Parafii
Mariackiej. W sumie udało nam się w ciągu
dwóch godzin odwiedzić i złożyć życzenia ponad
60 rodzinom mieszkającym w okolicach krakowskiego rynku.
Naszym dobrym uczynkom towarzyszyła wyjątkowo ładna pogoda, jak na tę porę roku. Opiekunki chorych i potrzebujących Parafii Mariackiej,
tj. siostra Fidelisa Gałkiewicz oraz siostra Benigna Gruba, uczestniczyły w naszej akcji.

Dlaczego przyłączyłaś się do wolontariuszy?
- Chciałam pomagać innym, a ten sposób wydawał mi
się najbardziej odpowiedni.
W jakich akcjach brałaś udział?
- W zbiórkach pieniędzy na deptaku w Poznaniu
i w Selgrosie, zbiórkach pieniędzy dla WOŚP, w przemarszu ulicami Krakowa w ramach akcji „Drugie Życie” i inne.

Z naszej szkoły brały w niej udział:
Sylwia Benet, Klaudia Błaż, Weronika Chuchmacz, Sylwia Dydyk, Aleksandra Dziadkowiec,
Monika Kowalik, Kornelia Krakowska, Sylwia
Nowak, Karolina Zięborak oraz opiekun
mgr Agata Walas.
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Z życia szkoły

Mikro biologia
Od 2012 roku wszyscy uczniowie technikum chemicznego obowiązkowo biorą udział w zajęciach
z mikrobiologii. Wiedza z tego nowego przedmiotu jest wymagana na egzaminie zawodowym, dlatego nauczyciele oraz profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowali dla klas trzecich technikum zajęcia związane z poznawaniem świata mikro. Dla niektórych może się to wydawać trochę
bez sensu, skoro na laboratorium biotechnologicznym robimy to samo. Nie jest to prawda, o czym
przekonacie się, czytając ten artykuł.
Tekst AGNIESZKA HUDYGA „OOKAMI” /3a/

17 stycznia udaliśmy się do jednego z laboratoriów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam przebraliśmy się w jednorazowe chałaty i podzieliliśmy się na dwie grupy.
Na początku profesor, który prowadził zajęcia,
wykorzystując prezentację multimedialną, wprowadził nas w tematykę lekcji, opowiadając,
czym dokładnie zajmuje się biotechnologia.
Następnie wraz ze swoją asystentką pokazywali nam w grupach, jak wygląda posiew bakterii,
na czym polega barwienie sposobem Gramma
i wiele innych, o których słyszeliśmy tylko na
lekcjach teoretycznych. Po krótkim wykładzie
każdy z nas miał możliwość wykonania wszystkich wyżej wymienionych przeze mnie doświadczeń. Wyniki barwienia mogliśmy od razu oglądać pod mikroskopami. Niekiedy kolorowe bakterie tworzyły zadziwiająco piękny obraz.
Pod koniec zajęć profesor pokazał nam, dlaczego tak ważne jest dokładne czyszczenie rąk.
Nikt z nas nie spodziewał się, że nieumiejętnie
umyte dłonie mogą pomieścić kilkaset rodzajów
chorobotwórczych bakterii! Aby zobaczyć, na
które miejsca musimy szczególnie uważać podczas mycia, zrobiliśmy eksperyment. Polegał on
na wtarciu w dłonie specjalnego środka, tak jakby był on mydłem i sprawdzenie pod lampą UV,
które miejsca zostały pominięte. Wynik był zaskakujący.
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Myślę, że zajęcia w prawdziwym laboratorium mikrobiologicznym mogą zainteresować każdego, nawet najbardziej opornego na ten rodzaj wiedzy ucznia, a dla pasjonatów tej dziedziny będą ciekawą przygodą.

Z życia szkoły

Obchody rocznicy wybuchu
POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W czwartek, 22 stycznia, wzięliśmy udział w obchodach
152. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości odbyły się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie,
przy Grobie Weteranów Powstania Listopadowego i Styczniowego.
Powstanie Styczniowe było największym zrywem narodowowyzwoleńczym Polaków przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Pomimo klęski militarnej umocniło polską świadomość narodową i wpłynęło na dążenia niepodległościowe
następnych pokoleń.
Uroczystość rozpoczęła się odegraniem sygnału wojskowego. Marcin Gadocha przedstawił rys historyczny powstania, a zaraz potem Ojciec Jerzy Pająk odmówił modlitwę w intencji poległych Powstańców. Następnie wszyscy
uczestnicy zapalili znicze i złożyli wieńce na grobach powstańców. Na koniec trębacz odegrał
utwór „Cisza”.
Nasza szkoła, mimo niesprzyjającej pogody, była reprezentowana przez Poczet Sztandarowy
w składzie: Marzena Gajda, Bartosz Knapik, Małgorzata Pomykalska (uczniowie klasy 4a) wraz
z opiekunem SU - panią mgr
Agatą Walas.

ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI

NASZA REPREZENTACJA
MODLITWA W INTENCJI POLEGŁYCH POWSTAŃCÓW
SKŁADANIE WIEŃCÓW

GRÓB WETERANÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO
2015 luty AlChemik 23

Z życia szkoły
Kolejna edycja projektu
„Opowiem ci o wolnej Polsce
- spotkania młodzieży
ze świadkami historii”

STUDNIÓWKA - 31 styczeń 2015

30 stycznia, w piątek, w Instytucie IPN
przy ul. Reformatorskiej w Krakowie odbyło się spotkanie uczestników kolejnej
edycji projektu „Opowiem ci o wolnej Polsce”. Bierze w nim udział dziesięciu
uczniów z naszej szkoły, z klasy 2a, 2b
i 1t. Na początku wysłuchali oni instruktarzu, jak nakręcić wywiad ze świadkiem
historii, jak się do niego przygotować, jak
ustawić kamerę, jakie zadawać pytania itp.
Później odbyły się wykłady dotyczące rozliczania się Niemiec ze zbrodni hitlerowskich i Rosji ze zbrodni stalinowskich.

Wyniki Konkursu Sal
Zespołu Szkół Chemicznych
styczeń 2015
Lokata

Świetlica – jęz.

Ilość
punktów
23,0

Sala nr 7 – jęz.

27,6

4

Sala nr 39 – inf.

17,8

16

Folwark Zalesie

Sala nr 24 – mat.

25,2

8

Sala nr 41 – mat.

18,0

15

Biblioteka: NAJLEPSI CZYTELNICY

Sala nr 42 – mat.

27,0

5

Sala nr 44 – jęz.

22,8

11

Nr sali

10

Nazwisko, szkoła, klasa

Ilość

Chwajoł Sara, TOŚ 4O

Sala nr 45 – fiz.

15,2

17

33

Ożóg Beata, TOŚ 4O

Sala nr 46 – biolog.

29,2

2

22

Sala nr 47 – jęz.

19,8

13

Storożuk Paulina, TOŚ 4O

19

Sala nr 50 – inf.

21,8

12

Gadocha Gabriela, TOŚ 4O

19

Sala nr 51 – j. pol.

23,4

9

Bosek Urszula, LO 2C

19

Sala nr 52 – hist.

29,6

1

Wrona Kacper, TCH 1T

18

Sala nr 53 – j. pol.

26,4

6

Głuch Agata, TCH 3A

18

Sala nr 54 – j. pol.

18,8

14

Kucner Joanna, TCH 2AO

17

Sala nr 55 – geogr.

26,0

7

Gąsior Katarzyna, TOŚ 4O

15

Sala nr 57 – język.

28,0

3

Kwinta Magdalena, TOŚ 4O

15

Do końca stycznia w szkolnej bibliotece wypożyczono 1497 książek.
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O tym się mówi!

Młode gwiazdy Internetu
Y O U T U B E R Z Y (cz. I)
W XXI wieku Internet stanowi jedno z najważniejszych mediów na świecie. To dzięki niemu możemy
dowiedzieć się, co słychać na innym kontynencie, poznawać nowe osoby czy śledzić życie swoich idoli.
Co sprytniejsi znaleźli sposób, by za jego pomocą wypromować się i zasłynąć na skalę globalną.
Młodzi Polacy zyskują sławę, fanów na całym świecie i zarabiają w ten sposób pieniądze, nawet do
10 tys. miesięcznie. Postaram się Wam, drodzy Czytelnicy, przedstawić to interesujące zjawisko
w cyklu artykułów dotyczących gwiazd Internetu.
Tekst AGNIESZKA HUDYGA „OOKAMI” /3a/

YouTube
Miliony wejść każdego dnia i praktycznie tyle samo
godzin przesłanych nagrań. Według badań obejrzenie
wszystkich materiałów umieszczonych na YouTube
w ciągu jednego roku, zajęłoby człowiekowi aż 3 tysiące lat! Nic więc dziwnego, że to właśnie ten serwis
można uznać za najpopularniejszy. A skoro tak, to czemu nie wykorzystać takiej okazji i to właśnie w nim
spróbować się wypromować? Wiedzeni tą myślą młodzi Polacy, postanowili wziąć los w swoje ręce i klikając „zarejestruj się”, rozpocząć swoją przyszłą karierę
youtubera.

RANKING – NAJLEPSI YOUTUBERZY

w rankingu polskich youtuberów. W sieci obecne są też
filmy, w których Sylwester zamienia się w trenera policjantów, obnażając ich brak kondycji. Jego hobby to
praca nad najróżniejszymi charakteryzacjami. Horror,
komedia… a może parodia jakiegoś sławnego klipu są
inspiracją do pracy. Czasem, aby powstało jedno nagranie, potrzeba wiele czasu i pieniędzy włożonych w stroje oraz montaż.
Pomimo sławy, jaką przynoszą mu nagrania, pozostaje nadal osobą posiadającą rzeszę przeciwników. Nic
dziwnego, osoby, które biorą udział w jego nagraniach,
są przypadkowe, a żarty mogą mieć poważne w skutkach konsekwencje. Dla przykładu, pan, który jesienią
wybrał się do lasu na grzyby i nagle został zaatakowany przez grupę „zombie”, zamiast uciekać, mógł dostać
zawału serca.
Za niektóre swoje „wybryki” Wardęga został pozwany, a nawet ukarany, przez polski wymiar sprawiedliwości. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal pozostaje
on ulubieńcem nie tylko młodych Polaków, ale i zagranicznych widzów.

SA Wardega
Chyba każdy, kto chociaż raz odwiedził YouTube
albo oglądał wiadomości, zna genialny, chodź kontrowersyjny, żart z psem przebranym za ogromnego pająka. To właśnie sprawka Polaka znanego z kanału SA
Wardega, który ma obecnie ponad 2,8 miliona subskrypcji. Dzięki temu video zajął on pierwsze miejsce
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AbstrachujeTV
Czarek, Rafał i Robert - to trójka przyjaciół, którzy
pewnego dnia postanowili zapełnić niszę rozrywkową
polskiego Internetu. Na początku projekt był tylko „for
fun” i nikt nie spodziewał się, że już po pół roku prowadzenia kanału ich filmy będą miały około milion wyświetleń.
Duży sukces doprowadził do wielu zmian w życiu
przyjaciół. Zwykły „wypad” do MacDonalda kończy
się pojawieniem tłumu fanów, którzy nie pozwalają im
zjeść zamówionego jedzenia. Dodatkowo, aby zyskać
trochę czasu, chłopcy porzucili pracę i zawiesili studia.
Pomimo sławy nie chcą zapominać o tym, kim byli
wcześniej. Pragną żyć tak, jakby nic specjalnego się nie
stało. Dlatego, pomimo wielu propozycji, nie chcą
związać się z telewizją. Twierdzą, że bycie celebrytą
odciska piętno, którego nie sposób się później pozbyć.
W jednym z wywiadów przyznają, że robią to dla fanów: „Zaufanie to największy kapitał, jaki mamy”.
Gdyby urodzili się w Niemczech, to miesięcznie mogliby zarabiać nawet 6 tysięcy euro za swój program.
Jednak w Polsce ich dochody są o wiele niższe. Największe zyski czerpią z tworzenia i sprzedawania własnych koszulek na Allegro. Dużą część wypłaty przeznaczają na kolejne odcinki. Dzięki temu mogą sobie
pozwolić na lepsze dopracowanie filmów.

reZigiusz
Zwyczajny, osiemnastoletni, niczym niewyróżniający
się chłopak z wielką pasją, jaką są gry. To właśnie nią
postanowił podzielić się z innymi ludźmi, zakładając
swój pierwszy kanał w wieku 14 lat. Pokazywał na nim,
jak gra i dodawał coś od siebie. Z czasem do wspólnych
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filmików udało mu się zachęcić dziewczynę i siostrę,
a w jednym odcinku wystąpiła także jego babcia.
Rezi uważa, że zdobył tak dużą popularność dzięki
otwartości, spontaniczności, a przede wszystkim szczerości. W Internecie nikt nie lubi, kiedy się go okłamuje,
bo to łatwo wykryć.
Vloger zarabia nie tylko na oglądalności, ale także
duże zyski daje mu sprzedaż kubków i koszulek z własnymi grafikami. Postanowił to wykorzystać i wraz
z przyjaciółmi zorganizował akcję charytatywną. Polegała ona na przelaniu wszystkich pieniędzy ze sprzedaży z jednego dnia na konto Szpitala Dziecięcego w Jastrzębiu Zdroju. 31 grudnia 2014 roku przez całą dobę
oddawali zarobione pieniądze na ten cel. Nazajutrz rano, gdy suma wynosiła 130 tysięcy złotych, reZigiusz
zadzwonił do znajomych z pytaniem, czy aby na serwisie coś się nie zepsuło, bo przecież to niemożliwe, by
przez 24 godziny udało im się zebrać taką dużą kwotę.
Wszyscy, wraz z dyrekcją szpitala, byli mile zaskoczeni
tym, ile może zrobić grupka internautów.

O tym się mówi!

Młode gwiazdy Internetu
Stuu Games

Niekryty Krytyk

Z pochodzenia Anglik, który zakochał się w kraju
swojej mamy - Polsce. Przeprowadził się tu sam, zostawiając rodzinę na wyspach, by być bliżej przyjaciół
i fanów. Przez wielu żartobliwie nazywany „polskim
pingwinem”. To właśnie Stuu, mający prawie milion
dwieście tysięcy subskrypcji, zajął 4 miejsce w rankingu najlepszych polskich youtuberów (patrz strona 27).
Duży wpływ na jego sławę miała nieprzeciętna cierpliwość i wytrwałość. Minęło pięć lat od założenia
pierwszego kanału, nim udało mu się zdobyć fanów.
Nie zmarnował tego czasu, tylko ciągle starał się rozwijać i uczyć, jak lepiej przyciągnąć do siebie widzów.
Na początku uważał osoby, które robią to co on, za
rodzinę, jednak szybko przekonał się, że tak nie jest.
Pomimo wielu plotek i kłamstw spowodowanych zazdrością, dalej robi to, co kocha. Nie liczą się dla niego
zyski z tym związane, tylko dobra zabawa i możliwość
poznawania ciekawych ludzi.
Zapytany na swoim profilu na Ask.fm, kim chciałby
być odpowiada:

Przez wielu uważany za genialnego satyryka i krytyka
gier i filmów, przez innych za zwykłego błazna, który,
mówiąc potocznie, „sprzedał się”. Sam Maciej Frączyk uważa się za „przerośniętego nastolatka z umysłowym ADHD” - jak pisze na swojej stronie.
Swoją sławę zyskał dzięki specyficznemu sposobowi
krytykowania i oceniania gier, dopiero później filmów.
Robi to już od 14 lat, a na Youtube działa od 2006 roku.
Przez ten czas zdążył nagrać ponad 130 filmów, głównie z recenzjami.
Oprócz działalności internetowej prowadził własne
audycje w Radiu Zet. Dodatkowo, współpracując
z Zieloną Sową, wydał książkę „Zeznania Niekrytego
Krytyka”, która została nominowana w kategorii Bestsellery Empik 2013.

”Chciałbym być osobą sławną, która nie jest po-

strzegana jako gwiazda, tylko jako dobry człowiek,
który daje dobry przykład i przyjaźni się z każdym.”

Źródło:
oficjalne strony youtuberów na facebooku
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Podwodny świat
we własnym domu

Nasze pasje!

Świat zwierząt i roślin interesował mnie od zawsze. Już od najmłodszych lat lubiłem czytać książki oraz oglądać reportaże i filmy o tematyce przyrodniczej. Interesowały mnie wszystkie żywe
stworzenia; począwszy od kota "dachowca", aż po najbardziej
egzotyczne gatunki zwierząt. Dlaczego akwarystyka? Jest to idealny przykład różnych zależności w jednym ekosystemie oraz wzajemnej współpracy między organizmami. Pasję tę odziedziczyłem najprawdopodobniej po moim tacie, który od najmłodszych lat również interesował się wodnymi stworzeniami.

Tekst KRYSTIAN PAWŁOWSKI /4o/
Swój pierwszy zbiornik założyłem, mając 12 lat. Było to małe, 40-litrowe akwarium. Urządzając go, mogłem wybrać spośród trzech aranżacji, tj. główna, biotopowa i tzw. "holender", czyli akwarium z prawie samymi roślinami. Na początku swojej przygody z akwarystyką, nie mając zbyt dużej wiedzy, skupiłem się na
akwarium ogólnym z bardzo różnorodnymi gatunkami
roślin i ryb. Widok tętniącego życiem zbiornika, który
zaczyna dojrzewać już po około dwóch tygodniach, jest
czymś wyjątkowym. Mój pierwszy zbiornik nie był
jednak doskonały. Potem, z wielu przyczyn, musiałem
na jakiś czas zrezygnować z hodowli rybek, jednak nieustannie poszerzałem swoją wiedzę na ten temat.
Dwa lata temu postanowiłem wrócić do porzuconej
pasji i wzbogacić swój pokój o kolejny element dekoracyjny. Tym razem było to już nie 40-litrowe a 200litrowe akwarium, które teraz i tak wydaje mi się za
małe. Ze względu na fakt, że z roku na rok asortyment
dla akwarysty coraz bardziej się powiększa i można
kupić coraz więcej różnorodnych roślin i zwierząt
z wielu zakątków świata i wyselekcjonowanych hodowli, bardzo ciężko jest się zdecydować. Taryanka
z pielęgnicami czy amazonia z ozdobnymi neonkami?
To może przyprawić o zawrót głowy! Trzeba pamiętać,
że nie wszystkie gatunki ryb można ze sobą zestawiać,
dlatego należy tak dobrać obsadę, aby w jednym zlewisku był spokój i harmonia.
Akwarystyka w początkowym etapie jest dość prosta
i nie wiąże się z dużymi kosztami. Jednak po jakimś
czasie każdy zapragnie wejść na wyższy poziom, którym może być zbiornik morski. Wówczas nakłady finansowe stają się ogromne. Ważną rolę odgrywają
również spotkania na giełdach zoologicznych, wysta28 AlChemik
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wach czy dyskusje na forach internetowych, gdzie
można wymieniać się doświadczeniami i dowiedzieć
się czegoś nowego na temat hodowli od innych pasjonatów. Warto również dodać, że akwarystyka nie jest
dziedziną tylko dla hobbystów. Bardzo wielu ludzi zajmuje się hodowlą ryb amatorsko, aby przywrócić liczebność gatunku lub uchronić go przed wyginięciem.
Coraz bardziej popularne staje się też wykorzystywanie
akwarystyki w celach dekoracyjnych. Wówczas specjalistyczne firmy, za odpowiednią opłatą, zakładają
zbiorniki w firmach, instytucjach publicznych, biurach,
a potem zajmują się ich utrzymaniem.
Jeśli chodzi o czas, który muszę poświęcić moim podopiecznym, to sprawa jest dość prosta. Począwszy od
codziennego przeglądu stanu technicznego sprzętu,
zdrowia ryb, ich karmienia oraz ogólnej kontroli zlewiska, aż do cotygodniowych podmian wody, obowiązków nie jest dużo, a ich spełnienie nie jest czasochłonne. Najwięcej czasu zajmuje restart akwarium. Robię to
zazwyczaj co pół roku. Czasami jednak zdarza się, że
trzeba to wykonać częściej. Powodem mogą być choroby, "zakwit" wody czy inwazja "niechcianych gości".
W akwarystyce przydatna jest wiedza z takich dziedzin,
jak biologia czy chemia. W wielu sytuacjach, gdy zostaną zachwiane pewne wartości, najlepiej jest sprawdzić takie wskaźniki, jak: twardość wody, pH, czy stężenie niektórych pierwiastków.
Akwarystyka, jak każde hobby, dostarcza wiele radości. Jednak, by zobaczyć oczekiwane efekty, trzeba jej
poświęcić trochę czasu i wysiłku. Polecam ją każdemu,
kto choć trochę jest zafascynowany podwodnym życiem zwierząt.

Klub Absolwenta

Mój blog
czyli od marzeń do ich spełnienia
Wszystko zaczęło się dokładnie 27 listopada 2011
roku. Robiliśmy pierwsze zdjęcia, szablon i nazwa były
wstępnie przygotowane. Masa wątpliwości i niewiadomych, nieważne - działamy!
Moda na blogi modowe powoli umiera śmiercią naturalną. Selekcji stało się zadość! Obecnie zostały te najlepsze, konsekwentnie prowadzone, wybitne. Zwracają
uwagę, czytelnik zostaje na dłużej, nadawca czuje się
doceniony, bo jego twórczość spotyka się z dobrym
odbiorem. Mogłabym tak godzinami, trzy lata prowadzenia bloga dużo mnie nauczyły.
Wtedy zaczynałam liceum, kochałam ciucholandy
i bazowałam na nich. Masa kompleksów, ale i wielkie
marzenia - wygrało to drugie. Dziewczyna w chłopięcej
fryzurce założyła bloga. Vivid stał się odskocznią od
rutyny, której przeważnie nikt nie lubi. Zdjęcia przynajmniej raz w tygodniu, ich obróbka, notatka, publikacja, tadam, post gotowy!
Rozpoczynając to wszystko, powiedziałam sobie, że
choćbym nie wiem, jaką krytykę otrzymała, nie poddam się. Szybko zostało zweryfikowane. Nie załamałam się, a to było największym ciosem dla złośliwych
anonimów. Jeszcze gorsze dla nich były moje sukcesy.
Współprace z zagranicznymi i polskimi firmami, pokazy, imprezy, fajnie było poznać ten świat. Kurier stał
się moim dobrym kumplem, bo był u mnie czasami
i kilka razy dziennie. To był wspaniały okres. No właśnie, dlaczego był? Brak czasu, regularności w tym, co
robiłam, sprawiło, że statystyki drastycznie spadły.
Blog to praca! Jednych angażuje mniej, drugich bardziej. Trzeba poświęcać temu czas, mieć fotografa
i dobrze rozumieć temat. Blogosfera pęka w szwach,
chęć zarobku na stronie prześciga pasje.
Zrealizowałam część moich marzeń. Nie kończę
z tym, nie usuwam bloga. Ciągle sobie powtarzam, że
powrócę ze zdwojoną siłą, ale myślę, że to słomiany
zapał. Posty ukazują się rzadko, ciągle mam jakieś wymówki. Niemniej jednak było warto! Wspominam te
najlepsze chwile i wiem, że należy realizować marzenia. Teraz czas na kolejne!

Patrycja Gubała
absolwentka klasy medialnej,
Redaktor Naczelna „AlChemika”
w latach 2011—2013,
blogerka modowa,
studentka kierunku Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
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Polecam
O "dzieciach gorszego Boga"
w ujęciu Doroty Terakowskiej

http://terakowska.art.pl

Tekst GABRYSIA CZECHOWSKA /1c/
Darami Pana są niebo, ziemia, dzień i noc, kwiaty i nasiona,
drzewa, ptaki, wichry, pioruny, tornada, wulkany i ludzie. Darami
Pana są dzieci. Bóg jednak nie jest nieomylny. Przynajmniej tak
Go postrzega Dorota Terakowska i swój światopogląd przedstawia
we wzruszającej książce pt. Poczwarka, wydanej w 2001 roku.
Powieść opisuje osiem lat z życia rodziców dziewczynki dotkniętej ciężką postacią Zespołu Down'a. Dopiero od niedawna
dostrzega się emanującą od ludzi niepełnosprawnych radość istnienia, która udziela się osobom zdrowym. Zwłaszcza dzieci z Zespołem Down`a, tak jak główna bohaterka "Poczwarki" - Myszka,
uczą swoich bliskich, jak współczuć, cieszyć się i kochać, trzeba
tylko otworzyć dla nich swoje serce, wyjść zza szczelnie zamkniętych drzwi gabinetu i otoczyć je należną troską i opieką. Wielu
ludzi nie umie dostrzec miłości i potrzeby bliskości w oczach chorego dziecka, nie potrafi podarować mu swojej miłości. "Trzeba je
umieścić w jakimś przyzwoitym zakładzie" - to pierwsza myśl,
jaka rodzi się w umyśle zrozpaczonego rodzica. W powieści Doroty Terakowskiej ta myśl nie ustępuje żadnej innej przez osiem pustych lat, które można było wypełnić uczuciem do dziecka.
Książka ta ukazuje bogaty, choć ukryty dla niewprawnie patrzących oczu, świat wewnętrzny niepełnosprawnej dziewczynki.
Myszka, pozornie niezdolna do wypowiedzenia sensownego zdania i wykonania najprostszej czynności poczwarka, to tak naprawdę uśpiony motyl. Życie motyla jest jednak krótkie i odchodzi on,
gdy tylko nacieszy swoim widokiem oczy przechodniów. Bohaterka ma do wypełnienia na Ziemi pewną misję, po jej zakończeniu
czeka na nią Ogród Stwórcy.
Rodzice Marysi wielokrotnie dostają od losu sygnały, by spieszyć się z miłością do swego dziecka, ale jak to zwykle bywa, nie
wykorzystają w pełni danej im szansy.
Powieść uwrażliwia na nieme cierpienie drugiego człowieka,
zmusza do refleksji i wzrusza. Autorka w "Poczwarce" zawarła
studium cierpienia i dojrzewania miłości do chorego dziecka. Mówi o problemach, które mogą dotyczyć każdego z nas, dlatego
warto sięgnąć po tę książkę.
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Powieść znajduje się
w naszej bibliotece.
Polecam!!!

Pięć minut dla mnie

Proroctwo
Tekst ULA BOSEK /2c/
W tej chwili podszedł bliżej i przytulił ją. Trwali tak przez chwilę, po
czym Isandra odezwała się, tym razem na głos:
- Serafina musi się o tym dowiedzieć
- powiedziała, a następnie podniosła
głowę, tak by ich wzrok się spotkał.
- Musisz pójść do niej. Ja nie mogę
się oddalić od Wielkiego Jeźdźcy na
długo, bo zacznie coś podejrzewać.
- Zgoda - odparł Kastian, ponownie
przyciągając ją do siebie. – Jednak
zanim to zrobię, powiedz mi, co ci
dolega - powiedział głosem pełnym
troski. - Muszę wiedzieć.
Isandra miała nadzieję, że do tego
tematu już nie wróci. Gdyby mu teraz powiedziała, nie spuściłby jej
z oka nawet na chwilę. A ona musiała się dowiedzieć więcej o planach
Arkanosa i proroctwie.
Już otwierała usta, by coś powiedzieć, gdy w tym momencie drzwi
otwarły się z hukiem i do środka
wpadł Wielki Jeździec wraz z Kolem. Za nimi wszedł medyk i przepraszającym wzrokiem spojrzał na
Isandrę i Kastiana. Przywódca chwycił dziewczynę mocno za ramię.
- Więc to tak wykorzystujesz czas,
który ci daję?! - warknął wściekły,
potrząsając nią. - Zamiast zjeść coś
i odpocząć, spotykasz się z NIM! odepchnął ją tak mocno, że aż upadła. Wiedźma wydała z siebie cichy
jęk bólu. Nie zwracając na nią uwagi, Arkanos spojrzał na chłopaka.
- Mówiłem byś się do niej nie zbliżał!!! - podszedł do niego i wymierzył mu cios w twarz.

Isandrze wyrwał się z ust krzyk
i już chciała podbiec do Kastiana,
gdy Kol złapał ją i unieruchomił.
Jeździec zatoczył się do tyłu, jednak
nie przewrócił się. Otarł rękawem
skórzanego kaftana krew z rozciętej
wargi, cały czas patrząc na przywódcę wściekłym wzrokiem. Dziewczyna miała złe przeczucia.
- Zabiję go - usłyszała jego głos
w swojej głowie. Ton, którym wypowiedział te słowa, zmroził wiedźmie
krew w żyłach.
- Nie rób tego! - błagała go w myślach. - Nic mi nie jest, naprawdę.
Nie pozwól, by gniew cię zaślepił.
- Nie ma prawa cię tak traktować!
- wybuchnął. - Żaden z nich! Muszą
za to zapłacić - Kastian zacisnął pięści w geście determinacji i złości.
- Całe życie jestem im posłuszny…
I mam tego już dość.
- Kastianie… - Isandra wypowiedziała jego imię z troską. Nadała
swojemu głosowi czuły ton. - Proszę, wysłuchaj mnie.
Chłopak spojrzał na nią, ale
w oczach wciąż miał gniewne ogniki, choć nieco przytłumione. Dziewczyna postanowiła działać, póki udało jej się skupić na sobie jego uwagę.
- Nie możesz go zabić. Jeszcze nie
teraz. Ma nad nami zbyt dużą przewagę - próbowała dotrzeć do niego,
lecz wyraz twarzy Kastiana wciąż
był zacięty. - Jeśli uwolnisz moje
przyjaciółki i ludzi z mojego plemienia, Arkanos nie będzie mógł mnie
już szantażować. Kiedy będę wolna,
razem z Serafiną pomożemy wam

uwolnić się spod jego władzy. Musisz tylko mi pomóc.
Miała nadzieję, że te słowa przekonają go.
Chłopak długo nie odpowiadał,
ale Isandra widziała, jak zaczyna
poważnie zastanawiać się nad jej
propozycją. W końcu odezwał się:
- Dobrze… - powiedział z westchnieniem. - Wiesz, gdzie oni są?
- W grocie, niedaleko namiotu Arkanosa, strzeże ich pięć smoków…
- urwała nagle, zdając sobie sprawę,
na jakie ryzyko go naraża. Już miała
wycofać się z tego planu, gdy usłyszała Kastiana:
- Nie martw się, nic mi nie zrobią
- powiedział uspokajająco i trochę
smutno. – Znają mnie…
- Ale jak to…? - spytała zdziwiona.
Myślała, że nikt oprócz Wielkiego
Jeźdźcy nie wytworzył z nimi więzi.
Już miał jej odpowiedzieć, gdy Kol
podniósł Isandrę i zaczął ją wyprowadzać z chaty medyka. Kastian
ruszył za nimi, lecz powstrzymał go
głos dziewczyny:
- Nic mi nie będzie - rzekła naprędce,
gdy chłopak wypychał ją za drzwi.
Zdążyła jeszcze powiedzieć:
- Porozmawiaj z Serafiną! - I wyszła
na popołudniowe słońce.
Tylko tyle mogłam zrobić… Reszta
zależy od Kastiana… - pomyślała, po
czym potulnie i ze zwieszoną głową
poszła za Kolem. Nie przeczuwała
nawet, co ją czeka…
C.D.N.
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Wiersze pani profesor Ewy Tarkowskiej

Tr a d y c j e
Jestem już stara i przynudzam trochę może, ale co chcę powiedzieć i tak tu wyłożę,
choć znowu usłyszę, że to już zakaźna choroba,
- „bo Tarkowskiej się znowu coś nie podoba”.
Ale co poradzę, jako dinozaur szkolny stosunek do rzeczywistości nie mogę mieć dowolny.
Bo raz, że pracując tu w szkole tyle lat, to od najgłębszej podszewki znam ten szkolny świat,
pamiętam to wszystko, co obok przemknęło i widzę jak dziś się ma to „wspólne dzieło”.
A po drugie do dinozaura właśnie należy pokazać prawdę wszelakiej młodzieży.
A co do tradycji, to tak to czuję, że:
…..tradycja jest…… i się ją kultywuje.
Za mojego szkolnego tu żywota trochę ich powstało,
a do dziś niestety niewiele w pierwotnej formie pozostało.
Ci, co szkolne tradycje tutaj współtworzyli, dawno się w grobie przewrócili,
więc choćby dla ich pamięci temat podejmuję,
tak powinnam, tak zrobię i tak też czuję.
Są w życiu rzeczy święte, których się nie zmienia, w zależności od nastroju i od chcenia,
coś się nie podoba, lub coś nie wychodzi, to to wywalamy decydują młodzi.
A jak całkiem nie wypada skreślić, to może skrócić, zmienić, ścieśnić?
Ale to nie jest właściwa metoda, a mnie tych pierwowzorów szkoda.
Bo to właśnie w t r a d y c j a c h jest wartością bezcenną, że ta tradycja jest niezmienną!
To buduje więzi, to daje oparcie, gdy na straży tradycji stoisz, jak na warcie.
Czas mija wokół jak szalony i sądzić by można, że nie wróci wcale.
Świat jest wirtualny, z czym też nie zawsze czujesz się wspaniale,
gdzie się nie odwrócisz – coś nowego, innego, nieznanego stoi,
a kto nie nadąża, to niech się już boi, że go strącą, na bocznym torze pozostawią,
bo tak świetnie, tak szybko, tak fajnie się bawią.
Ale nawet jeśli tę prędkość i pęd akceptuję, jakoś spokojniej się z tym czuję,
gdy co jakiś cykliczny czas, do czegoś trwałego zmiecie nas.
Gdy idąc ulicą na oczach z klapkami, widzę coś, co łączy z przodkami,
co stoi tu lata, by nie rzec wieki całe, nam wszystkim tu stoi na chwałę.
I co przez kolejne wieki się nie zmieni i na supermarket ktoś tego nie zamieni.
Z tych samych powodów do rodzinnego domu chętnie wracamy,
gdzie stare, znane sprzęty mamy, gdzie wyrastały nasze minione pokolenia,
to miejsce, które nigdy się nie zmienia.
Z tych samych powodów pisanki maluję, jak półwieku temu mój Ojciec malował.
Z tych samych powodów rodzinne potrawy, którym już nikt inny z rodziny wierności nie dochował.
Z tych samych, przez lata genealogiczna mania mnie toczy,
efekty wielkie, a wniosek proroczy……
I tak w każdej mniejszej, czy większej społeczności
pchamy przed siebie swój los nie bez trudności.
I nasze trwałe punkty w owej nawigacji……
to nasze tradycje…. nie bez racji!
A po tym całym wykładzie spytam skromnie, odważnie,…. ale nie wesoło:
a jak swoje tradycje kultywujesz Szkoło ?
Ewa Tarkowska - dinozaur szkolny.
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