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    Tematem niniejszego 
numeru „AlChemika” jest 

Internet. Nasze pokolenie 

nie wyobraża sobie świata, 

w którym nie byłoby tej 
sieci. Trzeba być na topie, 

orientować się, wiedzieć, 

odkrywać,  poznawać,          
a Internet wszystko to nam 

oferuje bez wychodzenia   

z domu, bez większego 
wysiłku. Chcesz, przenosi 

Cię do Nowego Jorku albo 

na Alaskę. Możesz mieć 

przyjaciół w Berlinie i w 
Londynie. Natychmiast dowiadujesz się, co się dzieje w Warszawie, jakie 

wydarzenia kulturalne odbędą się w tę sobotę w Krakowie. Szukasz butów, 

sklepów sportowych w pobliżu miejsca, w którym się obecnie znajdujesz, 
trasy autobusu miejskiego nr 292, samochodu rocznik 2005, informacji  

o Zespole Szkół Chemicznych czy biografii Marii Skłodowskiej-Curie, więc 

klikasz i już masz odpowiedź na swoje pytanie. Chcesz przeczytać książkę 
lub posłuchać nowości muzycznych, wchodzisz na odpowiednią stronę i go-

towe! Internet oferuje nam ekscytującą podróż w świat informacji. 

    Dość dużo miejsca poświęciliśmy w tym „Alchemiku” aktualnym spra-

wom, głównie praktykom, uroczystościom szkolnym, które się już odbyły. 
  Każdy z Was  na pewno znajdzie tu coś dla siebie!   

7  CZERWIEC 

 

PAMIĘTAJ! 
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Chmura Edukacyjna 

Tam, gdzie CHEMIA wchodzi w wyższą sferę...  

     Uczestnicy Szkolnego Koła z Podstaw Przedsię-

biorczości, prowadzonego pod patronatem projektu 

Małopolska „Chmura” Edukacyjna, mieli przyjem-

ność uczestniczyć w spotkaniu z przedsiębiorcą  

-  panem Pawłem Przewięźlikowskim - twórcą inno-

wacyjnej firmy biotechnologicznej Selvita S.A.  

W ramach tego spotkania odbyliśmy naukowo-

motywacyjną prelekcję oraz mieliśmy okazję na 

własne oczy zobaczyć, jak działają i jakimi prawami 

rządzą się profesjonalne laboratoria badawcze       

w dużej firmie branży biochemicznej.  

     Selvita to na rynku polskim stosunkowo młoda fir-

ma. Powstała w 2007 roku, a założona została przez 

dwóch informatyków. Jej działalność dzieli się na dwa 

segmenty - innowacyjny i usługowy. W ramach pierw-

szego z nich firma poszukuje nowych i oryginalnych 

leków, przede wszystkim w zakresie onkologii. Seg-

ment usługowy natomiast dostarcza kompleksowych 

rozwiązań w dziedzinach chemii, biologii i bioinforma-

tyki, pomagających we wdrożeniu leków na rynek. 

Dziś Selvita nazywana jest biotechnologiczną doliną 

krzemową wschodniej części Europy, a w miarę roz-

woju, za kilka lat, może stać się prawdziwym potenta-

tem na rynku międzynarodowym. Spotkanie z jej wła-

ścicielem było więc niezwykłym przeżyciem dla nas  

- przyszłych chemików. 

    Nasze Technikum, jako jedyna szkoła średnia, jest 

członkiem klastra „Life Science” zrzeszającego insty-

tucje z sektorów biotechnologii, farmacji, medycyny 

oraz produkcji żywności. Selvita także jest członkiem 

tej fundacji i właśnie w dużej mierze dzięki temu udało  

się zorganizować to spotkanie. Koordynatorem tego 

przedsięwzięcia był pan Kazimierz Murzyn - dyrektor 

zarządzający Klastra. 

    Dzień spotkania był bardzo ekscytujący dla nas 

wszystkich. Zdawaliśmy sobie sprawę, że właśnie takie 

wydarzenia są ważne dla młodych ludzi, którzy chcą 

się rozwijać i stawiać sobie nowe, ambitne cele w ży-

ciu. Prelekcja miała się rozpocząć o godzinie 13.00, 

więc na miejscu, czyli pod siedzibą Selivity w Parku 

„LifeScience”, byliśmy odpowiednio wcześniej,           

o 12.45. Po przybyciu na miejsce, zostaliśmy bardzo 

miło przyjęci i skierowani do sali plenarnej, w której 

mieliśmy oczekiwać przyjścia pana Pawła Przewięźli-

kowskiego.  

Ukształtowanie tak zaawansowanej firmy wymaga 

odpowiednich fundamentów. Mógłby Pan przybliżyć 

genezę powstawania spółki, opowiedzieć o współpra-

cy, jaką Pan nawiązywał i czy ta współpraca wpły-

nęła na ideę zakorzenienia firmy o takim profilu 

działalności? 

- Praktycznie całe moje życie związane było z chemią. 

Moi rodzice byli z wykształcenia chemikami, studiowali 

na Uniwersytecie Jagiellońskim i ja przez długą część 

mojego życia byłem ukierunkowany na tę drogę. Jednak 

do czasu. W wieku 15 lat, w okresie buntu młodzieńcze-

go, zainteresowałem się informatyką. Teraz z Selvitą 

postanowiłem wrócić do tych macierzy. Taki profil 

działalności Selvity jest związany z tym, że walka z no-

wotworami to aktualnie gorący temat. Około 50% po-

pulacji w ciągu trwania swojego życia będzie miała 

problem związany z rakiem. Musimy więc stawić czoła 

temu wyzwaniu i nauczyć się leczyć chorobę, która      

w krótkim czasie może urosnąć do rangi choroby cywi-

lizacyjnej. 

 

Czego powinniśmy uczyć się, jaka wiedza i umiejęt-

ności, jakie kompetencje są ważne dla nas uczniów, 

jeżeli chcielibyśmy kiedyś myśleć o utworzeniu inno-

wacyjnej firmy? 

- Jesteście w takim wieku, że dla was aktualnie najbar-

dziej liczy się nabywanie umiejętności, doświadczenia   

i czerpanie teoretycznej wiedzy na temat tego, co chce-

cie robić w przyszłości. Warto jednak pamiętać, że każ-

da z tych sfer jest tak samo cenna, co oznacza, iż nie-

malże równą część swojego czasu powinniście poświę-

cać na każdą z nich. Dlatego jeśli macie ambicje i ja-

kieś cele w życiu, powinniście pamiętać o tym, że aby 

być dobrym, trzeba być często elastycznym oraz posia-

dać wiedzę w wielu różnych dziedzinach. W praktyce, 

co widzę na swoim przykładzie, teoretyczna wiedza, 

którą nabywacie w szkole, jest wam potrzebna w 20%   

w dorosłym życiu. Dużo bardziej liczy się doświadcze-

nie, praktyczne umiejętności, które możecie nabywać na 

różnych targach, wydarzeniach, nawet na tych, które   

w małym stopniu są związane z waszą branżą. Warto 

więc mieć to na względzie, myśląc o swoim życiu za     

15 lat. 

Tekst ARKADIUSZ KŁOSEK 

WYWIAD  

z panem Pawłem Przewięźlikowskim 
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Działania przedsiębiorcy często wiążą się z pracą po 

godzinach. Czy jako właściciel miewa Pan problemy 

z nadmiarem zadań do wykonania? 

- Sylwetka przedsiębiorcy prezentuje wiele cech, bez 

których nie można odnieść sukcesu, m.in. są to organi-

zacja czasu i umiejętność planowania. Trzeba umieć 

wyznaczyć sobie jasne zasady i trzymać się ich, żeby 

nakreślić jasną granicę pomiędzy życiem zawodowym     

i prywatnym. Wiadomo, że na początku trzeba trochę 

bardziej poświęcić się idei, ale z czasem nie powinno 

zdarzać się, że musimy brać nadgodziny i pracować we 

wszystkie weekendy. Ja przeszedłem już przez fazę gene-

zy i teraz nie zdarza mi się, abym musiał poświęcać całe 

weekendy pracy, chyba że ma to związek z wyjazdem 

służbowym albo mamy do opracowania dużo projektów. 

Poza tym żyjemy w czasach, w których prowadzenie 

firmy może odbywać się przez Internet, co sprawia, że 

jej zarządzanie nie musi być tak czasochłonnym zaję-

ciem. 

 

Wynalezienie leku na raka jest marzeniem wielu 

współczesnych naukowców. Czy Pańskie przedsię-

wzięcie ma realne szanse przebicia na ogólnoświato-

wym rynku farmacji onkologicznej? 

- Branża, w której działamy, opiera się przede wszyst-

kim na partneringu. Nie znam polskiej firmy biotechno-

logicznej, będącej zdolną do opracowania leku od po-

czątku do końca, czyli od przejścia przez wszystkie fazy 

produkcji, aż do wypuszczenia gotowego produktu na 

rynek. Dlatego Selvita współpracuje z wieloma koncer-

nami farmaceutycznymi, których międzynarodowy za-

sięg pozwoli sukcesywnie sfinalizować strategiczne pro-

jekty badawczo-rozwojowe Selvity. A nasi partnerzy to 

koncerny z górnej półki, m.in. H3 Biomedicine, Merck 

Serono, Felicitex. Selvita, jako pośrednik w procesie 

tworzenia innowacyjnego leku, ma za zadanie prowa-

dzenie projektów do momentu zakończenia fazy badań 

przedklinicznych, czyli tak naprawdę jest odpowiedzial-

na za to, co najważniejsze, bo to w końcu od nas wycho-

dzą koncepcje na nowy lek i to nasi naukowcy opraco-

wują jego strukturę. Warto więc pamiętać o ich zasłu-

dze oraz mieć świadomość, że poziom polskiej nauki, 

kreowany właśnie przez takich ludzi, stoi na najwyż-

szym światowym poziomie.  

 

Wiele firm badawczo-rozwojowych pozyskuje wy-

kwalifikowaną kadrę poprzez współpracę ze szkoła-

mi wyższymi. Czy Pańska firma również otwiera 

drogę na staże dla studentów czy nawet praktyki dla 

uczniów szkół średnich?  

- Nasza kadra to 225 wysoko wykwalifikowanych nau-

kowców, w tym 75 doktorów, mających doświadczenie 

w pracy w największych firmach branży. Nasz zespół to 

naprawdę elitarne grono. Nie ma więc mowy o prakty-

kach dla uczniów szkół średnich, ponieważ u nas muszą 

pracować profesjonaliści, a nie osoby dopiero uczące 

się zawodu. Byłoby to za duże ryzyko dla realizowanych 

projektów czy nawet nowoczesnego sprzętu w laborato-

riach. Studenckie staże też są ograniczone. Przyjmuje-

my dosłownie najlepszych z najlepszych, ale warto się 

starać, ponieważ 80% osób na stażu zostaje przyjętych 

po ukończeniu studiów na stałe, a zarobki w naszej fir-

mie to średnio 9000 zł na rękę, natomiast najniższa pła-

ca to 5000 zł. Tak więc zachęcam do nauki i zapraszam 

po ukończeniu studiów do składania podań w Selvicie, 

tym bardziej, że nasza kadra to zespół stosunkowo mło-

dy. 

 

Leczenie w zakresie onkologii odnosi się do długich, 

trudnych i często kosztownych terapii, które nigdy 

nie dają pewności pozbycia się nowotworu. Co w tej 

kwestii mogłaby zmienić finalizacja projektów ba-

dawczych Selvity?  

- Celem naszych projektów jest stworzenie innowacyj-

nego leku przeciwnowotworowego opartego o właści-

wości wybiórczego niszczenia komórek nowotworo-

wych. Specyficzność działania uzyskana została poprzez 

wybiórcze zahamowanie określonych kinaz przez specy-

ficzne, dualne inhibitory. Oznacza to, że farmakologicz-

ne leczenie nowotworów nie będzie się wiązało z długą, 

wyniszczającą chemioterapią, tylko będzie to terapia 

celowa, hamująca określone białko odpowiedzialne  

za nowotwór. Takie działanie przede wszystkim wpłynie 

na powiększenie skuteczności leczenia, obniży prawdo-

podobieństwo powikłań i jednocześnie zmniejszy koszty 

związane z terapią.  

Chmura Edukacyjna 

WYWIAD  

z panem Paw PrzewięźlikowskiM 
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Wywiad numeru 

KILKA PYTAŃ DO...  

PANI  PROFESOR  EDYTY  GORAJCZYK  

nauczyciela wychowania fizycznego i informatyki 

Pytała AGNIESZKA HUDYGA 
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Wywiad numeru 

Jakie studia Pani ukończyła? 

 

- Ukończyłam Akademię Pedagogiczną - Wydział Peda-

gogiki - wychowanie obronne i fizyczne. 

 

Uczy Pani informatyki i wychowania fizyczne-

go, dlaczego wybrała Pani takie bardzo  

od siebie odległe dziedziny? Która z nich jest 

Pani bliższa?  

 

- Moja prawdziwa  pasja to sport. Informatyka pojawiła 

się później. Pracując już w szkole, ukończyłam studia 

podyplomowe z informatyki na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim, ponieważ chciałam jeszcze coś zrobić dla sie-

bie. Szybko jednak się okazało, że przydało się to też  

w pracy. Lubię uczyć informatyki, a wychowanie fizycz-

ne to połączenie przyjemnego z pożytecznym. 

 

Jakie pasje Pani posiada? Jak lubi Pani spędzać 

wolny czas? 

 

- Jak już powiedziałam, moja pasja to sport. Bardzo 

lubię pływać i jeździć na rowerze, bo to sprawia mi 

przyjemność i pozwala się zrelaksować. Lubię również 

wspinać się po górach, choć teraz mam na to mało cza-

su, ponieważ każdą wolną chwilę spędzam z moim        

3-letnim synkiem. 

 

Czy lubi Pani pracę nauczyciela i dlaczego?  

 

- Bardzo lubię to, co robię. Czasem się zastanawiam, 

czy to nie "powołanie".  Na pewno zawód nauczyciela 

wymaga dużej cierpliwości i wytrwałości, ale daje rów-

nież poczucie satysfakcji i wiarę, że to, co robię, ma 

sens, przynajmniej dla mnie.  

 

Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 

 

- Dlaczego wybrałam ten zawód? Nie jestem w stanie 

jednoznacznie określić, ale już jako dziecko bawiłam się 

z siostrą w szkołę. 

 

Czy często surfuje Pani po Internecie? 

 

- Około godziny dziennie, więc chyba rzadko. 

 

Jakie strony najczęściej Pani odwiedza?  

 

- Najczęściej korzystam z Internetu w celach nauko-

wych, lubię również być na bieżąco w tym, co się dzieje 

w kraju i za granicą.  

 

Czy korzysta Pani z portali społecznościowych? 

 

- Tak, głównie w celu kontaktu z uczniami, szczególnie 

absolwentami. Przypomniał mi się teraz mój wychowa-

nek Krzysiek Feluś, który chyba był jednym z pierw-

szych uczniów współtworzących „AlChemika”, o ile 

dobrze pamiętam. 

 

Tak, to prawda. Czy rozmawia Pani z uczniami 

o niebezpieczeństwach wynikających z korzy-

stania z Internetu?  

 

- Tak, staram się im uzmysłowić, że w sieci, podobnie 

jak w życiu, spotykamy dobrych i złych ludzi. W rzeczy-

wistym świecie spotykając drugą osobę, widzimy, jak 

wygląda, jakiej jest płci i ile ma lat. W sieci nigdy nie 

wiemy, kto jest po drugiej stronie. Myślę jednak, że moi 

uczniowie są tego świadomi.  

 

 Na co musimy uważać?  

 

- Na to, kiedy ktoś: wypytuje o Twoje dane, np. imię, 

nazwisko, adres; namawia do wysłania swoich zdjęć; 

prosi o podanie Twoich haseł dostępu, np. do poczty  

e-mail lub portali społecznościowych; próbuje rozma-

wiać z Tobą na tematy intymne. 

 

Zasady bezpieczeństwa w sieci, według Pani? 

 

- Nie podawaj jakichkolwiek danych w miejscach,        

w których mogą one być podsłuchane lub zapisane 

przez inne osoby. Nie umieszczaj żadnych danych, ta-

kich jak login i hasło, w miejscach łatwo dostępnych. 

Zabezpiecz komputer, za pomocą którego korzystasz  

z bankowości internetowej. Nie loguj się do bankowości 

internetowej na komputerze, z którego korzystają inne 

osoby. 

 

Alternatywy wobec spędzania wolnego czasu 

przed komputerem? 

 

- Sport, turystyka, rekreacja. 

 

Co jest w Pani życiu najważniejsze? 

 

- Dla mnie rodzina. 
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 W POSZUKIWANIU INFORMACJI  

   Pierwszym problemem każdego nowego internauty 

jest najzwyklejsze wyszukiwanie informacji, czyli tzw. 

„googlowanie”. Pojawiają się pytania, co wpisać, by 

otrzymać satysfakcjonującą odpowiedź w postaci odpo-

wiedniej strony internetowej? Jakich słów użyć, aby to, 

czego szukamy, „objawiło” się nam przed oczyma na 

pierwszej pozycji? Załóżmy, czysto hipotetycznie, że 

szukamy „prekursorów 

mezoporowatych nano-

struktur krzemionko-

wych typu PCH”, któ-

rymi są tak zwane 

„smektyty”.  Możemy 

wpisać          w okienko 

przeglądarki słowo 

„smektyt”, jednak to 

nie zapewni nam odpo-

wiedzi, o którą nam 

chodzi, ponieważ szu-

kamy prekursorów,       

a więc jest to liczba 

mnoga i chodzi nam      

o co najmniej dwa 

przykłady, czyli nie tylko nasze smektyty. Naszym za-

daniem, jako potencjalnych użytkowników Internetu, 

jest dostarczenie odpowiednich słów kluczowych, tak 

zwanych „keywords”. Kiedy to zrobimy w odpowiedni 

sposób, możemy mieć nadzieję, że uzyskamy właściwą 

odpowiedź na nurtujące nas pytanie.   

INTERNET TO ŚMIETNIK 

   Internet to „śmietnik”. Określenie jest bardzo trafne, 

ponieważ  wrzucamy do niego, jak do kosza, wszystko, 

co mamy pod ręką. Myślę, że to właśnie jest w nim naj-

cudowniejsze, że zawiera tak dużą ilość informacji, bo 

przecież wszystko zale-

ży od nas,  jak 

„posegregujemy” te 

śmieci i co będziemy 

chc iel i ,  w myś l 

„internetowej, odna-

wialnej ekologii”, wie-

lokrotnie przetworzyć        

i wykorzystać.  

   Internet dostarcza 

nam potrzebne informa-

cje. W tym cudownym 

wynalazku znajdujemy 

odpowiedzi na wszyst-

kie nasze pytania, na 

przykład: Boli mnie 

głowa - jak sobie mam z tym poradzić? Jak przeinstalo-

wać system w naszym laptopie? Jak obliczyć, ile czą-

steczek ma jeden mol tlenu? Kim był Pan Amadeo 

Avogardo?  

Wiadro Internet(ów)  

29 października 1969 roku o godzinie 22.30 powsta-

ła pierwsza nowoczesna sieć komputerowa i do-

kładnie ta data uznawana jest za początek ery In-

ternetu. Rezultat przerósł oczekiwania. Możliwa 

była komunikacja w obie strony pomiędzy dwoma 

uniwersytetami i nie trzeba było do tego kilku ter-

minali. Już w grudniu tego samego roku sieć obej-

mowała swoim zasięgiem cztery kampusy, potem 

dołączyły do niej Uniwersytet w Utah   i drugi kam-

pus Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barba-

ra. ARPANET, bo taką nazwę otrzymała ta pierw-

sza sieć komputerowa, rósł w bardzo szybkim tem-

pie. To właśnie na podstawie ARPANET-u powstał 

Internet. Teraz nie wyobrażamy sobie bez niego 

codziennej egzystencji, ponieważ bardzo ułatwia 

nam życie, pozwala dotrzeć do potrzebnych infor-

macji i porozumieć się z ludźmi na drugim końcu 

świata.  

Tekst  RAFAŁ KULCZYK  

Tem@t numeru - I N T E R N E T 
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   W Internecie znajdziemy wszystko, czego szukamy, 

ale czy możemy być pewni, że informacje tam podane, 

są prawdziwe i czy faktycznie dobrze zrobimy, jeżeli 

postąpimy tak, jak tam napisano? Niestety, nie każda 

strona internetowa zawiera prawdziwe dane, nie wspo-

minając tu o jakichś błahych literówkach typu „hel” 

napisany przez „ch”. Człowiek jest tylko człowiekiem,        

a istota ludzka ma prawo popełniać błędy, w końcu to 

na nich się uczymy. Nie każda strona ma dobrą reno-

mę! To od użytkownika zależy, czy skorzysta z tych 

informacji i czy jest na tyle świadomy, aby oddzielić 

prawdę od fałszu.  

   Powiedzcie, czy nie lepiej z bólem głowy pójść do 

lekarza, a nie radzić się Doktora Internetu? Sytuacja 

może bowiem rozwinąć się dla nas bardzo niepomyśl-

nie. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy na pierwszą stro-

nę i już wiemy, że to niejaki „Żółtakogwiaździak pleo-

morficzny”. No po prostu 

bomba! Potem biegamy po 

domu, żegnamy się z ro-

dziną i  czym prędzej uda-

jemy się do lekarza, oczy-

wiście bez kolejki, woła-

jąc: „Doktorze mam raka, 

umieram!” Po chwili 

otrzymujemy diagnozę  

w postaci stwierdzenia: 

„To normalne u każdego 

zestresowanego maturzy-

sty”. Prawdopodobnie de-

nerwując się przed egzami-

nem, nie mogliśmy w nocy 

zasnąć i rozbolała nas gło-

wa. Gdybyśmy jednak nie 

szukali odpowiedzi w In-

ternecie, to z pewnością 

nie przeżylibyśmy tego 

stresu, jaki nam się przydarzył w skutek wiadomości  

o nieuleczalnej chorobie. Tu nie Internet nas oszukał, 

ale my sami źle się nim posłużyliśmy. 

  

W SZPONACH REKLAMY I  WIRUSÓW 

 

    Co najbardziej nas irytuje w tym naszym „globalnym 

śmietniku”? Chyba pojawiające się okienka, które mają 

za zadanie czymś nas zainteresować. Jest to niezwykle 

uciążliwe i stresujące, ponieważ jeżeli już coś 

„wygooglowaliśmy”, to chcemy to zobaczyć, a tu nagle 

wyskakuje małe albo duże okienko. A najgorsze w tych 

naszych „przeszkadzajkach” jest odnalezienie małego 

krzyżyka, który zazwyczaj zlewa się z tłem, tworząc 

praktycznie doskonałą blokadę, na którą tracimy cenny 

czas i mimowolnie nasz mózg rejestruje treść natrętnej 

reklamy. Jest ona obecnie nieodłącznym elementem 

wirtualnego świata. Tak! Internet stał się miejscem sta-

łego obrotu pieniędzmi. Jest to jeden z największych 

rynków sprzedaży, jakie istnieją w naszych czasach. Co 

jeszcze oferuje nam Internet wraz z ściąganymi, oczy-

wiście LEGALNIE, darmowymi programami? Mnó-

stwo wirusów, które zagnieżdżają się w naszych lapto-

pach, tabletach, spowalniając system, instalując samo-

czynnie przeglądarki internetowe, których nawet atom 

nie jest w stanie poruszyć. Zostajemy z tym problemem 

sami i zastanawiamy się, czy przeinstalować system? 

Zgrywać dane? Zanieść do specjalisty i zapłacić 100 zł 

za naprawę, która dla niego jest błahostką? A może 

poradzić sobie samemu? De-

cyzja należy do nas. Może-

my również poszukać roz-

wiązania w tejże cudownej 

nowej „przeglądareczce”, 

która na pewno nam tego nie 

ułatwi.  

   W Internecie czyha na nas 

mnóstwo niebezpieczeństw! 

Możemy się tam natknąć na 

ludzi, którzy wykorzystują tę 

sieć, by czerpać nielegalne 

korzyści, okradając indywi-

dualnych użytkowników, 

duże korporacje, firmy i la-

boratoria. Często chodzi  

o dotarcie do ważnych informacji, które w żaden spo-

sób nie powinny zostać ujawnione. Utrata danych, nad 

którymi przedsiębiorstwa pracują długi czas, to przede 

wszystkim strata pieniędzy i czasu.  

   W Internecie można również stać się ofiarą niebez-

piecznych ludzi - stalkerów. O zjawisku stalkingu mó-

wi się ostatnio bardzo często w mediach. Słowo to po-

chodzi z języka angielskiego i oznacza „skradanie się”, 

uporczywe nękanie, prześladowanie określonej osoby. 

Problem ten dotyczy również internautów, zdarza się na 

portalach społecznościowych, dlatego tutaj o nim 

wspominam.  

 

Tem@t numeru - I N T E R N E T 

 

UWAGA!  

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
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     Sprawca, tak zwany „stalker”, podlega karze         

do 3 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność tego 

przestępcy wzrasta w wypadku, gdy poszkodowany 

targnie się na własne życie i wtedy może zostać skaza-

ny na 10 lat więzienia.   

    Badania nad tą formą nękania w Polsce prowadził 

Instytut Ekspertyz Sądowych na polecenie Minister-

stwa Sprawiedliwości. Ankieta została przeprowadzona 

wśród 10200 respondentów. Niemal 10% badanych 

twierdząco odpowiedziało na pytanie: czy było ofiarą 

uporczywego nękania? Wynika z tego, że aż 3 miliony 

Polaków mogło być ofiarami stalkingu, a tak naprawdę 

możemy się spodziewać, że jest to więcej niż 10%.  

   Należy pamiętać, że każde nasze działanie w Interne-

cie zostawia tam ślad, nawet dodanie zdjęcia na Face-

booku. Zachowajmy więc zdrowy rozsądek, dzieląc się 

informacjami na swój temat z innymi użytkownikami 

portali. 

   Inny problem, który dotyka wielu młodych ludzi, to 

uzależnienie od Internetu i komputera. Zjawisko to mo-

że być wynikiem pozostawienia młodych ludzi samym 

sobie, osamotnienia, niezrozumienia ze strony rodzi-

ców i rówieśników, problemów osobistych.  

   Na myśl przychodzi mi tu historia Dominika z filmu 

„Sala samobójców” w reżyserii Jana Komasy. Bohater 

produkcji jest maturzystą, który odrzucony przez grupę 

rówieśniczą, przeżywając upokorzenie ze strony kole-

gów z klasy, nawiązuje w Internecie kontakt z tajemni-

czą dziewczyną - Sylwią, która wprowadza go do "sali 

samobójców". W tym wirtualnym świecie młode osoby 

dzielą się z innymi użytkownikami portalu swoim bó-

lem, rozterkami i osamotnieniem. Nareszcie nawiązują 

kontakt z kimś, kto ich rozumie, jest do nich podobny. 

Historia kończy się śmiercią głównego bohatera. Świat 

internetowy wciąga go na tyle, że nie może normalnie 

funkcjonować, nie wychodzi z domu. Rodzice, którzy 

dotąd nie uczestniczyli w życiu chłopca, nagle uświada-

miają sobie, ile stracili, goniąc za pieniędzmi i karierą. 

Samotność - plaga współczesnego świata! Internetowe 

fora społecznościowe zapełniają pustkę w życiu ludzi, 

ale też często odgradzają od realnego świat, co na pew-

no nie jest pozytywnym zjawiskiem.  

 

INTERNET I JEGO LUDZKIE OBLICZE 
 

   Nie można jednak zapominać o pozytywnych aspek-

tach Internetu! „Globalna sieć” pozwala nam na swo-

bodne i darmowe przesyłanie danych, na wyszukanie 

potrzebnych informacji, o czym pisałem wcześniej. Jest 

niekończącym się zasobnikiem utworów muzycznych, 

pdf-ów, które możemy ściągnąć na nasz prywatny czyt-

nik. Internet oferuje nam kontakt z innymi osobami 

przez liczne fora i portale społecznościowe, pozwala na 

odszukanie naszych kolegów z „placu zabaw”, umożli-

wia nawiązanie nowych znajomości. Jednak nie może 

on zastąpić nam realnego kontaktu z drugim człowie-

kiem.  I o tym należy pamiętać! 

 

NETYKIETA  

 

    Jest coś, co ma za zadanie ułatwić nam kontakt z in-

nymi użytkownikami sieci. To tak zwana netykieta, 

która jest zbiorem zasad kultury obowiązującej wszyst-

kich internautów. Co jest w tym wszystkim najgorsze? 

Niektórzy nigdy o niej nie słyszeli. Netykieta jest to 

internetowy „savoir vivre”, którego celem jest uświado-

mienie nam, jak powinniśmy się zachowywać, by two-

rzyć „zdrową globalną społeczność”. Ma za zadanie 

pomóc w komunikacji. Ogólnie jednak chodzi o to, by 

kierować się trzema zasadami: pierwsza, stara jak świat  

- „myśl”, druga - „nie działaj na czyjąś szkodę” i trze-

cia - „nie nadużywaj”. Są to reguły, które pomogą każ-

demu internaucie odpowiednio zachować się w sieci. 

Należy pamiętać, że najważniejszą zasadą jest 

„myślenie”, czyli posiadanie świadomości swojej dzia-

łalności, swoich czynów, za które każdy z nas odpowia-

da. 

 

KONKLUZJA 

 

   Internet może nam nie tylko pomóc, ale również za-

szkodzić! Służy on przede wszystkim zdobywaniu in-

formacji i tylko od nas zależy, jak i w jakim celu bę-

dziemy je wykorzystywać. Oby nie przyszło nam na 

myśl szkodzenie innym internautom, bo to może obró-

cić się przeciwko nam. Jednocześnie sami powinniśmy 

zachować zdrowy rozsądek, poznając nowych ludzi  

w sieci. Na pewno nie powinniśmy się z nimi dzielić 

swoimi danymi osobowymi.  

   A na koniec przestroga, od Internetu można się uza-

leżnić, więc korzystajmy z niego z umiarem! 

Tem@t numeru - I N T E R N E T 
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Maffashion 
 

www.madamejulietta.blogspot.com 

 

Ilość polubień na Facebooku:  354 tysiące 
 

   Julia Kuczyńska, bo tak naprawdę nazywa się dziew-

czyna ukrywająca się pod pseudonimem Maffashion, 

to jedna z najpopularniejszych blogerek w Polsce. 

Swój blog założyła w 2009 roku i w ciągu dwóch lat 

osiągnęła szczyt popularności. 

   Podróżuje po całym świecie, promując znane marki. 

W kręgach mody można uznać ją za celebrytkę. Jest 

zapraszana na liczne pokazy mody, targi, a nawet by-

wa proszona o wybór dodatków, które mają pojawić 

się na polskim rynku. Julia jest twarzą australij-

skiej firmy odzieżowej "BlackMilk", współpracowała 

również z Jagą Hupałą i promowała biżuterię 

"Coctail'me".  

    Blog prowadzi tylko w języku polskim. Co więc 

pozwoliło Julii zasłynąć na światowych rynkach? Otóż 

większość postów składa się tylko ze zdjęć z przeróż-

nych sesji. Tak więc jest to strona, którą się ogląda, nie 

czyta. Jedynym tekstem we wszystkich postach jest 

imię i nazwisko fotografa oraz nazwy marek pokazy-

wanych elementów ubioru. 

 

Tekst AGNIESZKA HUDYGA 

 

Tem@t numeru -  I N T E R N E T 

Młode gwiazdy Internetu 
B L O G E R Z Y  M O D O W I   

(cz. II) 

   Moda istnieje, odkąd człowiek nauczył się wy-

twarzać tkaniny oraz ubrania. Współcześnie 

zmienia się ona w bardzo szybkim tempie,  

w zależności od pór roku i wizji projektantów. 

Nic więc dziwnego, że pragnący być zawsze na 

topie, głównie młodzi ludzie, poszukują czegoś, 

co zapewni im natychmiastową informację  

o zmianach w panujących trendach. 

   Tego zadania podjęli się blogerzy, bo jak ina-

czej szybko przekazać te nowości, jeśli nie przez 

Internet? Dodatkowo wiele witryn pozwala  

na darmowe zakładanie blogów oraz zarabianie 

na nich poprzez umieszczone tam reklamy firm. 

Jednak jest to możliwe dopiero wtedy, gdy blog 

jest popularny wśród internautów, a na to trze-

ba sobie zapracować!  

   Nie istnieje jeden, konkretny ranking polskich 

blogerów modowych, tak jak to było w przypadku 

youtuberów. Tutaj, aby określić popularność danej 

strony, najlepiej kierować się tzw. polubieniami na 

Facebooku, licznikiem wejść czy też prywatnymi 

rankingami różnych osób. I tak oto, pragnę zapre-

zentować Wam listę pięciu blogów, które najczę-

ściej powtarzają się w tych klasyfikacjach. 
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Jemerced 
 

www.jemerced.com 
 

Ilość polubień na Facebooku:  146,8 tysięcy 

 

   Jessica Mercedes swoją karierę blogerki modowej 

rozpoczęła w 2010 roku. Tak, jak większość dziew-

czyn zajmujących się tą pracą, kocha to, co robi i po-

święca temu każdą wolną chwilę. Na pierwszy rzut 

oka może się wydawać osobą zarozumiałą, jednak kie-

dy przeczyta się kilka wywiadów z nią przeprowadzo-

nych, można dostrzec w niej prawdziwą pasjonatkę 

mody. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że 

wszystko, co osiągnęła, to wynik ciężkiej pracy oraz 

wsparcia fanów, których nie chce zawieść. 

   Blog Jessici wyróżnia się spośród innych swoją opra-

wą graficzną. Autorka postanowiła na pierwszej stro-

nie stworzyć dwie kolumny, jedną o modzie i propono-

wanych stylizacjach oraz drugą, nazwaną 

„pamiętnikiem”. W ten sposób ułatwia czytelnikom 

dotarcie do informacji, na których im najbardziej zale-

ży. Część strony, przeznaczonej na prezentacje propo-

nowanych przez nią stylizacji, jest prowadzona w bar-

dzo podobny sposób jak u Maffashion. Dostajemy 

więc mnóstwo zdjęć ze zbliżeniami na różne dodatki          

i krótki opis, gdzie znajdziemy dane elementy.  

To swoista mapa, która ułatwia nam dotarcie do wy-

znaczonego celu, jakim jest zakupienie czegoś intere-

sującego i modnego w sezonie. 

Raspberry And Red 
 

www.raspberryandred.net 
 

Ilość polubień na Facebooku:  102 tysiące 

 

   Młodzi ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, potrafią 

zadziwić niejedną osobę, odnosząc ogromny sukces.  

Tak też było w przypadku dziewiętnastoletniej Wero-

niki Zalazińskiej. Jej przygoda z blogami modowymi 

zaczęła się podczas ferii zimowych, kiedy miała trzy-

naście lat. Początkowo była to jedynie zabawa. Jednak 

z czasem dotarło do dziewczyny, że jest to właśnie jej 

miejsce, w którym może się uzewnętrznić i zrobić coś, 

co zostanie zauważone i docenione przez  ludzi. Po-

wstała jej osobista strefa wolności. Bardzo szybko nau-

czyła się, czego wymagają od niej fani. Zdobyła do-

świadczenie, dzięki któremu jest teraz jedną z najbar-

dziej wpływowych blogerek w Polsce, jak i na świecie. 

    Dzięki wytrwałej pracy przykuła uwagę japońskiej    

i brytyjskiej edycji ELLE. Jednak lista jej osiągnięć 

sięga w tym momencie aż 28 pozycji. Dowodem na to, 

jak wielki udało jej się odnieść sukces, jest współpraca 

z największymi markami świata. To dzięki niej dziew-

czyna ma okazję zwiedzić najróżniejsze miejsca w Eu-

ropie i poza nią. 

  Weronika mieszka w Krakowie i tutaj prezentuje 

swoje stroje. Często można ją spotkać podczas sesji  

w znanych miejscach naszego miasta, na uliczkach 

między starymi kamienicami. Strój i otoczenie tworzą 

spójną całość, dzięki czemu dane miejsce 

zyskuje w oczach czytelników. To niesamo-

wite, jak dzięki odpowiednim ubraniom 

zmienia się nasze samopoczucie, widzenie 

rzeczywistości, a ulice stają się kolorowe. 

Warto więc korzystać z takich inspiracji! 

 

Tem@t numeru -  I N T E R N E T 

Młode gwiazdy Internetu 
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Macademian Girl  
 

www.macademiangirl.blogspot.com 
 

Ilość polubień na Facebooku:  94 tysiące 

 

   Autorką bloga jest dwudziestopięcioletnia Tamara 

Gonzalez Perea, mieszkająca w Warszawie. Jej naj-

większą pasją jest moda. Nie zadowala się jednak go-

towymi projektami z wybiegów i dlatego sama kom-

pletuje wszystkie stroje, dopracowując je w najdrob-

niejszym szczególe. Uważa, że poprzez odpowiedni 

ubiór można wyrazić siebie, a najważniejsze jest to, by 

być oryginalnym. 

   Odważne stylizacje, żywe kolory i idealnie dobrane 

dodatki, to główne cechy stylu Macedemian Girl, pod-

kreślane przez tygodnik „Press”. Inny ranking porów-

nuje Tamarę do rajskiego ptaka, którego szalony styl 

wyróżnia ją wśród innych blogerek. 

   Sam blog jest prowadzony w języku polskim i an-

gielskim, co z pewnością przyczyniło się do zdobycia 

przez nią tak dużej popularności. Tym bardziej, że tek-

sty utrzymywane są w konwencji danej stylizacji. Dla 

przykładu - słodki różowo-zielony komplet, który Ta-

mara prezentowała w cukierni, skomentowała na blo-

gu,  odwołując się do cukiernictwa: „Przepis na modo-

wy deser jest prosty (…)” czy też „Dziewczęce pastele 

pięknie łączą się ze złotem, dlatego do smaku dodałam 

parę błyszczących szpilek.” 

Tomasz Saweczko 
 

www.facetemjestem.pl 
 

Ilość polubień na Facebooku:  151 tysięcy 
 

   Moda nie jest domeną kobiet, choć zważywszy na 

liczbę kobiecych blogów o tej tematyce można by tak 

sądzić. Świat ciuchów, dodatków, stylizacji interesuje 

tak samo facetów, jak i dziewczyny. Najlepsi projek-

tanci i styliści to w dużej mierze mężczyźni. Kto nie 

zna Macieja Zienia czy Łukasza Jemioła? Inaczej spra-

wa wygląda w kwestii blogów modowych, prowadzo-

nych najczęściej przez płeć piękną, tu Tomasz stanowi 

wyjątek. Swój blog założył w 2012 roku i na początku 

nie wiązał z jego prowadzeniem większych planów. 

Jednak jego strona z dnia na dzień stała się bardzo po-

pularna i już trzy lata od jej założenia bloger mógł się 

z niej utrzymywać. Jego strona „Facetem jestem” nie 

jest jednak tylko blogiem o modzie. „Męskie dbanie  

o siebie to dla mnie coś więcej niż tylko wygląd” - pi-

sze Tomasz. Dlatego też umieszcza na swojej stronie 

różne porady dotyczące męskiego stylu życia. Dodat-

kowo warto wspomnieć o jego współpracy z organiza-

cjami działającymi charytatywnie. Na głównej stronie 

jego bloga znajduje się reklama słynnego „Pajacyka”, 

która zachęca do kliknięcia i tym samym wspierania 

tej akcji.  

 

Na koniec 
 

   Młodzi ludzie potrafią za po-

mocą Internetu zarobić pieniądze 

i dzięki nim się i utrzymać, ale 

też pomagają potrzebującym oso-

bom. Youtuber czy bloger modo-

wy to nowe zawody, które po-

wstały w odpowiedzi na zapotrze-

bowanie konsumentów, użytkow-

ników sieci. Świat się zmienia, 

zmienia się też rynek pracy. Jest 

to również przejaw kreatywności 

i twórczego podejścia do życia 

nowego pokolenia. To nie praca 

ich znalazła, to oni znaleźli sobie 

zajęcie zgodne z zainteresowania-

mi.  

 

Tem@t numeru -  I N T E R N E T 

Młode gwiazdy Internetu 

 

Źródło zdjęć:  

blogi przedstawionych osób i ich profile na Facebooku 
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O grach "typowo" e-sportowych 

 
Branża gier komputerowych stoi na wysokim poziomie 

i nadal się rozwija. Jednak tylko kilka gier zdobyło 

światową sławę w e-sporcie, a trzy najważniejsze          

z nich to: 

 

Counter strike: global ofenssive to „strzelanka” wy-

dana w 2012 roku przez Valve Corporation, kontynua-

cja  pierwowzoru CS source. Jest to jedna z najpopular-

niejszych gier wśród tytułów e-sportowych. Opiera się 

ona na rywalizacji dwóch drużyn 5-osobowych w róż-

nych trybach gry.  

 

League of Legends czyli popularny LoL to gra wyda-

na przez studio Riot Games w 2009 roku. Jest to tytuł      

z gatunku MOBA tj. Multiplayer Online Battle Arena.   

Rywalizują tam ze sobą kilkuosobowe drużyny. Każdy 

gracz wybiera jedną postać z dostępnych, przy czym 

nie mogą one wystąpić więcej niż raz w trakcie jednej 

gry. Drużyny zaczynają przy swoim 

nexusie (siedzibie). Celem ich jest 

zniszczyć nexus wroga. 

 

StarCraft II Heart of the Swarm 

to strategia czasu rzeczywistego 

wydana w 2013 roku przez Blizzard 

Entertainment jako dodatek do 

StarCrafta II Wings of Liberty, któ-

ry premierę miał w 2010 roku. Gra 

jest kontynuacją StarCrafta 1 wyda-

nego przez to samo studio w 1998 

roku. Wersja z 2013, podobnie jak 

jej poprzedniczka, daje trzy frakcje tj. Protosów, Zer-

gów i Terran. Każda z nich jest inna i wymaga innego 

sposobu gry. Rywalizacja e-sportowa w StarCrafcie 

polega na meczach dwóch graczy (jeden na jeden)          

i wygrywa ten, który pierwszy będzie miał określoną 

liczbę wygranych map, określonych jako box (z ang. 

best of x czyli najlepszy z x map).  

 

Ogólne zasady 

 
Jak wcześniej wspomniałem, zasady e-sportu zależą od 

gry, jednak są ogólne zalecenia, które powinny mieć 

zastosowanie do wszystkich z nich. Po rozpoczęciu gry 

uczestnicy piszą sobie glhf, czyli po angielsku „good 

luck” lub „have fun”. Natomiast po zakończeniu gry 

gracz, który już ma świadomość porażki, pisze gg (ang. 

goog game). Powyższe zasady są oznaką szacunku dla 

rywala oraz kultury w e-sporcie. Obowiązują na pewno 

w StarCrafcie, a co do innych tytułów nie mam pewno-

ści. 

Tekst DOMINIK ,,THALUN'' SUWAŁA 

E-sport (ang. electronic sport czyli sport elektroniczny) jest to rywalizacja z innymi graczami            

w grach komputerowych. Mecze rozgrywane są na żywo, a publiczność może oglądać uczestników 

siedzących przed komputerami, zaś ich posunięcia śledzić na wielkich telebimach. Odbywają się 

również rozgrywki w Internecie, ale są one raczej tylko częścią eliminacji. Sama dyscyplina budzi 

sporo kontrowersji, gdyż niektóre osoby nie tolerują sportu w mniej fizycznym wydaniu, jednak  

e-sport nadal się rozwija, a na światowe imprezy gamingowe przychodzą setki osób.  

 

Tem@t numeru -  I N T E R N E T 
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Bieg Rzeźnika 

Turnieje e-sportowe 

 
    Rozwój e-sportu jest w dużej mierze uwarunkowany 

popularnością tego typu imprez. Najważniejsze turnieje 

są organizowane przez ESL (Electronic Sport League) 

oraz WCG (World Cyber Games). Większość rozgry-

wek organizowanych przez ESL odbywa się przez In-

ternet, a najlepsi gracze świata rywalizują ze sobą na 

specjalnych arenach z użyciem przygotowanego przez 

organizatorów sprzętu. 

 

    IEM czyli Intel Extreme Masters to ogólnoświato-

we mistrzostwa w grach komputerowych. Turniej ten 

rozgrywany jest w kilku miastach świata, a finał tego 

najbardziej prestiżowego wydarzenia od kilku lat ma 

miejsce w Katowicach. Ta impreza przyciąga graczy      

i widzów ze wszystkich kontynentów. W tym roku 

pierwszego dnia zawodów rozgrywki CS:GO oglądało 

w Internecie pół miliona widzów.  Nagrody w rozgryw-

kach są imponujące, oto wykaz ich podziału: 

 

 

   

 Do ważniejszych turniejów zalicza się też WCS 

czyli World Championship Series. Jest to pół-

roczny, globalny ranking Starcrafta II, najbar-

dziej prestiżowy turniej. W tym roku pula nagród wy-

niosła 1,6 mln USD. 

   Poza tymi turniejami jest wiele pomniejszych imprez 

organizowanych nawet przez osoby prywatne i są to 

m.in. Zotac Cup, Dreamhuck oraz Nation Wars  

w Starcrafcie, gdzie rywalizują ze sobą państwa repre-

zentowane przez trzech zawodników. 

 

Podsumowanie 

 
   Turnieje e-sportowe nie są nadawane w głównych 

mediach, jednak możliwości śledzenia rozgrywek dają 

różnego rodzaju kanały streamerów - tłumaczących, 

który z graczy, lub która z drużyn, zdobywa przewagę. 

Mimo braku oficjalnej transmisji w Polsce popularność 

e-sportu wzrasta, czego dowodem są statystyki z IEM 

Katowice. Kanałem streamującym StarCrafta jest Em-

sc2tv pod adresem: www.emsc2.tv.  

    Popularność e-sportu wynika z tego, że formuła tej 

działalności niweluje bariery fizyczne spotykane  

w sporcie tradycyjnym, przy jednoczesnym zachowa-

niu poczucia rywalizacji sportowej.  

 

Tem@t numeru -  I N T E R N E T 

 

Counter-Strike: Global Offensive - 250 tysięcy 

dolarów w puli 

 1. miejsce - 100,000 USD 

 2. miejsce - 50,000 USD 

 3-4. miejsca - 22,000 USD 

 5-8. miejsca - 10,000 USD 

 9-16. miejsca - 2,000 USD 

 

League of Legends - 183,414 dolarów w puli 

 1. miejsce - 108,414 USD 

 2. miejsce - 30,000 USD 

 3-4. miejsca - 15,000 USD 

 5-6. miejsca - 5,000 USD 

 7-8. miejsca - 2,500 USD 

 

StarCraft II - 116,70 dolarów w puli 

 1. miejsce - 66,707 USD 

 2. miejsce - 15,000 USD 

 3-4. miejsca - 7,500 USD 

 5-8. miejsca - 3,000 USD 

 9-16. miejsca - 1,000 USD 
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Bieg Rzeźnika 

 

In English 

Hello friends, 

I’ve got a fantastic story for you today ! I’ll tell you about my exciting trip to Los An-

geles.  

Let’s start ! 

Some time ago I was on a trip to LA. I went there with my two best friends Julia and 

Monika. As always we have wanted to visit all the interesting places there. Julia decid-

ed to start with The Hollywood Boulevard. We agreed because in our opinion, it was 

the best place to visit in LA. You know Hollywood Walk of Fame, Hollywood Sign 

and other attractions. We decided to go there at 4 p.m. because in the morning we 

wanted to go shopping and we had to look great in case we met some celebrities. Well,  

after a very long shopping we got ready and took a taxi. When we arrived at the Holly-

wood Boulevard we saw a huge crowd of people. I was curious to 

know what was going on there. We got out of the taxi and went 

there to see what was happening. In the middle of the crowd there 

was a little stage. On the stage there was a man who was showing 

some crazy steps to the people. The crowd 

tried to imitate his moves and it was so 

funny. Monika said that it was probably    

a flash mobbing. And she was right. Peo-

ple were getting ready to make the biggest 

flash mobbing party . We decided to take 

part in it, so we came closer to the stage 

and I looked closer to the man who was 

standing on that stage. Wow! I couldn’t 

believe my eyes. On the stage my favorite 

artist Prince Royce was standing. He was 

dancing and telling people to get ready for 

the show. I was so excited. We tried to dance like him but his steps 

were so complicated. The girls laughed all the time. A few minutes 

later Prince started to count to three and the show began. Everybody was dancing and 

smiling. I looked at the sky and I saw a yellow helicopter which was filming us. There 

was so much fun ! An hour later we stopped dancing and everybody clapped their 

hands. Prince thanked to all the people who took part in the show and the crowd slow-

ly disappeared. I was lucky to take an autograph from Prince. What is more, I have       

a picture with him and the  girls. I must say that it was the best day in my life. Not on-

ly did I meet my favorite artist but also I took part in the flash mobbing for the first 

time. Some of you probably think it is really pointless but I was there and I definitely 

recommend it to anyone. You can spend some time with other people, you can meet 

really great folks and what is the most important you can have a lot of fun ! 

Don’t forget to leave some comments and tell me guys if you have taken part in a flash 

mobbing or if you want to. 

Bye  

ADA GÓRA 
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In English 

 

A day in  VENICE 
 

 

-  Arek Pawlik -  
 

 

 

You will never guess what happened! I was in Venice, YEAH in Ven-

ice! As you all know, I have always wanted to go there. Since my last 

entry, you know that I went on a school trip to the European Union  

Parliament in Strasbourg. On the way back to Poland we took a detour 

to Verona and wonderful Venice. Getting to Venice can be complicated 

because the city is a little island and the only way to get there is by boat.  

We took a ferry but it wasn’t very exciting apart from views which were 

breathtaking. In the beginning we had some free time so we started to 

explore some less obvious places in the city, so we walked along the 

darkest and narrowest paths that we could find. Of course we got lost 

but it was the best thing in the sightseeing!  While we were trying to find 

the way back we saw some gorgeous streets, with shops, monuments and 

buildings. The most impressive thing that I’ve ever seen in my life was 

the mask workshop! Huge windows let people see how artists made the 

best masks in the whole world! We stopped there for a while to watch 

how the masks were created out of nothing. We were standing there like 

three morons but then we realized that we needed to go back. I will nev-

er forget this place where magic still exists.  
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Bieg Rzeźnika 

Hey guys! A month ago I took part 

in an incredible action, organized by 

the office of our city, which consist-

ed of a dance to the song „Money 

money” by Abba. The event was 

held in our beautiful Cracow on the 

2nd of March at 4pm. I found out 

about it through the Facebook and 

decided to go there with my friends 

because we thought that it would be 

fun. On the Facebook we had to 

confirm our presence and then the 

organizers sent to us a video with 

the choreography which we had to 

learn. The steps were very easy and 

we learned them quickly. On the 

day of the event three girls gave us 

balloons and they invited us to the 

show. At 4pm. on the Main Market 

Square the music was played and 

there were a few dancers with 

whom we started to dance the same 

choreography. People who were 

passing by looked at us with a sur-

prise and interest. This show was 

amazing. 

If any of you also took part in it, 

write a comment how you liked it, 

and for those who were absent          

I have a few pictures. Have a nice 

day ;)  

NATALIA MOSTEK  

FLASH MOBBING IN CRACOW 

In English 
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Bieg Rzeźnika 

FLASH MOBBING MARRIAGE PROPOSAL 
 
 

 

 

 

     Imagine that you live alone in a big city, foreign country and a long way from your home 

and family. Do you want to know an interesting way to find your love, best friend or soul ma-

te? Check the Internet and read what flash mobbing is. If you like spontaneous actions such as 

a dance in the city centre, a pillow fight or others you must necessarily try it yourself. But re-

member the only information that you will get is the time, place and what kind of action it will 

be. For me, one of the most memorable ways of  flash mobbing was marriage proposal.  

     Is there a better way to surprise your soon-to-be-fiancée than the most surprising event 

which she can be the part of? What actually is it? The flash mobbing marriage proposal is 

when the woman thinks that she goes to an ordinary meeting with her boyfriend but suddenly 

the crowd begins to surround her. In the background the music starts playing while the people 

start dancing the same choreography. An unknown person takes her hand and leads her to the 

place where her future fiancé is waiting. When she is finally there her boyfriend has a ring and 

asks a magic question: " will you marry me ?". It's easy to guess that she is very surprised and 

with tears in her eyes she answers: "Yes,  I will". That kind of situations are always full of 

emotions and they are very moving. I'm sure that day will stay in her memory for ever because 

the proposal of her boyfriend was unusual. 

      It is not only that you can be a witness of an interesting event but you can also meet some-

one among other participants of that event. 
 

PAULA MAŃKA I KLAUDIA ŚLIWA 

In English 
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Z życia szkoły 

Zdjęcie JULITA ŚRODA-PŁATEK 

SZKOLNA   TABLICA 
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   Wtorek, 14 kwietnia, podekscytowani zebraliśmy 

się pod Audytorium Maximum, aby wyruszyć do 

Strasburga. Podróż była długa i męcząca, a do celu 

dotarliśmy dopiero następnego dnia. Kiedy już za-

meldowaliśmy się w hotelu, ruszyliśmy zwiedzać 

miasto. Trafiliśmy idealnie, było ciepło i słonecznie, 

a Strasburg wyglądał wyjątkowo pięknie. Zwiedzili-

śmy katedrę, uliczki, mosty. Pani przewodnik przy-

bliżyła nam historię tego średniowiecznego miasta. 

   Następnego dnia byliśmy bardzo zdenerwowani, 

ponieważ mieliśmy reprezentować naszą szkołę        

w Parlamencie Europejskim. Gmach parlamentu zro-

bił na nas duże wrażenie, tak samo jak ludzie we-

wnątrz, różnorodność narodowości, kultur i języków 

onieśmielała każdego z nas.  

   Tu przywitała nas pani Dorota, która przedstawiła 

nam plan dnia. Potem udaliśmy się do sali, gdzie 

miały się zaprezentować przybyłe tu szkoły. Nasi 

przedstawiciele, przewodnicząca szkoły - Ola Dziula 

oraz Konrad Wojtaszek - świetnie sobie poradzili  

z tym zadaniem.  

   Później zaczęły się pytania na temat Europy. Poru-

szona została między innymi sprawa Cypru i Grecji.  

   Następnie wzięliśmy udział w Eurogrze, która pole-

gała na dobraniu się w czteroosobowe grupy, w któ-

rych każdy uczestnik miał być innej narodowości. 

Nim się obejrzeliśmy, czas minął. Podpisaliśmy się    

i daliśmy karty do weryfikacji. Grupy oznaczone od-

powiednimi symbolami udały się do sal obrad. Tam 

naszym zadaniem było przedyskutowanie proble-

mów, które opracowaliśmy w Polsce oraz wybranie 

przedstawicieli i rzeczników. Zaobserwowaliśmy, że 

młodzi ludzie, z którymi pracowaliśmy, byli bardzo 

zaangażowani i zainteresowani polityką. Na końcu 

przedstawialiśmy nasze tematy. Rozpoczęła się deba-

ta, która była bardzo ekscytująca. Ciekawe było to,  

w jaki sposób młodzi ludzie wymieniali pytania, 

przedstawiali swoje pomysły i rozwiązania proble-

mów. Czasami było zabawnie, zwłaszcza wtedy, gdy 

młodzież zacięcie ripostowała odpowiedzi przeciwni-

ków. Potem był czas na podsumowanie Eurogry  

i sondy. Na zakończenie odśpiewaliśmy hymn Euro-

py. Zmęczeni pojechaliśmy autokarem do Miluzy, 

gdzie spędziliśmy noc w uroczym hotelu.   

   Następnego dnia rano zjedliśmy śniadanie i wyru-

szyliśmy do Werony. Jechaliśmy przez piękną 

Szwajcarię, widoki za oknami wręcz zapierały dech 

w piersiach. Podziwialiśmy niesamowite fiordy i po-

tężne Alpy. Po pewnym czasie dotarliśmy do celu 

naszej podróży, uroczego miasta, pełnego turystów. 

Zobaczyliśmy posąg sławnej Juli, jej dom, balkon, 

który okazał się być sarkofagiem. Pani przewodnik 

opowiedziała nam historię miasta, pokazała starożyt-

ną arenę, najstarszy plac oraz domy niegdyś najbar-

dziej wpływowych mieszkańców Werony. Pod wie-

czór udaliśmy się na kolację. Znów nadszedł czas 

podróży, tym razem krótkiej -  do hotelu, gdzie spę-

dziliśmy kolejną noc. 

   Rano wyruszyliśmy w rejs statkiem do Wenecji. 

Kiedy dotarliśmy na miejsce, mieliśmy czas wolny  

i sami spacerowaliśmy uliczkami miasta. Niektórzy  

z nas poszli na kawę, inni na lody, kupiliśmy trochę 

pamiątek. Następnym punktem było zwiedzanie mia-

sta z panią przewodnik, która pokazała nam katedrę 

 i Plac Świętego Marka. W katedrze najbardziej zdzi-

wiła nas pofalowana podłoga, wyłożona mozaikami. 

Dotarliśmy również nad Kanał Grande, gdzie miesz-

kały kiedyś najznakomitsze i najbogatsze rody we-

neckie. Później był obiad i rozgrzewająca herbata, 

gdyż pogoda nam tego dnia nie dopisała. Po posiłku 

w grupkach zwiedzaliśmy miasto, by na koniec od-

być powrotny rejs i znaleźć się w naszym autokarze. 

Nadszedł czas powrotu do domu. 

   Wyjechaliśmy wieczorem, a do Krakowa dotarli-

śmy koło południa następnego dnia. Byliśmy zmę-

czeni, ale  szczęśliwi, bo to było naprawdę ekscytują-

ce przeżycie i na długo pozostanie w naszej pamięci. 

 Tekst  KORNELIA KRAKOWSKA 

EUROSCOLA  
    2015 

Wycieczki  
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Olimpiada Wiedzy  

o Gospodarce w Wyższej Szkole 

Ekonomiczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 
 

12 marca w naszej szkole odbył się pierwszy etap 

Olimpiady Wiedzy o Gospodarce. Do drugiego etapu 

przeszły dwie osoby - Joanna Kucner i Dominik Suwała. 

Etap drugi, czyli półfinały, odbyły się dnia 18 kwietnia 

w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej 

w Bielsku Białej. Uczniowie z naszej szkoły, jako jedyni 

spośród uczniów krakowskich szkół, dostali się do półfi-

nałów. W drugim etapie pojawiły się miedzy innymi 

osoby z Rzeszowa i Wodzisławia Śląskiego. Niestety, 

do etapu finałowego nikt z naszej szkoły nie przeszedł, 

ale mamy nadzieję, że poprawimy swój wynik w następ-

nym roku. 

Gra terenowa  

Krakowskiej Akademii 

Samorządności 
 

11 kwietnia odbyła się gra terenowa zorganizowana 

w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności. 

Polegała ona na wykonywaniu zadań ułożonych 

przez innych członków KAS i odbyła się na terenie 

Starego Miasta i przylegających do niego Plant.  

Kiedy uczestnicy wykonali kolejne zadania, zdoby-

wali punkty i dostawali dalsze wskazówki do ukoń-

czenia zadania głównego. Gra terenowa miała na ce-

lu zainteresowanie młodzieży, która wzięła w niej 

udział, historią i legendami Krakowa. To było cieka-

we, ekscytujące i bardzo pouczające doświadczenie. 

Poczuliśmy się jak detektywi, odkrywając kolejne 

tajemnice naszego pięknego miasta. 

Z życia szkoły 

 

22 kwietnia wraz z redaktor naczelną  

- Agnieszką Hudygą i opiekunem gazet-

ki - panią Julitą Środą-Płatek wybrały-

śmy się na galę rozdania nagród Mało-

polskiego Konkursu Gazetek Szkolnych.  

Z wyróżnionymi zespołami redakcyjny-

mi spotkaliśmy się w siedzibie „Gazety 

Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”.  

W tym roku szkolnym nasza gazetka 

„AlChemik” zajęła drugie miejsce.  

Po ogłoszeniu wyników, zostaliśmy 

oprowadzeni po redakcji. Nasza wę-

drówka zakończyła się przy starej ma-

szynie drukarskiej. 

 

NASZE OSTATNIE SUKCESY  
 

  W marcu Hubert Buksa i Szymon Abrahamczyk zostali finalistami XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicz-

nego dla Młodzieży Szkół Średnich organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej i Gliwicki 

Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.  

  Michał Bado i Szymon Abrahamczyk zdobyli IV miejsce w IX Regionalnym Konkursie Drużynowym  

z Chemii.  

  Piotr Białek zwyciężył w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej Klas Drugich, a Dominik Suwała  

został w nim laureatem.  

  Michał Bado zdobył wyróżnienie w etapie krajowym Europejskiego Konkursu EChem Test.  

Gratulujemy naszym młodym chemikom!!! 

Rozdanie nagród w Małopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych 

Teksty ASIA KUCNER 
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Z życia szkoły 

30 kwietnia odbyła się w naszej szkole akade-

mia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. W tym roku przedstawienie przygoto-

wywała klasa 2ao wraz z wychowawcą - pa-

nią Mariolą Pabian oraz panią Anetą Polit 

(historykiem). Miało ono na celu przybliżenie 

młodzieży historii Polski oraz pokazanie 

członkom naszej społeczności, jak ważna jest 

Konstytucja. Stroje, w których występowali 

uczniowie, zostały pożyczone z Teatru Baga-

tela. Uroczystość uświetnił zespół wokalny 

prowadzony przez Aleksandrę Dulik. 

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 

Tekst ASIA KUCNER 
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Samorząd Uczniowski 

  Obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 

 

   Pomysł na naszą kwietniową akcję zrodził się zu-

pełnie spontanicznie już w lutym w trakcie dyskote-

ki, która odbywała się u naszych sąsiadów, czyli  

w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1. Pod koniec 

marca doszło do spotkania, które doprowadziło do 

realizacji pomysłu. Tak więc zaczęło się... 

   Najpierw ustaliliśmy kolejność, termin i godziny 

odwiedzin; a następnie zaczęliśmy myśleć o progra-

mie. Kiedy już wszystko było gotowe, nadszedł czas 

na zabawę... 

   W poniedziałek 20 kwietnia w godzinach przedpo-

łudniowych dwudziestoosobowa delegacja złożona        

z samorządu uczniowskiego i trójek klasowych na-

szej szkoły, udała się wraz z opiekunem SU do Ze-

społu Szkół Mechanicznych. Chcieliśmy nie tylko 

zwiedzić ich szkołę, która jest naprawę ogromna, ale 

zobaczyć, jak się uczą i przygotowują do zawodu.  

   Tydzień później, czyli 27 kwietnia, sąsiedzi odwie-

dzili Zespół Szkół Chemicznych. Nasz plan był krót-

ki - najpierw zwiedzanie szatni, biblioteki, sali gim-

nastycznej, korytarzy, sali lekcyjnych, pracowni che-

micznych i obserwacja niektórych lekcji. Później 

spotkanie w Sali Tradycji z jej opiekunem i założy-

cielem - panią Ewą Tarkowską. Jest ona najdłużej 

pracującym w naszej szkole nauczycielem i wobec 

tego mogła opowiedzieć o czasach, w których nasze 

szkoły często organizowały wspólne imprezy, m. in. 

na podwórku, które dziś jest parkingiem. 

   W naszej szkole nie mogło zabraknąć czasu na do-

świadczenia chemiczne. W trakcie przebywania  

w pracowni nasi goście mogli zobaczyć przykładowe 

reakcje chemiczne, a także mieli możliwość ich wy-

konania. Wszystko oczywiście pod czujnym okiem 

naszej pani laborantki - Agaty Frączek. 

   Po zwiedzaniu i chemicznym praktykowaniu przy-

szedł czas na odpoczynek i małe "co nie co" oraz 

dalszą integrację, ale już przy wspólnym stole. By 

lepiej się poznać, zagraliśmy w kalambury. Drużyny 

były mieszane. Wybierali przewodniczący naszych 

samorządów uczniowskich. W gruncie rzeczy wszy-

scy więc byli zwycięzcami. Po trzech godzinach do-

brej zabawy przyszedł czas na rozstanie i wspólne 

zdjęcie przed budynkiem naszej szkoły. 

 

     W czwartek 9 kwietnia 2015 roku o godz. 13.00 na Cmentarzu Rako-

wickim w Krakowie uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach upa-

miętniających 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 20. rocznicę poświę-

cenia Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu. 

     W wyniku Zbrodni Katyńskiej, dokonanej wiosną 1940 roku na pole-

cenie najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Sowiec-

kich, rozstrzelano ponad 21 tysięcy polskich obywateli (czternaście ty-

sięcy jeńców wojennych oraz blisko siedem i pół tysiąca cywilów). 

Pierwsze groby zamordowanych odnaleziono w miejscowości Katyń ko-

ło Smoleńska – stąd wywodzi się nazwa tej zbrodni. 

     Program uroczystości wyglądał następująco: najpierw Msza Święta 

koncelebrowana w kaplicy cmentarnej w intencji ofiar zamordowanych 

w Katyniu, wszystkich ofiar komunizmu i w intencji Ojczyzny; a następ-

nie uroczystość patriotyczna i apel poległych przy Pomniku Ofiar Komu-

nizmu. 

Sąsiedzka wymiana  
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Praktyki 

Ale dość moich spostrzeżeń, niech wypowie się na temat 

tegorocznych praktyk ktoś bardziej kompetentny, osoba 

odpowiedzialna za ich organizację 
 

 - pani Vice Dyrektor Krystyna Kowalska.          

Maj, czas wiosennego ożywienia, zapowiedź powoli zbliżającego się lata, a co za tym idzie - wakacji. 

Jednak nie dla każdego jest on taki wspaniały. W końcu to miesiąc największego koszmaru uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych, czyli MATURY. Życiowe zmiany i zmaganie się z nowymi doświadcze-

niami nie dotyczą tu jedynie maturzystów, ale także ich kolegów z trzecich klas technikum. Podczas 

gdy absolwenci walczą z egzaminacyjnym stresem, my opuszczamy mury dobrze nam znanej szkoły, 

by przez miesiąc uczyć się zawodu w profesjonalnych laboratoriach analitycznych.  

 

 

Tekst AGNIESZKA HUDYGA 

A.H.: Jak wiedza nabyta przez miesiąc pracy  

w zakładzie może się przydać w przyszłości? 

 

K.K.: Wiedza nabyta w czasie trwania praktyk zawo-

dowych z pewnością zostanie wykorzystana w przy-

szłej pracy, a także może być spożytkowana w czasie 

trwania nauki w szkole i podczas egzaminów z  kwali-

fikacji w zawodzie technik analityk. 

 

A.H.: W tym roku jest prawie 60 praktykantów, 

jak udało się Pani znaleźć aż tyle miejsc pracy i czy 

było ciężko? 

 

K.K.: Było to dla mnie duże wyzwanie, gdyż musia-

łam pozyskać nowe miejsca praktyk lub reaktywować 

współpracę z zakładami, które w przeszłości z nami 

współdziałały. Zaczęłam się tym zajmować już od 

wczesnej jesieni. Na pewno nie było łatwo, gdyż wiele 

zakładów pracy z różnych względów odmawia przyję-

cia uczniów. Niemniej jednak pozyskałam taką ilość 

zakładów, że teraz wszyscy uczniowie klas trzecich, 

kształcący się w zawodzie technik analityk, odbywają 

praktykę zawodową u pracodawców. Niektóre miejsca 

w zakładach zasugerowali mi uczniowie, wykorzystu-

jąc kontakty rodziców lub innych znajomych.  

PRAKTYKI ZAWODOWE 

anal i tyka  

   Wielu z Was zapytałoby, po co organizuje się i wysy-

ła uczniów na praktyki? Przecież to kolejny powód do 

zmian w organizacji szkoły. Co tak naprawę mają nam 

dać te cztery tygodnie spędzone w zakładach pracy czy 

na uczelniach? Szkoła posiada laboratoria, a nauczycie-

le lepiej nauczą nas treści programowych niż opiekują-

cy się nami pracownicy firm. Wobec tego, czy praktyka 

ma jakikolwiek sens? Postanowiłam, jako aktualna 

praktykantka, poszukać odpowiedzi na nurtujące mnie 

pytania.  

   Zacznijmy więc od kilku oczywistości, które najczę-

ściej nie są dostrzegane. Jeśli pójdziemy na studia, prze-

konamy się, że i tam praktyka zawodowa jest obowiąz-

kowa. Tak więc od razu nasuwa się myśl, że ta forma 

nauki jest potrzebna, skoro korzystają z niej uczelnie 

wyższe. I słusznie, ponieważ praktyki można wpisać do  

CV, przez co zwiększa się swoją szansę na zdobycie 

pracy w zawodzie. Od razu brzmi kusząco, czyż nie? 

   Poza tym praktyki mają w swoim programie założe-

nia, które ciężko byłoby zrealizować w szkole. Chociaż 

możemy poznać wszystkie zagadnienia w teorii, jednak 

jedna lekcja nie sprawi, że zapamiętamy to i będziemy 

wiedzieli, jak odnieść dane informacje do codziennej 

pracy. Poza tym każde laboratorium ma swoją specyfi-

kę, dany obszar wiedzy, w którym działa. W przeci-

wieństwie do szkoły, w której przyswajamy informacje          

z każdej dziedziny, tu jesteśmy ukierunkowani na jeden 

dział chemii i tu zdobywamy określone umiejętności 

potrzebne podczas pracy w określonym miejscu. Dzięki 

temu, że każdy z nas został skierowany do innego labo-

ratorium, po miesiącu będziemy mogli wymieniać się 

między sobą doświadczeniami i wiedzą zdobytymi 

przez ten czas. 
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Politechnika Krakowska - Wydział Technologii 

Chemicznej, 

Akademia Górniczo-Hutnicza - Wydział Geologii, 

Geofizyki i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Rolniczy - Wydział Biotechnologii            

i Ogrodnictwa, 

Uniwersytet Rolniczy - Wydział Technologii Żyw-

ności, 

Uniwersytet Jagielloński - Wydział Biologii i Nauk 

o Ziemi, 

Instytut Nafty i Gazu, 

Państwowy Instytut Badawczy, 

Instytut Odlewnictwa, 

Instytut Fizjologii Roślin PAN, 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-

cji -  Centralne Laboratorium, 

Oddział TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. - Labora-

torium w Wieliczce, 

ArcelorMittal Poland - Laboratorium Ścieków 

Przemysłowych, 

EDF Polska Oddział I - Laboratorium dawnej 

Elektrociepłowni, 

Polynt Composites Poland Sp. z o.o. - Laborato-

rium w Niepołomicach. 

Jak więc widzicie, dla uczniów praktyka jest szansą na 

zdobycie dodatkowej wiedzy. Jednak łączy się to z du-

żym zaangażowaniem ze strony dyrekcji, dlatego uwa-

żam, że każdy uczeń naszego technikum powinien wy-

korzystać czas spędzony w zakładzie pracy w sposób, 

który pomoże mu później osiągnąć sukces zawodowy. 

Praktyki 

Wówczas, jeżeli zakład pracy po rozmowach szczegó-

łowych potwierdził możliwość realizacji programu 

praktyk zawodowych, podpisywaliśmy umowę  

o współpracy. W przyszłym roku będę musiała pozy-

skać kolejne zakłady pracy, gdyż praktykę będą mieli 

także uczniowie w zawodzie technik ochrony środo-

wiska. 

 

A.H.: Jak na praktyki zawodowe wpłynęła nowa 

podstawa programowa i dodatkowy egzamin  

po drugiej klasie? 

 

K.K.: Nowa podstawa programowa spowodowała  

przygotowanie nowego programu praktyk zawodo-

wych realizowanych w szkole i u pracodawcy. Reali-

zujemy ten przedmiot według programu KOWEZIU. 

Konieczne było sprawdzenie zakresu treści progra-

mowych i uzgodnienie możliwości ich realizacji       

w poszczególnych zakładach pracy. Skuteczność na-

szych działań poznamy po egzaminie z kwalifikacji 

A.60, który będzie w grudniu/styczniu następnego 

roku szkolnego. Mam nadzieję, że uczniowie uzyskają 

na nim wysokie wyniki, ponieważ te z egzaminu  

z kwalifikacji A.59 były bardzo dobre. 

Treści realizowane w trakcie praktyk zawodowych 

zarówno w pracowniach szkolnych, jaki u pracodaw-

ców, znajdują się w wymaganiach do egzaminu         

z poszczególnych kwalifikacji. 

Do egzaminu z pierwszej kwalifikacji, czyli A.59,     

uczniowie są przygotowywani przez naszych nauczy-

cieli zawodowców w czasie praktyk w pracowniach 

szkolnych.  

Mam nadzieje, że uczniowie dzięki pracy własnej  

i działaniom nauczycieli oraz pracodawców będą 

bardzo dobrze przygotowani do czekającego ich eg-

zaminu z kolejnej kwalifikacji. Sukcesy naszych 

uczniów powodują, że od paru lat jesteśmy, według 

rankingu „Perspektyw”, „ZŁOTĄ SZKOŁĄ”. 

 

Dziękuję za rozmowę. 

 

Lista zakładów i uczelni, na których odbywają się 

praktyki dla zawodu technika analityka w tym roku: 
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Wielu licealistów marzy o tym, by na lekcji chemii móc wykonywać choćby najprostsze doświadcze-

nia. Jako uczniowie technikum mamy możliwość poznawania tej niesamowitej dziedziny nie tylko od 

strony teoretycznej. Każdego tygodnia na pracowniach przeprowadzamy przeróżne doświadczenia  

i analizy, dzięki którym możemy lepiej zapamiętać przyswajany materiał. Oprócz przedmiotów za-

wodowych mamy także okazję nabycia praktycznych umiejętności poza szkołą. Biorąc udział  

w warsztatach, projektach czy wreszcie praktykach, możemy oswoić się z laboratorium, a przy tym 

świetnie się bawić. 

Trening  

Praktyki 

 
Praktyki  zawodowe 
 

Na cały miesiąc opuszczamy szkolne ławki, 

by robić to, co lubimy najbardziej - pracować 

w laboratoriach. Mamy okazję  poznać specja-

listyczną aparaturę, najwyższej jakości sprzęt, 

zobaczyć „od kuchni”, jak wygląda praca ana-

lityka. Praktyki  odbywamy w różnych insty-

tucjach - na uczelniach wyższych i w zakła-

dach pracy.  

 

Czym są dla nas praktyki? 
 

Zdobywamy niezbędne doświadczenie. 

Dopracowujemy do perfekcji to, czego 

nauczyliśmy się w technikum.  

Trenujemy pracę w zespole i uczymy się 

odpowiedzialności.  

czyni  mistrza  

Nasze opinie o praktykach 
 

„Mam zgrany zespół i miłych opiekunów, więc co-

dziennie z chęcią przychodzę do laboratorium.” 

 

„Praktyki umocniły mnie w przekonaniu,  

że naprawdę chcę zostać chemikiem!” 

Tekst KINGA CEBALLOS 
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Na Wydziale Geologii i Geochemii AGH zaj-

mujemy się rozdzielaniem ropy naftowej na 

poszczególne frakcje, badamy skład pierwiast-

kowy minerałów i skał.  

Praktyki 

Co dokładnie robimy  
na praktykach?  

W laboratorium przyprodukcyjnym zakładu 

Polynt badamy właściwości fizykochemiczne 

żywic poliestrowych. Sprawdzamy, czy dostar-

czone surowce mogą być dopuszczone do pro-

dukcji.  

W Instytucie Fizjologii Roślin zajmujemy się 

zbożami,  m.in. 20 gatunkami owsa. Analizuje-

my także białka larw i enzymy. Badanie kilku-

set próbek wymaga cierpliwości i dokładności. 

Jest to jednak wspaniały trening dla przyszłego 

analityka. 

Na Wydziale Biologii Roślin i Biotechnologii 

Uniwersytetu Rolniczego przeprowadzamy ana-

lizę gleby i materiału roślinnego. Pobieramy 

próbki z uczelnianych szklarni i oznaczamy za-

wartość makro i mikroelementów w warzywach. 
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Powiedz mi, co czytasz, a powiem ci, kim jesteś... 

Czytelnictwo 

 

Badania zostały przeprowadzone w marcu 2015 roku. Ankietę wypełniło 110 uczniów Zespołu Szkół 

Chemicznych. Odpowiedzi na pytania ukazują preferencje czytelnicze naszych kolegów i koleżanek. 

RANKING 

NAJPOPULARNIJESZY  

AUTOR 

 

1.    Nicolas Sparks 

2. J.R.R. Tolkien, 

3. Harlan Coben 

3.    Stephen King 

4. Andrzej Sapkowski 

5. Dan Brown 

6. John   Green 

7. Andrzej Pilipiuk  

8. Veronica Roth  

9. Sylvia Day 

10. J.K. Rowling  

 

RANKING  

NAJPOPULARNIEJSZA KSIĄŻKA 
 

1. E.L. James „Pięćdziesiąt twarzy Greya”  

2. Suzanne Collins „Igrzyska śmierci”  

3. J.R.R. Tolkien „Władca pierścieni”  

4. J.K. Rowling “Harry Potter”  

5. J.R.R. Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem”        

6.  Jamies Dashner „Więzień Labiryntu”  

7. Andrzej Sapkowski „Wiedźmin”  

6. G.R.R. Martin „Gra o Tron”        

7.  Kerstin Gier „Czerwień rubinu”         

8. Beca Fitzpatrick „Szeptem”       

9. Stephenie Meyer „Intruz”  

10.  John Green „Gwiazd naszych wina”       

„Czytając, można poszerzać horyzonty, zobaczyć świat i ludzi z innych               

perspektyw. Czytanie pomaga odpowiednio spojrzeć na własne życie.” 
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Pierwsza klasa już prawie za mną... 

Koniec pierwszego roku, a więc nadszedł czas na parę refleksji na temat tego, co się 

wydarzyło, od kiedy przestąpiłam próg szkoły przy ulicy Krupniczej.  

Tekst  GABRYSIA CZECHOWSKA  

Krąg naszych zainteresowań 

   Każdemu z nas zmiana szkoły kojarzy się z trudno-

ściami, które trzeba będzie pokonać. I to trochę może 

przerażać młodego człowieka. 

   Nowe otoczenie, nowi nauczyciele, nowa kla-

sa sprawiały, że czułam lekką obawę, czy podołam tym 

wyzwaniom. Na szczęście strach szybko minął. 

   Zajęcia integracyjne, które odbyły się na początku 

roku szkolnego, dały nam możliwość lepszego pozna-

nia się, a przez te osiem miesięcy zdążyliśmy już wszy-

scy wyrobić sobie opinię na swój temat i zaprzyjaźnić 

się w wybranymi osobami. Nasza nowa wychowaw-

czyni okazała się przemiłą i uprzejmą osobą. Wszyscy 

uczący mnie nauczyciele także są bardzo sympatyczni  

i chętni do pomocy. 

   Od  kilku  tygodni mamy możliwość uczęszczania na 

pozalekcyjne kółko chemiczne. Zajęcia odbywają się  

w pracowni, gdzie przeprowadzamy wiele interesują-

cych doświadczeń. Jako uczniowie pierwszej klasy 

liceum nie mamy lekcji w pracowniach (w kolejnych 

latach to się zmieni), dlatego takie zajęcia są dla nas 

czymś niesamowitym. Dzięki nim wiem, że chemia to 

nie tylko wzory i równania, ale ogromnie ciekawa dzie-

dzina nauki. 

     Bardzo cieszę się z wyboru tej szkoły, ponieważ 

mogę tutaj pogłębiać wiedzę z przedmiotów, które naj-

bardziej mnie interesują. Te trzy, a właściwie już dwa 

lata, będą na pewno wypełnione ciężką i intensywną 

pracą umysłową. Jednak jestem pewna, że zaowocują 

one ogromną ilością nowych informacji, doświadczeń  

i umiejętności, które pozwolą mi w przyszłości zreali-

zować moje marzenia. 
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    Na zlocie zapewnione są: spotkania autor-

skie z twórcami fantastyki oraz panele dys-

kusyjne z ich udziałem; spotkania z wydaw-

cami książek i gier; prelekcje tematyczne 

związane ze wszystkimi dziedzinami fanta-

styki; prelekcje popularnonaukowe, zwłasz-

cza z dziedziny fizyki, historii, językoznaw-

stwa i kulturoznawstwa; sesje RPG oraz 

LARP-y; udostępnianie starych gier kompu-

terowych (Retrogaming); turnieje, pokazy  

i premiery gier planszowych, karcianych, 

bitewnych i komputerowych; konkursy te-

matyczne z nagrodami. 

    Oczywiście nie brakuje też licznych atrak-

cji, jakimi są: cosplaye, koncerty, konkursy, 

wystawy i pokazy organizowane przez licz-

ne kluby. Dostępna jest również hala, w któ-

rej znajdują się stoiska z biżuterią, figurka-

mi, grami, ubraniami, w sumie ze wszyst-

kim, co fani fantastyki chcieliby kupić na 

takim konwencie.  

   Festiwal odbywa się na Międzynarodo-

wych Targach Poznańskich, które znajdują 

się niedaleko dworca, co sprawia, że osoby 

przyjeżdżające tu z innych miast nie muszą 

błądzić po mieście, tylko od razu trafiają na 

właściwe miejsce. A poza tym organizatorzy 

zapewniają bezpłatny nocleg na terenie Pyr-

konu.     

    Konwent ma na celu promocję fantastyki, 

zapewnienie uczestnikom dobrej zabawy 

oraz integrację młodzieży z całej Polski.  

Przez te trzy dni tysiące fanów słucha pre-

lekcji, spotyka się ze specjalnie zaproszony-

mi tutaj osobami, które tworzą fantastykę, 

ogląda wystawy oraz poznaje ludzi o takich 

samych zainteresowaniach jak oni. 

PYRKON   2  0  1  5  

Krąg naszych zainteresowań 

Pyrkon, czyli Festiwal Fantastyki w Poznaniu, organizowany od 1999 roku przez Klub Fantastyki 

„Druga Era” jest to największy w Polsce i jeden z największych w Europie zlot miłośników fanta-

styki. Nie mogło mnie tam zabraknąć, ponieważ moim rodzinnym miastem jest Poznań! 

Tekst ASIA KUCNER 
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Serafina 
 

Serafina ocknęła się cała obolała. 

Zesztywniałe mięśnie dawały o so-

bie znać z każdym ruchem, a w 

skroniach czuła uporczywy ból.       

Z trudem otworzyła oczy i podnio-

sła głowę na tyle, by rozejrzeć się 

dookoła. 

Pierwsze, co zauważyła, to drewnia-

ne kraty. Później zobaczyła śpiącą 

Aianę i magów, z którymi walczyła. 

Dalej widziała ściany ogromnej ja-

skini. 

- Gdzie ja jestem? – spytała skoło-

wana samą siebie, lecz odpowiedź 

nie pojawiła się. Próbowała się pod-

nieść, ale ciało odmówiło jej posłu-

szeństwa. Postanowiła więc pod-

czołgać się do nimfy. 

- Aiana – delikatnie potrząsała nią, 

próbując ją dobudzić. – Aiana, wsta-

waj! Mamy kłopoty… 

Nagle usłyszała groźny pomruk, 

gdzieś niedaleko klatki. Powoli ob-

róciła głowę w kierunku, z którego 

dobiegł odgłos. Na widok pięciu 

śpiących smoków serce omal nie 

wyskoczyło jej z piersi. Ponownie 

spojrzała na śpiącą nimfę. 

- Aiana… - powiedziała wystraszo-

na, wciąż ją szturchając. – Aiana! 

Driada mruknęła coś niewyraźnie 

przez sen i obróciła się na drugi bok. 

Serafina gorączkowo myślała nad 

tym, jak wybudzić swoją kompankę. 

Wtem wpadła na pomysł. Podczoł-

gała się bliżej i dała nimfie solidne-

go kuksańca w żebra. 

- Ała! – krzyknęła, zrywając się z 

posłania. Syrena szybko ją uciszyła, 

zakrywając jej usta dłonią. Aiana 

próbowała coś powiedzieć, ale Sera-

fina pokazała, by milczała. Zdener-

wowana nimfa przewróciła oczami, 

jednak przytaknęła na znak, że bę-

dzie cicho. 

- Jesteśmy w tarapatach… - wyszep-

tała i kiwnęła głową w stronę ich 

strażników. 

Na widok smoków oczy Aiany zro-

biły się wielkie jak spodki. 

- Nie chcesz mi chyba powiedzieć, 

że… - urwała, gdy jeden z gadów 

poruszył się. 

Kiedy ponownie znieruchomiał, 

Serafina potwierdziła jej obawy: 

- Niestety, tak – mruknęła, rozgląda-

jąc się dookoła. – Trafiłyśmy w ręce 

jeźdźców. 

*** 

Kastian został sam na sam z Wiel-

kim Jeźdźcą. Czuł w powietrzu, że 

nie ujdzie mu na sucho złamanie 

jego zakazu. Jednak nie miał zamia-

ru pokornie przyjmować kary. Tym 

razem będzie inaczej niż zawsze… 

- Znów mnie nie posłuchałeś… 

- mruknął spokojnie Arkanos, lecz     

w jego głosie pobrzmiewała groźna 

nuta. Zaczął swobodnie spacerować 

dookoła chłopaka. – Ostatnio przy-

nosisz mi wyłącznie zawód Kastia-

nie… Nie wykonujesz moich rozka-

zów, nie uważasz na treningach… - 

zrobił krótką pauzę, zatrzymując się 

za jego plecami. – A na dodatek 

interesujesz się kimś takim jak 

ona… - zaakcentował ostatnie słowa 

z drwiną. 

Kastian zdenerwował się, gdy to 

usłyszał. Ledwie panował nad sobą   

i musiał użyć wszystkich swoich sił, 

by się na niego nie rzucić. Wielki 

Jeździec widząc napiętą twarz chło-

paka, uśmiechnął się kpiąco. 

- Zawróciła ci w głowie… - zauwa-

żył zjadliwie. – Przyznaj, nie potra-

fisz przestać o niej myśleć, prawda? 

– nie czekał na odpowiedź, tylko 

kontynuował dalej swój spacer.  

– Znałem wiele takich jak ona. Naj-

pierw udają niewinne i bezbronne, 

po czym, kiedy tylko owiną sobie 

ciebie wokół palca, tak, że jesteś 

skłonny zrobić dla nich wszystko, 

wykorzystują cię. A kiedy osiągną 

to, co chcą, zostawiają cię samego      

i znikają bez śladu – dokończył       

z prawie niewyczuwalnym śladem 

goryczy w głosie. Zatrzymał się na-

przeciwko chłopaka, patrząc na nie-

go twardym wzrokiem. – Tak samo 

było z twoją matką. 

Kastiana zamurowało. Pierwszy raz 

słyszał, by Arkanos mówił o kobie-

cie, która go urodziła. Co prawda 

wiedział od kobiet z plemienia, że 

była dobra dla innych, lecz sam jej 

nie pamiętał. Tuż po ukończeniu 

pięciu lat, został odebrany matce. 

Tak postępowano z każdym chłop-

cem. Szkolono ich, uczono walki      

i sztuki łowów. Najlepsi z najlep-

szych dbali o to, aby przyszli jeźdź-

cy byli jak najlepiej przygotowani 

na czekające ich wyzwania. Dziew-

czynki zaś zostawiano wraz z ich 

rodzicielkami i wychowywano na 

służące oraz przyszłe matki. 

 

C.D.N 

 
Proroctwo  

Pięć minut dla mnie 

ULA BOSEK   
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Wiersze pani profesor Ewy Tarkowskiej 

Poinformowało mnie kiedyś niewinne dziecię - „widziałem panią w Internecie”…… 

Mowę odjęło, nogi mi podcięło…… no bo jak ? Jak z mojej strony świadomości brak ! 

Jak wrócił mi oddech, wróciło krążenie, myśli wirowały nerwowo szalenie, 

zebrałam się na odwagę, z dozą ciekawości, spytałam owo dziecię o okoliczności…… 

Ujawniać nie będę odpowiedzi treści, by nie rozpuszczać owych wieści, 

ale faktycznie, znam okoliczności –  a fotografowi porachuję kości. 

Co miesiąc, na spotkaniu Stowarzyszenia, fotografuje wszystko, co się dzieje, 

ale myślałam, miałam wręcz nadzieję, 

że to jest pasja, świr – fotograficzny, a nie internetowy „kabel publiczny”. 

I ja sobie śpię spokojnie, pojęcia nie mam bladego, 

że wszyscy na świecie mają dostęp do tego,  

co można by sądzić grupy skromnej dotyczy,  

dla której ta współpraca wyłącznie się liczy. 

Choć to nie moje pokolenie mogę rzec szczerze, że internet cenię…  

za ogrom wiedzy, łatwość jej zdobycia, przystępność, dostępność i nic do ukrycia. 

Ale czy to tak do końca mi się  podoba? .. 

- po pierwsze to nałóg, a to już choroba, 

- po drugie to złodziej czasu, gorszy od telewizora,  

  co też dla młodych i starych – prawdziwa to zmora, 

- po trzecie to złodziej prywatności i nie wiem czy posiadam aż takie pokłady szczerości 

- po czwarte to wolność jednostki ogranicza 

 i w tym do prekursorów się on u mnie zalicza. 

Za Internetem gęsto stoją w szeregu telefony i GPS-y,  

co razem „do kupy” wzmagają me stresy. 

Dawniej człowiek był wolny, choć ustrój zniewolony - 

dziś mamy niewolnictwo, choć świat wyzwolony. 

Bo gdzie się nie ruszyć, wszystko o mnie wiedzą, 

w moim telefonie same „kable” siedzą. 

Śledzą mnie kamery, po mieście, po szkole, 

wypada nam chodzić wszędzie z parasolem. 

Jadę sobie autem – patrzy satelita, na jego usługach „uparta kobita” 

krzyczy, że mam skręcić na lewo, za 100 metrów w prawo, 

by człowiek nie jechał przed siebie z obawą. 

I stale „przelicza” jak się jej nie słucha i wrzeszczy kolejne komendy do ucha. 

Jak się poczuć wolnym, jak cię w koło nagrywają, 

jak te nagrania jacyś obcy znają? 

Dziś nie piszą listów, książek nie czytają, bo po co? – Internety mają! 

I to mnie przeraża z całym szacunkiem dla nowoczesności, 

ten brak wolności, spokoju, intymności. 

Zróbcie coś młodzi - wirtualnego życia miłośnicy, 

niech prawdziwa wolność jednostki, 

też się tam w „tych Internetach” liczy.  

 

Internetowy sceptyk „zniewolony”  

Ewa Tarkowska 

Internety   


