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      Rozpoczyna się ko-
lejny rok szkolny i nasza 
redakcja wkracza w niego      
z nadzieją, że „AlChemik”, 
dzięki Waszej pomocy, 
wciąż będzie się rozwijał 
w zaplanowanym przez nas 
kierunku.  
     Cały czas oczekujemy 
na ciekawe i inspirujące do 
działania teksty, ponieważ  
naszym głównym celem 
jest propagowanie twór-
czej postawy wobec ży-
cia. Nasza gazeta powinna 
nieść nadzieję. Ma poka-
zywać, posługując się 
przykładem konkretnych 
osób z naszego środowi-
ska, że młodzież nie nudzi 
się i wypełnia wolne od 

nauki godziny sensownymi 
działaniami. 
     Historie, które prze-
czytacie, napawają opty-
mizmem. Nasi uczniowie 
podróżują, zbierają maku-
laturę, pasjonują się spor-
tem i odtwórstwem histo-
rycznym, genealogią, me-
diami, teatrem, literaturą, 
malarstwem,  anime, foto-
graf ią,  zwierzętami           
(np. końmi, wężami), zbie-
ractwem (np. monet, 
znaczków). Wśród nas 
znajdują się osoby, które 
rysują, fotografują, piszą 
poważne i humorystyczne 
wiersze, tworzą opowiada-
nia czy recenzje ogląda-
nych filmów i przedsta-

wień teatralnych.  
     Stworzyliśmy więc          
w „AlChemiku” przestrzeń,   
w której wszyscy ci zagu-
bieni w szkolnej rzeczywi-
stości pasjonaci, idealiści 
nagle zostali odkryci         
i mogli podzielić się z po-
dobnie myślącymi osobami 
swoimi sukcesami, rado-
ścią twórczą. A potem 
okazało się, że jest ich 
bardzo wielu. Do Redakcji 
zaczęły od Was napływać 
ciekawe teksty. I to 
przede  wszystkim inspi-
ruje nas do  dalszej pracy 
nad tą gazetką. 
 
      Redakcja „AlChemika” 
   

OKŁADKA GAZETY 

Pracownia chemiczna - fot. Mateusz Filipek 

 

 
Ogłaszamy konkurs na najlepszy wiersz, opowiadanie, wy-

wiad, reportaż, felieton, recenzję. Zapraszamy wszystkich 

uczniów do pisania i przynoszenia swoich prac do biblioteki 

szkolnej. Najlepsze teksty zostaną nagrodzone.  
                                 Red. 

Konkurs fotograficzny  
MÓJ MAGICZNY KRAKÓW 

 
Będą oceniane:  

- ciekawe miejsce w Krakowie  

/kompozycja, 

- oryginalny temat / ujęcie, 

- wykorzystanie zjawisk atmosferycz-

nych, 

- atmosfera tajemniczości. 

 

Na zdjęcia czekamy do 7 listopada. 

  

                     mgr Małgorzata Molik  

              mgr Aneta Polit 

Wyniki II edycji 

konkursu „Zbiórka 

makulatury” 
 
1. miejsce  -  klasy 1c     

i 2a - 1390 kg 

2. miejsce  -  klasa 2e    

- 1341 kg 

3. miejsce  -  klasa 1o   

-  1285 kg 

4. miejsce  -  klasa 2d   

-  730 kg 

5. miejsce  -  klasa 3a   

-  551 kg 

6. miejsce  -  klasa  4a  

-  548 kg 

7. miejsce  -  klasa 1b   

-  254 kg 

8. miejsce  -  klasa 3c   

- 199 kg 

9. miejsce  -  klasa 1a   

-  141 kg 

10. miejsce  -  klasa 3o   

-  69 kg 

11. miejsce  -  klasa 3b   

-  62,5 kg 

12. miejsce  -  klasa 3e   

-  40 kg 

13. miejsce  -  klasa 1e   

-  38 kg 

14. miejsce  -  klasa 3d   

-  34 kg 

15. miejsce  -  klasa 2c   

-  29 kg 

16. miejsce  -  klasa 2o   

-  28 kg 

 

   Klasy 2b i 4o nie przyłą-

czyły się do akcji. 

 

    Dziękujemy wszystkim 

za zaangażowanie i pomoc 

w zbiórce makulatury. 

 

     Gratulujemy zwycięz-

com!!! 

 

       p. Mariola Pabian 

     p. Edyta Gorajczyk 

Plany na rok szkolny 2011/2012 
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II edycja konkursu „Zbiórka makula-

tury” 

     We wrześniu rozpoczęła się kolejna edycja kon-

kursu „Zbiórka makulatury”. Wszyscy uczniowie      

z dużym zapałem przystąpili do akcji.  

 
     Poprzednio uzbierano 3590 kg makulatury. Za uzyska-

ne podczas tamtej zbiórki pieniądze zakupiono obraz naszej 

patronki Marii Skłodowskiej-Curie, a drugą część przezna-

czono na nagrody dla zwycięskich klas (dofinansowanie do 

zakupu biletów do kina).  

        Obecnie zebrano 8129,50 kg. Z powyższych danych 

wynika, że w drugiej edycji konkursu młodzież zebrała o wiele 

więcej makulatury, niż rok wcześniej. Na ten fakt wpłynęły na 

pewno trzy czynniki: chęć dbania o  środowisko, rywalizacja 

oraz nagrody dla  klas. Jednak najważniejsze jest to, że kon-

kurs doprowadzi do powtórnego wykorzystania tych surow-

ców, co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne oraz, co 

najważniejsze, na mentalność biorących udział w akcji mło-

dych ludzi.  

     Zbiórkę oraz wywóz makulatury nadzorowały panie             

mgr Edyta Gorajczyk oraz mgr Mariola Pabian (na zdjęciach 

1, 2). 

 

    Fot. mgr Aneta Polit   

    Tekst: Mateusz Filipek 
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     Dnia 7 września 2011 

roku klasy 2 c i 3 c wraz       

z opiekunami wyjechały do 

„Centrum Nauki Kopernik”. 

Drugoklasiści opisali swoje 

wrażenia z tej wyprawy. 

 
„Wbrew wszelkim oczekiwaniom dro-

ga zajęła nam aż 6 godzin. Po przy-

jeździe Warszawa zamiast „powitać” 

nas słońcem i ciepłem, „wysiliła” się 

jedynie na deszcz i raczej smętną 

pogodę.”                Mateusz Filipek 

 

„Kiedy dotarliśmy na miejsce, otrzy-

maliśmy karty, za pomocą których 

mogliśmy wejść do środka. W holu 

stał robot, u którego po wciśnięciu 

odpowiednich guzików, pokazywały 

się w oczach serca albo żarówki,      

w ten sposób witał nas i pozdrawiał.” 

        Monika Domagalska 

 

„Kiedy weszliśmy do „Centrum Nauki 

Kopernik” otoczyły nas wszechobec-

ne dzieci, które zamiast zaintereso-

wać się eksponatami i doświadcze-

niami, wolały jeździć windą w górę     

i w dół. Na szczęście uwagę malu-

chów przykuła także ogromna lina do 

tworzenia baniek mydlanych.”   

                         Mateusz Filipek 

 

„Na samym początku bardzo zacie-

kawiła mnie i wprowadziła w zachwyt 

ogromna bańka mydlana, którą dzieci 

na pierwszym piętrze dmuchały         

do ogromnych rozmiarów.”   

       Monika Domagalska 

 

„Swoje zwiedzanie zacząłem od wy-

stawy poświęconej życiu ludzkiemu: 

był to zbiór fotografii od narodzin 

po kres, który zamknięto w  kuli.  

   Następne kroki skierowałem do 

„Re-generacji”, gdzie przy każdym 

urządzaniu mogłem sprawdzić swoją 

szybkość, myślenie i reakcje na 

bodźce. Ciekawostką był monitor 

wraz z kamerą, który za pomocą 

miny potrafił „odgadnąć” twoje uczu-

cia oraz robot, który na uśmiech 

potrafił odpowiedzieć uśmiechem. 

    Następna była wystawa, gdzie 

można było wcielić się w przywódcę, 

tj. ustalać prawa, zarządzać mia-

stem i sprawdzać, czy nasz sposób 

rządzenia przypadłyby do gustu 

mieszkańcom. Niestety, na końcu 

czekało mnie ogromne rozczarowa-

nie, ponieważ „Teatr”, który miałem 

nadzieję zobaczyć, był nieczynny, 

jak i planetarium.” 

                 Mateusz Filipek 

 

„Jako że moją pasją jest biologia, 

najwięcej czasu przeznaczyłam       

na pogłębianie wiedzy w tej dziedzi-

nie. Mogłam tam „wyciągnąć” układ 

pokarmowy z figury człowieka      

albo wprowadzić kulkę do ust modela       

i uciskając przełyk, przesuwać        

do żołądka, sprawdzając perystalty-

kę jelit. Mieliśmy również możliwość 

„wmontowania” 10 organów w czło-

wieka  -  układankę, pompowania krwi 

ręcznie (naciskając model serca)          

i obserwowania krążenia krwi          

w organizmie. Ostatecznie mogliśmy 

Wspomnienia z wycieczki          
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   Kiedy przesuwałam niewielki ekran 

wzdłuż sylwetki ludzkiego ciała, poja-

wiały się na nim zdjęcia jej przekro-

jów poziomych, które ukazywały or-

gany i tkanki.  

   Siedząc na jednym z dwóch połą-

czonych rowerów i pedałując, na ro-

werze obok mogłam zauważyć szkie-

let kostny człowieka, który  poruszał 

się zupełnie jak moja sylwetka.” 

            Magda Szterleja 

 

„Następnym obiektem była spirala. 

Zadanie polegało na tym, że kładło się  

ręce na jej końcach: z lewej strony 

grzałka była zimna, a z prawej gorą-

ca. Gdy już mocno odczuwaliśmy 

temperatury, należało umieścić ręce 

na środku spirali. Uzyskany efekt 

wszystkich zadziwił,  ponieważ ręka 

gorąca nagle zaczynała odczuwać 

zimno, a ręka zimna odczuwała ciepło. 

   Tuż obok był także tor, gdzie wy-

grana zależała od naszego poziomu 

zrelaksowania, ponieważ czujniki      

w opasce na głowie odczytywały fale 

wydzielane przez nasz mózg.”            

                                Mateusz Filipek 

„Szczególnie zainteresowała mnie 

dwuosobowa gra, której uczestnicy 

mieli za zadanie opanować procesy 

myślowe i obniżyć mierzoną podczas 

gry intensywność fal mózgowych. 

Gracze zakładali na swych czołach 

elektrody i stając po dwóch stronach 

stołu, obserwowali swoje fale mózgo-

we rejestrowane i prezentowane    

na bieżąco na ekranach. Intensyw-

ność fal była mierzona i przełożona 

na wartość sił magnetycznych, które 

działały na kulę. W ten sposób kula 

była za pomocą myśli popychana 

przez graczy. Zwyciężył ten z za-

wodników, który „siłą spokoju” ode-

pchnął ją od siebie.  

   Dużą atrakcją były dla wszystkich 

multimedialne ekrany, które porusza-

ły tematy społeczne, ale nie tylko. 

Szczególnie byłam zainteresowana 

możliwością zdobycia wiedzy, w jaki 

sposób można leczyć chorobę Alzhe-

imera i nawet sama mogłam tego do-

konać. Terapia komórkowa polegała 

na wprowadzeniu do mózgu nowych 

komórek i zastąpieniu nimi tych, któ-

re uległy uszkodzeniu i stanowią źró-

dło choroby.”                

           Magda Szterleja 

 

„W kolejnej części Centrum znajdo-

wały się różnorodne urządzenia zwią-

zane z fizyką, tj. latający dywan; 

dym zmieniający się w „huragan”; 

membrany, na których podskakiwała 

woda, tworząc fontannę; urządzenie, 

które naśladowało ruchy podłoża 

podczas trzęsienia ziemi.  

   Wracając na dolną część obiektu, 

natknąłem się jeszcze na statki pły-

wające po wodzie; kawałek  pnia 

drzewa, z którego można było odczy-

tać jego wiek; instrumenty, które 

grały, gdy usiadło się obok nich; gra-

mofon; salę kinową, gdzie do filmu 

można było dobrać właściwą ścieżkę 

dźwiękową i inne. (….)  

   Kiedy nadeszła osiemnasta godzina, 

opuściliśmy budynek Centrum. Nad-

szedł czas powrotu do domu.”  

                           Mateusz Filipek 

 

 

Zdjęcia: mgr Iwona Gruchot 
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Zawody piłki plażowej 

 
Dnia 26 września 2011 roku odbyły 

się szkolne zawody piłki plażowej 

uczniów dwudziestego szóstego  

liceum ogólnokształcącego w Krako-

wie.  

    
   Mimo iż był to drugi dzień kalenda-

rzowej jesieni, po którym moglibyśmy się 

spodziewać deszczu, szarugi i zimna, to 

pogoda sprawiła nam bardzo miłą niespo-

dziankę – dwadzieścia stopni Celsjusza   

w cieniu, bezchmurne niebo i brak wiatru, 

co jak wiadomo dla siatkarzy jest bardzo 

istotne. Patrząc na zdjęcia z tego wyda-

rzenia, a w szczególności na jedno – po-

czątkowe -  da się nawet poczuć wakacyj-

ny klimat.   

   Wczesny poniedziałkowy poranek, plaża 

nad Wisłą. Piękne umiejscowienie boiska. 

Dobry widok na Wawel, Most Grunwaldz-

ki, a także opuszczony hotel Forum. Mło-

dzi, zdyscyplinowani i chętni do gry 

uczniowie zjawiają się w porę. „Czas za-

pomnieć o weekendzie, trzeba przejść do 

pracy” – powiedział jeden z zawodników. 

   Już od godziny siódmej trzydzieści 

rozpoczęły się treningi. Wszelkie bluzy 

poszły w odstawkę, górę wzięły luźne ko-

szulki, krótkie spodenki i dla tych mod-

niejszych siatkarzy – okulary przeciwsło-

neczne.  

    Głównym organizatorem przedsięwzię-

cia była pani prof. Mariola Sobczyk. Dru-

żyny były zgłoszone wcześniej.  

   Na początku odbyło się losowanie dra-

binki turniejowej. Drużyna chłopców skła-

dała się z 2 osób, natomiast dziewcząt      

z 3 osób. Przepisy zostały nieznacznie 

zmodyfikowane. Następnie ustalono 

szczegóły taktyki i ruszono do walki. 

    Piasek był ciepły, niestabilny, a to nie 

ułatwiało gry. W dodatku słońce nie dawa-

ło za wygraną.  Zawodnicy dawali z siebie 

bardzo dużo, na szczęście obeszło się 

bez kontuzji. Jeśli jedna z drużyn zdoby-

ła dziesięć punktów, następowała zmiana 

stron. Było to konieczne ze względu na 

oślepiające słońce. 

   Kiedy przyszedł czas na rozstrzygnię-

cie, zwycięzcy nie ukrywali swojego 

wzruszenia. Po wręczeniu symbolicznych 

upominków, pan profesor Wojciech Brzu-

chacz w kilku zdaniach podsumował mecz. 

Jedno jest pewne - zwycięska drużyna 

była naprawdę świetna!   

   Pierwsze miejsce wśród dziewcząt za-

jęła klasa 2a w składzie: Sandra Małagow-

ska, Ola Solarz, Anna Szcząber; w przy-

padku chłopców była to klasa 1c w skła-

dzie: Jędrzej Zegarek, Łukasz Bobak.    

   Nad przebiegiem meczów oraz sędzio-

waniem czuwali pani profesor Mariola 

Sobczyk i pan profesor Wojciech Brzu-

chacz.  

        

   

  

   

 Tekst i zdjęcia: Patrycja Gubała  
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Ślubowanie pierwszych klas  

   Uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów naszej 

szkoły odbyło się 30 września o godzinie 17:00. 
   Oczywiście, jak co roku, pasowanie rozpoczęło się od od-

śpiewania hymnu narodowego i przemowy pani dyrektor,        

w której ciepło przywitała nowych uczniów i wyraziła nadzie-

ję, że będą oni chlubą naszej szkoły oraz będą bronić jej tra-

dycji.  

   Następnie każdy uczeń został pasowany dotknięciem ma-

gicznej różdżki. W ten oto sposób zakończyła się oficjalna 

część uroczystości. 

    W drugiej części klasa 3a przygotowała interaktywne 

przedstawienie, w którym udział brali sami uczniowie. Wybra-

ni przedstawiciele klas pierwszych musieli zmierzyć się         

z kilkoma zadaniami, jak np. odmienić "Zespół Szkół Chemicz-

nych" przez przypadki; odnaleźć skarb; posegregować śmieci; 

zdefiniować pojęcie; odgadnąć z zamkniętymi oczyma, jaki 

przedmiot trzymają w ręce oraz zatańczyć „Makarenę”. 

   Klasa 4a  przedstawiła pokaz doświadczeń chemicznych, 

który został nagrodzony ogromnymi brawami.  

  Po występach dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice udali się 

na poczęstunek, a uczniowie bawili się na dyskotece.                 

                    

                      Tekst i zdjęcia: Mateusz Filipek 
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Jest członkiem drużyny Rarogów, 

która odtwarza historię wczesnego 

średniowiecza. 

A. Sz. Witaj, Dawidzie. A może po-
winnam powiedzieć Niegosławie? To 
Twoje imię z bractwa rycerskiego. 
Opowiesz, jak trafiłeś do Rarogów? 
D. D. Tak, jest to moje imię drużyno-
we. Bractwem rycerskim bym tego nie 
nazwał, gdyż w czasach, które odtwa-
rzamy, nie było rycerzy. Jesteśmy dru-
żyną i mamy swojego Kniazia, a nie se-
niora   czy króla. 
A jak trafiłem? W bardzo prosty spo-
sób. Przez najzwyklejsze znajomości. 
Od dziecka marzyłem o czymś takim,      
a okazja się nadarzyła, gdy spotkałem 
osobę, która już się tym zajmowała. 
Droga do tego, by zostać pełnoprawnym 
członkiem drużyny, nie była wtedy trud-
na. Miałem  3 miesiące na uszycie sobie 
historycznego ubrania i napisanie krót-
kiego referatu na wybrany temat. Po-
tem były POSTRZYŻYNY. Polegało to na 
obcięciu kłaka włosów, włożeniu go do 
woreczka zwanego kaptorgą i wybraniu 
swojego imienia słowiańskiego. 
 
A. Sz. Czym właściwie się zajmuje-
cie? 
D. D. Zajmujemy się szeroko pojętym 
odtwórstwem historycznym. Oczywiście 
w większości przypadków sprowadza się 
to do walki, ale są osoby, które zajmują 
się kowalstwem, wszelkim rzemieślnic-
twem, zielarstwem, a nawet kapłań-
stwem. Oczywiście z racji historycznych 

kobiety walczyć na wyjazdach nie mogą. 
Zwykle zajmują się szyciem, śpiewaniem, 
tańcem i zielarstwem. 
 
A. Sz. Jak często się spotykacie?  
D. D. Spotkania mamy raz w tygodniu. 
Wtedy walczymy, strzelamy z łuków, szy-
jemy i podobne.  
A. Sz. Czy to liczne zgrupowanie? 
D. D. Obecnie jest nas koło 25 osób, nie 
wszyscy są jednak aktywni. 

A. Sz. Zdarzają się jakieś kontuzje? 
D. D. Kontuzje? Może to zabrzmi dziw-
nie, ale mamy mniejsze kontuzje od piłka-
rzy. Poobijane palce i siniaki są na po-
rządku dziennym, ale groźnych urazów 
jest niewiele. Najgorsza kontuzja, o ja-
kiej słyszałem, to złamane palce. Ale 
przed tym łatwo się uchronić, wystarczy 
kupić odpowiednie rękawice. 

 

 

Noc Kupały u Dębów 

          Rozmawiała: Anna Szaniawska  

Turniej w Jaworznie 

Rękawka 2011 

Wywiad z Dawidem Dunikowskim z klasy 4 a 

Dawid Dunikowski - Niegosław 
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     Jedni coś kolekcjonują, inni zdoby-
wają wiedzę, nowe umiejętności            
lub szczyty… gór. Mówi się, że nie ma 
ludzi bez pasji. Moją jest genealogia,        
o czym pisałem w poprzednim numerze 
gazety. 
     Często znajomi zadają mi pytanie:       
A na co Ci to? Przecież to było dawno 
temu. Pewnie każdy amator genealogii 
musiał odpowiedzieć na to pytanie. Chodzi 
o to, że można nauczyć się czegoś nowe-
go, dowiedzieć się więcej na temat prze-

szłości własnej rodziny. Ktoś powie, że go 
to nie interesuje. Zdaję sobie sprawę      
z tego, że każdy może mieć inne  zainte-
resowania niż ja, ale... warto znać histo-
rię przodków, by nie zagubić własnej toż-
samości. ,,Naród, który nie zna swojej 
historii, zasługuje na zapomnienie.”  Para-
frazując ten cytat, można powiedzieć: 
„Człowiek, który nie zna własnej historii, 
zasługuje na zapomnienie.”  
      Czy po to żyjemy, aby o nas zapo-
mniano? Czy może po to istniejemy, żeby 

zostawić po sobie ślad? Ślad po naszej 
indywidualności i wyjątkowości. Odkrywa-
niem „starych” informacji o przodkach      
i zabezpieczaniem ,,nowych”, zajmują się 
genealodzy. Jedną z wielu osób, która nie 
pozwoliła  odejść w niepamięć przeszłym 
pokoleniom, jest pani profesor Ewa Tar-
kowska. Podzieliła się ona z nami swoimi 
spostrzeżeniami i doświadczeniami. 
 
                         Krzysztof Feluś  

K. F. Od jak dawna zajmuje się Pani 

genealogią swojej rodziny? 

E. T. Dla każdego ucznia naszej szkoły to 

prawie epoka, bo trwa to dłużej niż ich 

życie. Dla mnie to też sporo, bo już po-

nad 26 lat. 

 

K. F. Do którego pokolenia Pani dotar-

ła? I ile osób ma Pani w swoim drze-

wie? 

E. T. Aktualne drzewko ma 28 poko-

leń    /ja jestem 27 pokoleniem/ i jest 

tam 808 osób. Mam jeszcze jedną gałąz-

kę do kompletu z 65 osobami, ale od po-

nad 3 lat szukam możliwości, aby to połą-

czyć. 

 

K. F. Jak to się stało, że zaintereso-

wała się Pani właśnie genealogią? 

E. T. W czasie nudnych, deszczowych 

wakacji w 1985 roku dostałam od dalekiej 

kuzynki informacje na luźnych kartkach. 

Kupiłam papier pakunkowy w kolorze 

brudnej gliny, bo innego nie było, trzy 

kredki ... I  tak to się zaczęło. 

 

K. F. Jak wyglądały Pani początki jako 

genealoga? 

E. T. Właśnie tak jak wyżej. Ale mimo 

tylu lat nie jestem profesjonalnym gene-

alogiem. To jest ogromna wiedza. 

 

K. F. Ile czasu poświęca Pani na swoje 

hobby w dniu / tygodniu / miesiącu? 

E. T. W czasie roku szkolnego jest to 

trudne, bo mam nieustające sprawozda-

nia. W wakacje i ferie wracam do tego, 

ale muszę czas zostawić na Szkolną Kro-

nikę, kolejny złodziej czasu. Jeśli znajdę 

jednak coś ciekawego, to oczywiście nie 

czekam do wakacji, tylko upycham to      

w godziny nocne. W minione wakacje cały 

lipiec spędziłam w Archiwum na Wawelu. 

 

K. F. Czy sprawia Pani przyjemność 

odkrycie nowej informacji? Jak się 

Pani wtedy czuje? 

E. T. Oczywiście, że sprawia, bo inaczej 

bym nie szukała. Ale wiem też, że to no-

we zajęcie. Czyli bilans wychodzi prawie 

na zero. Chyba, że jest to epokowe od-

krycie. 

 

K. F. Jest Pani członkiem Małopolskie-

go Towarzystwa Genealogicznego, pro-

szę nam przybliżyć, na czym polega 

działalność tej organizacji i jaką pełni 

Pani w niej funkcję? 

E. T. Towarzystwo istnieje pięć lat, ob-

chodziliśmy w jesieni uroczysty jubile-

usz. Ja należę dwa lata, nakłoniona do 

tego przez kuzynkę. Nie pełnię tam żad-

nej funkcji, chyba, że genealogicznego 

satyryka, bo ich opisuję w wierszykach. 

Spotykamy się raz w miesiącu, tak po 

kilkanaście osób z około 50 członków. Są 

to ludzie w różnym wieku, różnych zawo-

dów, którzy sobie pomagają, doradzają, 

grzebią po archiwach, dokumentują hi-

storię ich rodzin i kraju. Tam można żyć 

w przekonaniu, że całkiem spora ilość 

poważnych ludzi też ma takiego samego 

bzika. A to cenne odkrycie. 

 

K. F. Czy uważa Pani, że znajomość 

dziejów własnej rodziny jest Pani do 

czegoś potrzebna? 

E. T. Jestem to chyba winna tym wszyst-

kim przodkom, pamiętam o nich, a było 

wśród nich kilka historycznie znanych 

osób. Nie wypada ich rzucić w niepamięć. 

Nie jestem leniwa i jestem za solidna, 

aby to zostawić, choć to nie ma ani po-

czątku, ani końca. W sensie konsumpcyj-

nym nie jest mi potrzebne do niczego, nie 

piszę biografii, rodzinnej sagi, przynajm-

niej na dziś. 

 

K. F. Czy podczas wieloletnich poszu-

kiwań natrafiła Pani na jakieś zabawne 

sytuacje, anegdoty? 

E. T. Zabawnych sytuacji było wiele, ale 

to nie miejsce na ich wymienianie. Za 

najzabawniejsze uważam koresponden-

cyjne kontakty z rodowitym Węgrem. On 

— ani w ząb po polsku, ja w taki sam ząb 

po węgiersku. Obydwoje jesteśmy uczeni 

po rosyjsku, ale on odmówił współpracy,    

a nasza wspólna znajomość angielskiego 

nie jest do upublicznienia. Komputerowe 

tłumaczenia jego listów nadają się na 

przegląd kabaretów i do udowodnienia 

młodzieży, że warto uczyć się języków.       

A posiadam nie do obalenia pisemne do-

wody. 

 

K. F. Czy chciałaby Pani zachęcić na-

szych czytelników do poznawania dzie-

jów swoich rodzin? 

E. T. Zawsze zachęcam wszystkich, któ-

rzy tylko ze mną o tym rozmawiają. Nie 

wiem tylko z jakim skutkiem. Młodzi lu-

dzie jeszcze się tym na ogół nie interesu-

ją. Ale kiedyś zaczną. Jeśli żyją dziadko-

wie i pradziadkowie, to pytać należy już 

dziś. Potem zostają pełne nieznanych 

zdjęć albumy i lata archiwalnej pracy. 

Ale i tak warto. Jeśli ktoś się zmobilizuje 

i zacznie, może się zgłosić po poradę na 

zachętę. 

      

Dziękuję za odpowiedź na pytania.

  

Pasje? Kto ich nie ma!  

O genealogii z panią profesor Ewą Tarkowską 
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     Cześć! Jestem Iza. Mieszkam na 

obrzeżach Krakowa. 

     Moją pasją są konie. Rodzice twier-

dzą, że to zamiłowanie do zwierząt,          

a w szczególności do koni, mam po dziad-

ku. I mają racje. 

     Jeździłam na koniu na Śląsku u dziad-

ka na wakacjach jako małe dziecko 

(miałam około 6 lat). Każdego ranka wsta-

wałam wcześnie, by pomóc przy karmieniu 

i wszystko od tego się zaczęło. Zbieranie 

akcesoriów końskich, plakatów. Gdzie 

tylko były konie, tam byłam i JA. 

      W wieku 11 lat zapisałam się na 

pierwsze lekcje. To było moje największe 

marzenie. Pierwszymi konikami, na któ-

rych jeździłam, były HUCUŁY. Bardzo 

silne i śliczne konie.  

      Szybko nauczyłam się jeździć konno   

i już w ciągu 1,5 miesiąca z  małych koni 

mogłam przenieść się na duże. To było to, 

na co czekałam. Dostałam największego 

wariata, jaki był tylko w stadninie, ale 

zostałam o tym uświadomiona, gdy na 

niego wsiadłam i zobaczyłam, że drzwi od 

ujeżdżalni się otwierają. Wtedy koń biegł 

przed siebie tak szybko, jak tylko potra-

fił. W końcu znalazłam się w hali ujeżdża-

nia. Byłam trochę przerażona, bo to był 

mój pierwszy raz. 

     To wydarzenie jeszcze bardziej mnie 

zahartowało i coraz bardziej chciałam 

realizować moje plany. 

      Parę miesięcy później pracowałam 

charytatywnie w stadninie. Na początku, 

jak każdy, czyściłam konie, kąpałam, kar-

miłam i zamiatałam stajnie. Potem uczy-

łam ludzi jeździć. 

      Cały wolny czas, a w szczególności       

każdą niedzielę, przesiadywałam w stajni. 

     Przebywanie  z końmi mnie uspokaja. 

Miałam wiele marzeń. Pierwsze z nich 

było takie, bym nauczyła się jeździć kon-

no. Jednak, kiedy to się dokonało, wtedy 

moje marzenia zaczęły się rozwijać          

w tym samym kierunku. Kolejnym marze-

niem  było mieć własnego konia, własną 

małą stajenkę pod domem i duży wybieg 

jak na ranczu, kapelusz i buty cowboy-

skie.  

     I powiem wam, że te wszystkie ma-

rzenia się spełniły. Mam maleńką drewnia-

ną stajenkę, duży wybieg, kapelusz i buty 

oraz pięknego gniadego konia o imieniu 

Alina. Kiedy ją dostałam miała 1 rok. Te-

raz ma 3,5. Reaguje na każdy gest i każ-

de słowo.  

     Kocha biegać z psami, a w stajni towa-

rzyszy jej mój kot Kinia. Kiedy idę do 

niej w porze śniadaniowej, wcześnie rano, 

to wychyla głowę przez okno i puka nogą 

w ścianę na znak tego, że jest głodna. Nie 

oddałabym jej za żadne skarby. Życie 

wśród koni jest piękne. To najpiękniejsze 

zwierzęta na świecie. 

 

                  Izabela Dulik  
 

     Moja przygoda zaczęła 

się od zwykłego wydarzenia, 

które zmieniło moje upodo-

bania. Od początku lubiłem 

zwierzęta. Ale pewnego dnia, 

jako 8-letni chłopiec, zoba-

czyłem padalca. O dziwo, 

zapragnąłem go złapać. I tak 

też uczyniłem. To było wiel-

kie przeżycie, a zarazem 

motor napędowy do dalszego 

pogłębiania zainteresowań.  

     Na początek musiałem 

nauczyć się nazw polskich      

i łacińskich spotykanych ga-

dów. Potem zainteresowałem 

się również żabami i innymi 

płazami. Pierwsze łapane 

zwierzęta to żaby trawne      

i ropuchy szare.  

     Kolejna przygoda wyda-

rzyła się w piątej klasie, kie-

dy to wracając ze szkoły, 

zauważyłem podłużny kształt 

pełznący w poprzek drogi. 

Rzuciłem się w jego stronę       

i chwyciłem. Wtedy zdałem 

sobie sprawę, że to zaskro-

niec. Był to mój pierwszy 

zaskroniec. Od tamtego cza-

su minęło 8 lat. Teraz moje 

statystyki są o wiele więk-

sze, ponieważ złapałem 24 

węże.  

      Zacząłem równocześnie 

dokumentować swoje działa-

nia, zapisywałem datę znale-

zienia i długość zwierzęcia, 

po czym robiłem mu zdjęcia.   

    Jeździłem po Polsce.           

W trakcie moich wycieczek 

znajdowałem także grze-

biuszki, kumaki, rzekotki, 

jaszczurki i padalce.  
      Oczywiście zawsze po-

wodowała mną chęć posze-

rzania wiedzy, obserwacja         

i dokumentacja, dlatego po 

dokonaniu pomiarów, wypusz-

czałem je na wolność.  

                   Artur Pępkowski  

Artur i zaskroniec            

Fot. Z prywatnych zbiorów  

Artura Pępkowskiego 

Iza i Alina          Fot. Z prywatnych zbiorów Izy Dulik 

Największe szczęście na świecie? Na końskim siedzieć grzbiecie!!! 

Zamiłowanie do herpetologii 
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Pojechaliśmy w Góry Świętokrzy-

skie 21 lipca… 

 
 Trochę na wariata, bo niemalże z dnia 

na dzień, ustaliliśmy wszystko: bilety do 
Jaskini Raj, trasę, miejsce noclegu,          
a nawet ilość jadących osób. Ale się uda-
ło. Spontaniczne wyjazdy są najfajniej-
sze! 

 Było nas troje, dwie dziewuchy i To-
mek - kierowca. 

 Pierwszego dnia pojechaliśmy do Ja-
skini Raj. Tomek i ja nie zachwyciliśmy 
się zbytnio małą, choć rzeczywiście 
upstrzoną stalaktytami, dziurą. Oboje 
widzieliśmy większą i ciekawszą Jaskinię 
Swobody. 

Kiedy wróciliśmy na parking, zjedliśmy 
śniadanie. Ustaliliśmy również, że ruszy-
my czerwonym szlakiem do Chęcin, na 
piechotę; wyglądał tak niewinnie...                  
I przez pewien czas był niewinny. A po-
tem prowadził przez jezdnię - skaczemy 
jak sarenki, może nas nic nie rozjedzie!   
- i skład materiałów budowlanych, gdzie 
porozmawialiśmy z (hm) sympatycznymi 
majstrami („potrafię zabrać dziewczynę 
do raju!”). 

Ale dopiero potem szlak zrobił się cie-
kawy. Weszliśmy w las, wspinaliśmy się 
pod górę i cały czas szliśmy między drze-
wami; dawno nikt tędy nie chodził...   

A tu jeszcze mokro było i chłostało 
szyję i nogi. Tomek wziął krótkie spoden-
ki i adidasy, „bo to miała być ścieżka dla 

emerytów”. 
Zdobyliśmy jakiś szczyt, a potem zbo-

czyliśmy ze szlaku. (Albo był tak zaro-
śnięty, albo naprawdę przewidywał skaka-
nie ze skały w dół, bo odnaleźliśmy go 
właśnie daleko niżej, przy kamieniołomie). 
Regina skakała, jak Gollum, na co się dało. 
 Idąc naszym kochanym, czerwonym szla-
kiem, dotarliśmy wreszcie zmęczeni       
do Chęcin, a tam dla odmiany... też pada-
ło. Zamek jest mały, taki sobie, niewiele 
było tam do zobaczenia. 

   Panorama z wieży pewnie byłaby ładna     
- w jakiś trochę mniej mglisty, bardziej 
słoneczny dzień. 

Chcieliśmy zwiedzić tutejsze kościoły, 
ale w jednym odbywał się remont, w in-
nym - nabożeństwo. Szczęście turystycz-
ne! Więc wróciliśmy do auta, ale tym ra-
zem nie szliśmy szlakiem, wędrowaliśmy 
wzdłuż drogi. 

Niby szlak krótki, ale byliśmy mocno 
zmęczeni, więc kiedy dotarliśmy do sa-
mochodu, natychmiast pojechaliśmy         
do miejsca, gdzie zamówiliśmy nocleg. 

    
     Mieliśmy dla siebie wygodny pokój         
i więcej niż przyzwoitą łazienkę, wszyst-
ko to w bardzo rozsądnej cenie. Potem 
kolacyjka, herbatka, mycie się, partyjka 
w Eurobiznes i w Ingeniouśa. Ta podobna 
do Domina gierka przypadła ludziom       
do gustu. I bardzo dobrze. 

Okazało się, że wzięliśmy ze sobą masę 
jedzenia. No cóż, nie umówiliśmy się zbyt 
dokładnie, dlatego każde z nas wróciło do 
domu z połową zabranego jedzenia. 

Ustaliliśmy, że nazajutrz budzimy się   
o godzinie 7:00, a o 8:00 wychodzimy      
w góry. O siódmej zadzwoniły dwa budzi-
ki. Zerwałam się z posłania, Tomek się 
obudził, patrzymy na Reginę, zwisającą      
z górnego łóżka jak kot, i kładziemy się, 
by spać dalej. Ucięłam sobie kolejne 
drzemki, mniej więcej do dziewiątej...  

Szlakiem wśród drzew 

Zamek w Chęcinach 

Wspomnienia wakacyjne 
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 Za każdym razem, jak już chciałam 

wstać, widziałam, że pozostałym się nie 

chce. I ponoć oni mieli tak samo... 

Wreszcie wyruszyliśmy do Świętej 

Katarzyny. Obejrzeliśmy również klasz-

tor i kapliczkę Żeromskiego oraz znajdu-

jące się obok groby. Coś kapało z drzew, 

znowu. A potem z nieba.  

Weszliśmy do Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego. Mój kosztorys tego wydat-

ku nie obejmował, a wstęp był tam płat-

ny... Ile to było? 4 zł? 

Zeszliśmy na chwilkę ze szlaku (znów 

czerwony!) do mogił, a gdy wróciliśmy      

na kamienistą ścieżkę w górę, zaczęłam 

się ślizgać. Wokół było mnóstwo ptaków...      

I oczywiście znikły w chwili, w której 

wyciągnęłam aparat.    

Tomek upił trochę wody ze źródełka 

świętego Franciszka i ruszyliśmy dalej. 

Szlak wytyczały uroczo ułożone kamienie; 

dalej podczas drogi widzieliśmy obok 

szlaku Gołoborza. Tuż przed Łysicą 

pierwsze. Sama Łysica niekoniecznie jest 

imponująca, zarośnięta (zero widoczków) 

i pełna kowalików. Szliśmy dalej. Padało, 

padało… Co jakiś czas któreś z nas skrę-

cało w ustronne krzaczki, ale dzięki 

wszechobecnej wodzie nie chciało nam 

się aż tak pić. 

Szliśmy dość długo. Zaczęły boleć nas 

już nogi. 

Wreszcie szlak sprowadził nas z lasu   

na łączki, minęliśmy również kilka miej-

scowości (z  braku  drzew szlak był wyry-

sowany czasem na ulicy...), potem znów    

w las, a potem przez Hutę Szklaną. Kupi-

liśmy tam czekoladę i wreszcie jakąś 

mapę tych gór, ale nie starczyło czasu    

na zwiedzenie Wioski Średniowiecznej   

(a może nawet była zamknięta?). Za Hutą 

i trzema krzyżami (Katyń, Charków, 

Miednoje) zaczął się znów Świętokrzyski 

Park Narodowy.  

   Leśna ulica pięła się pod górę, do Świę-

tego Krzyża. W przeciwieństwie do resz-

ty naszych wędrówek spotykaliśmy tutaj  

innych ludzi... 

Byliśmy już w pobliżu Świętego Krzyża 

i prawo Murphy’ego znowu w nas uderzy-

ło. Audiowizualne muzeum było nieczynne. 

Mogliśmy sobie tylko popatrzeć z punktu 

widokowego (wliczone w cenę biletów      

do ŚPN) na imponujące Gołoborze, typo-

wo podręcznikowe, a już zaczęła prze-

chodzić mgła i pojawiała się panorama.  

Następnie ruszyliśmy do klasztoru. 

Było już dosyć późno, chyba przed godzi-

ną 18:00, i nie mogliśmy zwiedzić całości 

wystawy misyjnej, tylko ostatnią, wyj-

ściową salę. W okolicy włóczył się brązo-

wy, zmoknięty piesek. 

Tamta świątynia nie jest wcale tak 

wspaniała. W Krakowie mamy wiele oka-

zalszych kościołów. Za to mgła panująca 

znów w okolicy pozwoliła na fantastyczne 

zdjęcia. 

Potem powędrowaliśmy w dół, do Nowej 

Słupi... Ścieżką wzdłuż stacji drogi krzy-

żowej, po schodach, a raczej mokrych       

i śliskich kamieniach. Chyba przegapili-

śmy figurę Pielgrzyma Świętokrzyskiego, 

a może była po prostu zbyt podobna do 

figur drogi krzyżowej. 

W Nowej Słupi zjedliśmy pizzę i spóź-

niliśmy się na przedostatni autobus. Cze-

kaliśmy prawie godzinę na ostatniego 

busa. Wałęsaliśmy się w tym czasie po 

rynku i kilka razy przechodziliśmy obok 

przystanku (aczkolwiek wiatę zajmowali 

okoliczni pijacy). Karmiliśmy resztkami 

pizzy psa, który przyszedł za nami ze 

Świętego Krzyża. W jednym ze sklepów 

raczyliśmy się Frugo, które wśród moich 

rówieśników jest bardzo modne. A my 

tacy niemodni. Po górach się włóczyliśmy, 

zamiast pić kolorowe soczki. 

Regina wspominała: „Jak dawniej było, 

to nigdy tego nie piłam, bo brat mi mówił, 

że to nie dla dzieci”. 

Uroczy pan w busie podpowiedział nam 

nawet, że możemy spróbować złapać ko-

lejny autobus, który podjeżdżał niedaleko 

naszej stancji. Jednak chwilę potem, po 

drugiej stronie skrzyżowania, przejechał 

wskazany przez kierowcę bus...  

Więc  szliśmy na piechotę. Tomek rze-

telnie nas ostrzegał, że to jednak jest 

kawałek drogi. Ale jakimś cudownym tra-

fem, po może trzech kilometrach             

od skrzyżowania, kiedy szliśmy już po 

ciemku, złapaliśmy stopa. Wcisnęliśmy się 

na tylne siedzenia sympatycznej parze, 

która mieszkała miejscowość za naszą,     

i dotarliśmy tuż pod dom – w Krajnie Wy-

myślonej. 

Wtedy dopiero łazienka jawiła nam się  

jako cudowny wynalazek! I ciepłe, wygod-

ne łóżko, a przede wszystkim herbata (bo 

oczywiście żadne z nas nie wpadło na po-

mysł, by wziąć na wycieczkę termos). 

Następnego dnia obudziliśmy się o 9:00 

(a raczej o 9:30), a następnie w niedługim 

czasie byliśmy już gotowi do drogi. 

Przez noc grzejnik w pokoju i w łazien-

ce intensywnie pracował, głównie dla bu-

tów Reginy (jedynych!) i spodni Tomka.  

Od właścicielki ośrodka usłyszeliśmy 

urocze: „Czy wy gdziekolwiek wychodzili-

ście? Nikt was nie widział, już się zasta-

nawialiśmy, czy żyjecie w tym pokoju?” 

Wjechaliśmy do Kielc i dzięki mej 

wspaniałej nawigacji (a jakże!) prawie       

z nich wyjechaliśmy. Tomek skręcił            

w jakąś małą uliczkę i zaparkował.           

Po chwili okazało się, że to blisko jednego    

z punktów do zwiedzania – rezerwatu 

Karczówka. 

Nie zdążyliśmy obejrzeć wszystkiego, 

co mieliśmy w planach. Ba! W ciągu dnia 

byśmy pewnie nie zdołali. Nie doceniliśmy 

Kielc! Uroczych Krupówek zwanych ulicą 

Sienkiewicza; kamiennego szachisty         

na moście; dzika otoczonego historią 

Kielc na sześciu kamiennych płytach 

chodnikowych; darmowego w soboty mu-

zeum w Pałacu Biskupów Krakowskich;       

bazyliki przy nim i wszechobecnych re-

montów. 

Wyjechaliśmy w drogę powrotną pra-

wie dwie godziny później, niż planowali-

śmy, ale też zaparkowaliśmy daleko         

od centrum.  

W każdym razie, mimo bolących nóg, 

bardzo nam się podobało i już są zaczątki 

planów, by powtórzyć taki wypad. 

 

 

Fotografie i tekst:  

Anna Szaniawska  

Zdjęcie nr 3 
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Recenzja filmu (cz. 1) 
People are strange  when you`re 

stranger 

     Kiedy po raz pierwszy usłyszałem         
o „Sali samobójców”, spodziewałem się 
cudu polskiej kinematografii, który wy-
ciągnąłby ją z pudełka ukrytego pod scho-
dami prowadzącymi do piwnicy. Cieszyłem 
się, kiedy w końcu kupowałem bilet          
- wiedziałem, że ekran kina wyświetli hi-
storię, której nie sposób doświadczyć     
w jakimkolwiek świecie. Nie zwracałem 
uwagi na reżysera i klub aktorów zaanga-
żowanych w produkcję - scenariusz, to 
właśnie on liczył się najbardziej, zupełnie 
jak w każdym innym obrazie, jakbym 
oglądał projekcję książki.  
     Wszedłem wreszcie do sali kinowej, 
która już za chwilę miała się zapełnić 
samobójczymi jednostkami. Tak, naresz-
cie - rozpoczął się film. Po kilkudziesięciu  
minutach - zakończył. Wrażenie? Każdy 
sprzedany bilet na seans to pragnienie 
doświadczenia czegoś ekscytującego,       
a ujmując to inaczej - nowego. „Sala sa-
mobójców” wcale nie jest nowością. Jej 
premiera odbyła się już wiele lat wcze-
śniej. Ja sam widziałem ją już kilka razy 
w różnych miejscach. Co innego mogłem 
poczuć, jeśli nie szok? 
     Historia, która powielała się już          
w wielu egzemplarzach, została sprowa-
dzona do konkretnej grupy osób. Osób 
zupełnie normalnych, bo przecież odgry-
wać mieli życie, nie opowiadać. Otrzyma-
liśmy Dominika, prostego licealistę, któ-
remu naprawdę ciężko zarzucić nonkon-
formizm w jakiejkolwiek postaci. Wokół 
niego mnóstwo jednakowych postaci za-
mkniętych w tej samej szkole. Nie spo-

sób wytłumaczyć, dlaczego to właśnie on 
został wybrany na narratora. Drogą loso-
wania - jedyne stosowne wytłumaczenie. 
Nawet jego dom nie odznacza się niczym 
anormalnym. Matka i ojciec zdradzający 
swą miłość w pobocznych związkach,         
a swego syna z pracą i z pragnieniem suk-
cesu; dbający o jego edukację, a jednak 
porzucający odpowiedzialność za niego 
samego. To żadna patologia, jedynie owoc 
uniwersalnego pośpiechu i egoizmu, który  
został już powszechnie zaakceptowany. 
Sam bohater nie zwraca na to  większej 
uwagi. Jakie ma to znaczenie? Poświęca 
czas własnej osobie i podtrzymaniu nie 
tyle swojej popularności, co po prostu 
bycia akceptowanym. Przemyślenia, pra-
gnienia, nawet banalna miłość i zrozumie-
nie własnej seksualności nie mogą stać się 
jego manifestem, jeśli stanowiłyby ryzy-
ko dla bycia częścią tej małej populacji, 
która jest dla niego bardzo istotna.        
A gdy nawet ta ostrożność zawiodła, kie-
dy otoczenie zamiast aprobaty dzieliło 
się jedynie śmiechem, pękło wszystko. 
Wystawienie stopy zbyt daleko poza próg 
domu było agonią, a nawet pozostawanie 
w znanym już dobrze zestawie ścian, nie 
miało niczego do zaoferowania, skoro nie 
znajdował się tam nikt z wyjątkiem pra-
cującej nielegalnie gosposi. Właśnie wte-
dy po raz pierwszy ujawniają się cechy 
autodestrukcyjne prowadzące do zupeł-
ni e  innego,  wyk lętego  przez 
„normalnych”, świata. Witamy w sali sa-
mobójców, prosimy o złapanie się bólu.  
     Poruszenie problemu samotności         
i odrzucenia to najbardziej widoczna 
propozycja ze strony „Sali…”. Seans to 
monolog o niechcianym cierpieniu, które 
po jakimś czasie zastąpiło w życiu rolę 
radości; to monolog o destrukcji i cha-
osie, jakie jest w stanie wywołać opinia 
otoczenia. Przy okazji dostajemy jeszcze 
parę innych wątków myślowych, które 
przechodzą niezauważenie przez nasze 
życie. Spośród nich na pierwszy plan wy-
suwa się temat społeczeństwa zamknięte-
go w sieci. Jan Komasa, reżyser i scena-
rzysta, pokazuje nie tylko jego znaczenie      
i siłę, dzięki której jednak zaledwie opi-
nia czy słowo mogą na zawsze stać się 
przyczyną upokorzenia, ale przedstawia 
go także jako drogę ucieczki od świata 
rzeczywistego. Nie stara się przy tym 
poddać go jednoznacznej ocenie, pokazu-
jąc stanowisko zarówno Dominika, widzą-
cego w sieci ratunek, jak i jego rodziców, 
którzy uważają Internet za twór, który 
odizolował  ich syna od realiów rzeczywi-
stości, niejako biorąc go za kozła ofiar-

nego. Mówiąc już o rodzicach, przedsta-
wiona zostaje również wartość ich istnie-
nia w życiu nastolatka. Zostaje zganiona 
ich postawa w dzisiejszym świecie, kiedy 
to dziecko staje się niedogodnością, isto-
tą niemal obcą, której poświęcanie uwagi 
powinno ograniczyć się jedynie do umożli-
wienia życia materialnego, nie wychowa-
nia i pomocy. Ta rola oddana jest rówie-
śnikom, którzy pozostawieni sobie samym 
niejednokrotnie gubią własne idee          
czy wartości, nie licząc się z istotą czy 
konsekwencjami swych słów i czynów. 
Degradują znaczenie własnej seksualno-
ści, a w przypadku Dominika - niejedno-
krotnie mają problemy z jej określeniem. 
Tworzą wzór życia, który odbiega od 
jego prawdziwego wizerunku. Co gorsza, 
nie jest to jedyna wizja twórców obrazu, 
a paskudna rzeczywistość, przeniesienie 
jej na ekran, niemal wprowadza w stan 
osłupienia swą autentycznością.   
     Niektóre z opinii o „Sali…”, a już 
szczególnie te wychodzące od osób co 
najmniej starszych, mówią o przesadno-
ści filmu, o karygodnej chęci zszokowania 
publiczności ze strony twórców. Powinno 
przyczynić się to do nazwania obrazu 
pomyłką, jednak zamiast tego dowodzi, 
jak bardzo prawdziwe jest dzieło Koma-
sy. Scenariusz zawierający opis palcówki 
przedstawiony na balu maturalnym wcale 
nie jest obrzydliwą abominacją, która 
została zastosowana celem oburzenia 
publiki - jest normą. Nie żałowałem ist-
nienia podobnych scen. Żałowałem raczej 
porzucenia niektórych z nich względem 
przedstawionego w filmie świata wirtual-
nego, którego wizerunek pożyczono nie-
jako od gier wideo, a który stanowił śro-
dowisko sali samobójców. Z drugiej jed-
nak strony to właśnie ten świat imponował 
najbardziej pod względem formy, skupia-
jąc się przy okazji na osobie samego Do-
minika, opowiadając o nim samym i jego 
nowym otoczeniu, które akceptowało go   
w pełni i niejako udoskonalało. Stanowił 
niesamowicie ważną część filmu, przeno-
sząc widzów w miejsce posiadające wła-
sne zasady, gdzie możliwości były nie-
ograniczone, o ile tylko nie igrały z jego 
prawem. Idealne miejsce dla wyrzutków. 
Błędem byłoby zwyczajne zignorowanie 
tej części filmu, tylko dlatego, że odsta-
je ona od przyjętej konwencji. Zmiesza-
nie rzeczywistości i wirtualności było 
wyjątkowo ciekawym zabiegiem, który,    
o dziwo, wyszedł twórcom na dobre.             
C.d.n.    

                          Maciej Piwowar 

Źródło: http://klient.stopklatka.pl/dat/

img/4e59db4f31afc14.jpg 
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 O wolnych licencjach – rozmowa z Wikipedią 

       Creative Commons została utwo-

rzona w 2001 roku, a jej założycielem 

jest Lawrence Lessing.  
        Creative Commons to organizacja, której 

głównym celem jest stworzenie elastycznych 

zasad korzystania z informacji, co usprawnia 

jej wolny przepływ. Związana jest z wolnymi 

licencjami.  

      W związku z tym, że jesteśmy społeczeń-

stwem informacyjnym, wolny przepływ infor-

macji jest zjawiskiem niezwykle ważnym dla 

wszechstronnego rozwoju wszelkich sfer ży-

cia ludzkiego.     

      Powstanie takiej organizacji było wymie-

rzone przeciw prawu autorskiemu, które wpro-

wadza ograniczenia podczas korzystania           

z dokumentów  oraz, co się z tym wiąże, do-

puszcza używanie hasła „wszelkie prawa za-

strzeżone”. 

       Natomiast organizacja Creative Commons 

używa hasła „pewne prawa zastrzeżone”, co       

w praktyce oznacza, że stara się ona zapewnić 

twórcom najlepszą ochronę ich praw i umożli-

wia najszersze wykorzystanie ich dzieł. Jest 

to zgodne z zasadą, którą obrazują twierdze-

nia: bez czytelników książka nie istnieje, bez 

odbiorców dzieła malarskie nie mają sensu. 

     A przecież Internet zapewnia tekstom, 

książkom i innym materiałom multimedialnym 

szerokie grono odbiorców. Szacuje się, że na 

licencjach CC udostępnia się obecnie co naj-

mniej 100 milionów utworów. Najpopularniej-

sze licencje to używana w przypadku 37% 

utworów licencja BY-NC-SA oraz BY-NC-ND 

(18% licencjonowanych utworów). Licencje CC 

można stosować dla dowolnego utworu, który 

podlega ochronie prawa autorskiego, np. tek-

stu, obrazu, dźwięku czy utworu audiowizual-

nego. Do tej pory licencje Creative Commons 

ukazały się w kilku wersjach: 1.0, 2.0, 2.5 i 3.0. 

Wszystkie są dostępne w języku polskim. 

        Tekst: Mateusz Filipek 

 
Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons 

Co to jest Creative Commons? 

Mateusz:  Ostatnio na lekcji informaty-
ki usłyszałem termin WOLNE LICEN-
CJE. Co on tak właściwie oznacza? 
Wikipedia:  Może zacznę od tego, że i ja 

powstałam w oparciu o wolne licencje. To 

znaczy, że umożliwiam każdemu odbiorcy 

wykorzystywanie wszystkich tekstów       

i plików multimedialnych, zamieszczonych 

na moich stronach, w dowolny sposób          

i w dowolnym celu, także komercyjnym, 

bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek 

opłat czy pytania o zgodę właścicieli praw 

autorskich do tych materiałów. Wolne 

licencje to te, które pozwalają na kopio-

wanie oraz dowolne przeróbki dokumen-

tów. 

 

Mateusz: A dokładnie, co to oznacza? 
Wikipedia: Już wyjaśniam. Dowolne ko-

piowanie polega na tym, że każda osoba, 

która wchodzi na Wikipedię, może wyko-

nać tyle kopii dokumentu, ile jej w danej 

chwili potrzeba. Może ona zastosować do 

kopiowania dowolne środki techniczne. 

Pozwala się również na dowolną redystry-

bucję, również w celach komercyjnych, 

czyli możesz skorzystać z dokumentów 

zgromadzonych w Wikipedii i wydać je     

w formie książki, którą potem sprzedasz. 

A co najważniejsze, nie będziesz musiał 

płacić za to autorom tekstów, które sobie 

„pożyczysz” do twojej publikacji. To sen-

sowne i zmniejsza problematyczność 

działań. Nie musisz się zastanawiać, czy 

ktoś przypadkiem nie będzie rościł sobie 

praw do pieniędzy, które uzyskasz ze 

sprzedaży swojej książki. Możesz rów-

nież dokonywać dowolnych przeróbek 

tekstów, zdjęć, które stamtąd skopiu-

jesz. Możesz zrobić fotomontaż z foto-

grafii, skrócić tekst i pozmieniać go       

w dowolny sposób. 

 

Mateusz: A jakie wolne licencje powi-
nienem znać? 
Wikipedia: Wolnymi licencjami są             

np. GNU FDL, CC-BY-SA, CC-BY, FAL          

i inne. Wolne są również materiały, które 

na mocy prawa autorskiego, albo wolą ich 

twórców, znajdują się w domenie publicz-

nej.  

 

Mateusz: A z jakich wolnych licencji 
Ty korzystasz? 
Wikipedia: Większość tekstów umiesz-

czono na moich stronach na licencji CC-

BY-SA 3.0. Licencja ta została stworzona 

przez organizację o nazwie CC (Creative 

Commons). Wyjaśnię też inne skróty, 

które pojawiają się w tej nazwie. „BY” 

oznacza, że wymagane jest podanie peł-

nej listy autorów lub linku URL do nich. 

„SA” mówi użytkownikowi, że wymagane 

jest zachowanie tej samej licencji pod-

czas modyfikowania tego pliku.  

 
Mateusz: Czy są jakieś warunki, które 
powinien jednak spełnić użytkownik? 
Wikipedia: Oczywiście! Obowiązkowo na 

każdej kopii materiału należy podać wy-

raźną i dobrze widoczną dla czytelnika 

dokładną informację o źródle i autorach 

oraz o tym, na jakiej licencji udostępnio-

ny jest materiał. Poza tym, niektóre na-

kazują objąć tą samą licencją materiały, 

które powstały w wyniku modyfikacji da-

nego tekstu czy zdjęcia.  

 

Mateusz: Ale czy to jednak nie ograni-
cza owej wolności? 
Wikipedia: Warunki te chronią udostęp-

niane materiały przed zagarnięciem 

przez inne osoby. Chodzi jedynie o to, by 

pozostały one już na zawsze wolne i by 

każdy mógł z nich korzystać bez prze-

szkód. Jeżeli ktoś skopiuje Twój tekst, 

to nie przypisze go sobie i nie będzie 

potem żądał od Ciebie opłaty za niego. W 

związku z tym, należy zawsze podawać 

autora publikacji, by zapobiegać takim 

sytuacjom w przyszłości.  

 

Mateusz: Jak myślisz, czy Twoje po-
wstanie w oparciu o te zasady jest 
korzystne dla użytkownika? 
Wikipedia: Oczywiście! Jak wcześniej 

mówiłam, możesz dowolnie kopiować po-

trzebne materiały z Wikipedii bez stra-

chu, że popełniasz jakieś przestępstwo      

– nie każdy przecież dobrze zna Ustawę 
o prawie autorskim, choć powinien orien-

tować się w stosownych przepisach. 

 

Mateusz: O czym należy pamiętać, ko-
piując cudze teksty? 
Wikipedia: Zawsze powinno się podać 

źródło, z którego pochodzi dany tekst, 

imię i nazwisko autora (lub autorów), ty-

tuł dokumentu. Myślę, że jesteśmy to 

winni tym, którzy poświęcili swój cenny 

czas, by stworzyć artykuł czy zdjęcie. 

   

  Tekst: Mateusz Filipek 
 

Ź r ó d ł o : h t t p : / / p l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Pomoc:Kopiowanie_z_Wikipedii  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commons
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Kopiowanie_z_Wikipedii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Kopiowanie_z_Wikipedii
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Magda (opowiadanie - cz. 1) 

 

    Jesień. Barwne liście pokrywające 

trawę, kasztany atakujące nagle z góry, 

gwałtowny wiatr i deszcz, co chwilę. Mag-

da śmieje się: 

- Chciałabym spotkać ducha! 

 

    A teraz nie ma jej. Beztroski 

śmiech dziewczyny uleciał gdzieś z pa-

mięci wraz z jej niebieskimi oczami i nie-

śmiertelnym pytaniem: „Która godzina?” 

      Patrycja otuliła się szczelniej szali-

kiem. Zima. Wiatr, chłód i biały puch. 

Wiele nagrobków jest jeszcze zaśnieżo-

nych. Jeden grób nie. Patrycja odgarnęła 

śnieg i zapaliła zielony znicz. Zielony – bo 

to był kolor Magdy. Pierwsza rocznica 

śmierci... Myślała, że wizyta tutaj będzie 

trudniejsza. Patrzenie na literki, które 

przypominają, że Magda nie żyje. To 

zdjęcie, zrobione tak krótko przed tym 

strasznym dniem. Śmiała się na fotogra-

fii, bo ona przez całe życie szła roze-

śmiana.  

     „Czy widziałam ją kiedyś inną?”– za-

stanowiła się Patrycja. Tak, widziała. 

Dzieliła z nią szkolne gorycze; pamiętała 

rozżalenie Madzi na wieść o jedynce        

z chemii, a przecież każdy wiedział, jak 

bardzo dziewczynie zależało na studiach   

w tym kierunku… I gdy Maks ją tak 

okropnie potraktował, tak smutno błysz-

czały jej oczy, policzki jakby się zapadły, 

twarz ogarnęła melancholia. Patrycja 

wyrzuciła ten obraz z pamięci. „Wszystko 

sprowadza się do jednego” -  pomyślała.   

- Jej już nie ma, i nikt jej nie przeprosi 

ani niesprawiedliwa nauczycielka, ani 

chłopak, ani nikt inny….” 

      Jej już nie ma. Patrycję przeszył 

dreszcz. Jej już nie ma. Minął rok, a pa-

mięć o Magdzie nie blaknie. Na apelu 

przedświątecznym dyrektor uczcił ją 

minutą ciszy. Monika w ten jeden dzień 

usiadła w ławce sama, nie z Ulą, jakby 

pragnęła uczcić osobę, z którą siadywała 

niegdyś. „A ja w ten zimny dzień poszłam 

na jej grób - myślała Patrycja. - Ale... Co 

znaczy grób? Kawałek ziemi, w którym 

spoczywa jej fizyczne ciało. A przecież 

za życia Cmentarz Batowicki nigdy nie 

był jej bliski.” 

      Patrycja zamyśliła się. „Kiedy Magda 

jeszcze żyła, co było jej najbliższe? 

Szkoła? Nie... To już prędzej ta kawia-

renka obok liceum, tam, gdzie poznała 

Maksa. Jej dom? Może. I biblioteka,           

i bulwary wiślane, i... Tak dużo tego!” 

      Wiatr zawył. Gwałtowny podmuch 

zerwał z Patrycji szalik. Dziewczyna 

krzyknęła. To był jej jedyny! A teraz to 

nie ma czasu ani pieniędzy na kupno no-

wego. Ze złością patrzyła, jak wiatr bawi 

się grafitowym materiałem, aż w końcu 

otulił nim jakiś grób, do którego Patrycja 

szybko podbiegła, nim kapryśne powie-

trze zdążyło zmienić zdanie i znów za-

wiać gwałtownie. 

      Owinęła się szalikiem, a jej oczy 

skierowały się na napis umieszczony na 

grobie. I zdjęcie... Znała to zdjęcie. Fo-

tografie tej dziewczyny wisiały swego 

czasu w tramwajach. „Zaginiona”... Potem 

okazało się, że dziewczynę zabił jej luby, 

kiedy powiedziała mu o ciąży... 

     Patrycja wyprostowała się. Oddychała 

szybko. Dlaczego czuła, jakby... Jakby nie 

była tu sama? Rozejrzała się. Nikogo        

w pobliżu, na śniegu – tylko jej ślady. 

- Magda? – szepnęła, sama nie rozumiejąc 

czemu. Odpowiedział jej szum wiatru 

wśród igieł sosny. 

 

- Po co chciałaś się ze mną spotkać? 

     Szalik spokojnie wisiał na wieszaku 

tuż obok drzwi kawiarenki. Mimo to Pa-

trycja zerkała na niego co chwila z niepo-

kojem. 

- Po co się chciałaś ze mną spotkać? – 

powtórzył Maks, czarującym uśmiechem 

dziękując kelnerce za przyniesienie her-

baty. 

     Patrycja upiła łyk ze swojej filiżanki, 

chcąc oddalić nieuchronną chwilę. Teraz, 

gdy nadszedł czas, zupełnie nie wiedziała, 

co powiedzieć. 

- Magda. Jestem przyjaciółką Magdy          

– wyjąkała. 

- Byłaś – poprawił, krzywiąc się. – Wiem. 

Pamiętam cię. 

„Jestem nadal - pomyślała. - Robię to dla 

niej.” 

- Ja... Chciałam spytać... Czy ty i ona... 

     Przechylił głowę. Był tak nieznośnie 

czarujący, co tym bardziej utrudniało 

sprawę. 

- Czy ty... Wymagałeś od niej czegoś? 

- Do czego zmierza ta rozmowa? – spytał 

i zaśmiał się. Szybko spoważniał. – Byli-

śmy parą. Mogliśmy od siebie wymagać 

tego, co każda para wymaga. 

- Na przykład... dowodu miłości? 

„Boże, jak ja się staroświecko wyrażam     

- zmartwiła się. - To wszystko przez te 

książki, które czytam... Ciekawe, co on 

sobie pomyśli. Że nie potrafię mówić 

wprost? Bo nie potrafię.” 

      Maks uśmiechnął się lekko, jakby ze 

zrozumieniem. 

- Jacek zaczął o coś prosić i chcesz wie-

dzieć, co zrobić, porównując siebie          

z Magdą – zgadywał.  

      Patrycja zawstydzona spuściła głowę. 

Chyba lepiej, żeby tak uważał, niż… Nie 

wiedziała, co zrobić z rękami, więc wzięła 

w dłonie filiżankę. Maks nachylił się do 

niej konspiracyjnie. 

- Jeśli ty chcesz i on chce... 

      Zakłopotana podziękowała za „radę”             

i zerknęła pośpiesznie na zegarek. Wy-

mówiła się spotkaniem ze starymi przyja-

ciółmi i nim się zorientował, już była na 

zewnątrz. Czapka na głowie, śnieżynka na 

nosie, szalik na swoim miejscu. Oddaliła 

się czym prędzej. „Chyba miałam rację       

- pomyślała. - A więc Magda i Maks spalili 

wszystkie mosty. I co dalej?” Przystanę-

ła. „Nie, nie mogę mieć racji! To po pro-

stu niemożliwe i już! A Maks jest teraz   

z Ewą…” Patrycja potrząsnęła głową. To 

tylko jej bzdurne myśli i przypadki, przy-

padki! 

      Nieznajome dziewczę na przystanku 

czytało jakąś książkę. Patrycję zacieka-

wił ten widok. Udało jej się dostrzec 

okładkę. „W pogoni za Vermeerem”... Pa-

miętała, jak sama to czytała. Książka        

o tym, że nic w życiu nie dzieje się przy-

padkiem... 

- Jasny gwint, Magda – szepnęła Patrycja 

w panice. – Co ja mam robić? To nie są 

tylko przypadki? Jasny gwint, Magda, daj 

jakiś znak! Magda, powiedz coś! 

      Ostatnie zdanie nie było szeptem. 

Czytająca książkę uniosła głowę i rozej-

rzała się. Tylko one dwie na przystanku. 

- Przepraszam, my się znamy? – spytała 

zdziwiona. – Mówiłaś: „Magda”... 

     To był znak. To był znak! Patrycja 

przełknęła ślinę i zbyła dziewczynę opo-

wieścią o niepogodzeniu się ze śmiercią 

przyjaciółki.  

- Czasem jeszcze do niej mówię, to wy-

gląda, jakbym mówiła do siebie... 

      Wsiadła do pierwszego autobusu, jaki 

nadjechał. Magda, co ja mam zrobić? 

Czego ty ode mnie chcesz? C.d.n. 

 

                       Tekst:  ANKESZU 
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„Czwórka” 
 

Była sobie szkoła na Krupniczej rogu, kształciła chemików, pachniała od progu, 

zwalczała „terroryzm” i  różne nałogi, by okres kształcenia bezpieczny i błogi 

trwał tyle, co minister nakazał odgórnie, uczeń czas w niej spędzał i „chmurnie i durnie”, 

i cały czas z sił wszelkich mocno kombinował, by dostał promocje i się nie napracował! 

Od języka ojczystego po kochane wagary sposób stosowali epokowo-stary: 

wojnę podjazdową z nauczycielami, którzy ponoć winni wszelkim plagom, a nie oni sami! 

Ale wśród przedmiotów pracownie są jeszcze, dla jednych – czas błogi, dla innych stres i dreszcze. 

Od najmłodszej klasy brać analityczna się dowiaduje, jak się w laboratorium poprawnie pracuje, 

by prosto od stołu w kosmos nie startować, do emerytury zdrowie swe zachować, 

wykonać ćwiczenia, zaliczyć praktyki, a na egzaminach mieć niezłe wyniki. 

Tak trwa od lat wielu, bo szkoła już stara, a w pracowni straszy rozlicznych pokoleń ofiara: 

niejaka Tarkowska, co bystre ma oko, szczepiona na rozrabiaków, doświadczona głęboko, 

stojąca na straży przepisów i prawa, bo chemia to piękna, lecz groźna zabawa! 

Ma być chałat zapięty, nie jak „matka karmiąca”, włos ma być związany, szmatka wręcz pachnąca, 

zapałki, łyżeczka, kłódka i cerata, na nogach tekstylne lakierki, podpisane krzesła, w tabelce literki, 

i lewy margines, śmiecie „do Baryczy”, na kiju gąbeczka do „pionowej tablicy”, 

zawory od wody prądu i gazu.… dbaj,  byś nie podpadł od razu! 

A dziś, jak co roku kolejne A – KLASY zasilają techników fachowe masy. 

A w starszych klasach – „cofka„ i „zawieszka”, rozumek się kurczy do mini orzeszka, 

i to, co robią uroczo jako pierwszaki, knocą na starość ….z ciemnoty ?...dla draki ? 

I w tym roku klasa pierwsza, jak i klasy inne, we wrześniu oczęta skromne i niewinne, 

chałacik czysty, włosy związane…. a im dalej, tym lepiej są zorganizowane 

drobne, szkolne, liczne przestępcze grupy, co czynią rozmaite pracowniane wygłupy, 

z każdego zespołu charakterek wyłazi…. 

A co tam widziano, wierszem opisano…. i niech mi się no tylko ktoś obrazi! 

Tak było od lat i jest aktualnie, odmłodniały stoły… lecz brudzą fatalnie, 

są czyste i gładkie… a plamy zielone, rozlazła się półka pod nowiutkim dymionem…. 

I  choć lecą latka szybko niebezpiecznie – tradycja się trzyma skutecznie! 

No bo gdzież pracownia we wszechświecie taka, że kto niesolidny daje zeń drapaka? 

gdzie opiekun ściga „szkodników” samotnie, a oni bezkarnie, szkodzą wielokrotnie! 

I można rzec krótko współczesna szkoło, że nie jest dziś mądrze…. jest za to wesoło ! 

 

  Udręczony opiekun  Ewa Tarkowska  /IX.2011/ 

 

Siła. 

Namiętność. 

Poryw. 

Zamroczenie. 

Ta jedna chwila... 

Chwila tętniąca od napięcia, jakie zapada. 

Ostatnie spojrzenie w oczy. 

Co dalej? 

Jak dalej żyć, wiedząc, że każdy krok, który się postawi, 

zmierza ku upadkowi. 

Ach, Namiętności, bogini wszelkich udręk i przyjemności. 

Dlaczego jesteś tak niebezpieczna? 

Dlaczego tak wiele można przez Ciebie stracić? 

Przez tylko jedną chwilę zapomnienia... 

Ale przecież można i tak wiele zyskać. 

Przez ten ułamek sekundy. 

Jedno spojrzenie. 

Jeden gest. 

Jeden pocałunek...  

  ~ by Madd Shama 

Anna tańczy 

układa ręce na klawiszach w nieśmiertelność 

skaczą drgające dźwięki 

Anna tuli do siebie świat 

w powietrzu przepływa rzeka czułości i żądzy  

niepozorna dziewczyna omdlała od upału 

karmi chciwych starców i dystyngowane damy 

w magicznym salonie duszy 

nabrzmiałe balony pękają 

łaszą się iskry zachodzącego słońca 

do stóp fortepianu 

Anna napełnia się dźwiękiem jak winem 

oczarowana po brzegi 

Antyanna w jednym z tamtych pokoi 

wśród buchających firanek 

wnika w próżnię jak bańka mydlana 

ćma przyklejona do pożółkłej lampy  

     

 

            ona 


