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Słowem wstępu
prze s ze dł
wiele zmian od pojawienia się pierwszego
numeru (zmieniliśmy nazwę gazety,
zwiększyliśmy liczbę jej stron) i na pewno czeka go jeszcze kilka koniecznych
innowacji, jednak wszystko idzie w dobrym kierunku. Zajęliśmy piąte miejsce
w ogólnopolskim konkursie gazetek
szkolnych. Przeczytać o tym możecie na
stronie 2. Nasza gazetka otrzymała także certyfikat „Gazety Krakowskiej” za
ciężką pracę, którą włożyliśmy w przygotowywanie kolejnych numerów na platformie Junior Media. Jak widać, nasze
działania nie idą na marne i mam nadzieję, że zachęci to zarówno Was, jak
i przyszłych uczniów, do zaangażowania
się w powstawanie tej gazetki.
Redaktor Naczelny - Mateusz Filipek

Dni Patronki Szkoły
Choć wszystkie tegoroczne "Marysieńki"
mówiły o patronce, to jednak żadna nie
była taka sama. Przygotowane zostały
trzy przedstawienia, uroczysty apel
i jedna konferencja prasowa. Oceniane
było: zaangażowanie klasy, dekoracja,
pomysłowość. Do najbardziej oryginalnych zaliczyć można „Marysieńkę” klasy
1c. Przygotowane przez nią spotkanie
było ciekawe i zarazem humorystyczne.
Także przygotowany teleturniej wszystkim przypadł do gustu. Klasa 1e zachwyciła rolą Marii, w którą wcieliła się Ala
Tomaszewska. Klasa 1a przygotowała
apel, podczas którego można było poznać
Źródło: http://imworld.aufeminin.com/dossiers/
D20110405/Maria-Sklodowska-Curie-zyciorysciekawostki z życia naszej patronki. Klaciekawostki-1-162339_L.jpg
sa 1o zachwyciła wszystkich zebranych
oprawą techniczną i zaangażowaniem
o tradycji naszej szkoły należą co- klasy w przygotowania, nie było bowiem
roczne Dni Patronki Szkoły - Marii Skło- ani jednej osoby, która nie brałaby
dowskiej-Curie, tzw. „Marysieńki”. Prze- udziału w przedstawieniu.
prowadza się wtedy konkurs wśród
pierwszych klas. Na czym on polega? Wyniki są następujące:
Każda pierwsza klasa przygotowuje go- 1 miejsce: 1o
dzinę wychowawczą poświęconą życiu
2 miejsce: 1e
naszej patronki, podczas której stara się
3 miejsce: 1c
przedstawić trudności, jakie musiała ona
pokonać, aby dokonać ważnych dla współczesnego świata odkryć.
Tekst: Mateusz Filipek
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Strefa aktualności
Finał 17. MAM Forum Pismaków
ostanowiliśmy w tym roku wziąć udział w Ogólnopolskim
Konkursie „MAM Forum Pismaków”, zorganizowanym przez
Fundację Nowe Media. Tematem wiodącym tegorocznego
konkursu były wolne licencje. Zajęliśmy 5 miejsce i zdobyliśmy 18 punktów. Liczymy, że szkolni dziennikarze włożą
w swoją pracę jeszcze więcej serca, czasu i siły, co zapewni nam lepsze wyniki w kolejnych latach. Tym bardziej,
że wielu z tych, którzy teraz znajdują się w czołówce,
kiedyś zajmowało dalsze miejsca. Już sam fakt, że się
zakwalifikowaliśmy do tego konkursu, to duży sukces, ponieważ musieliśmy spełnić wiele dodatkowych warunków,
tj. zwiększyć liczbę stron, napisać dodatkowe teksty.
FRAGMENT PROTOKOŁU POSIEDZENIA JURY KONKURSU:
W skład komisji konkursowej weszli:
Robert Bogdański – przewodniczący
Aleksandra Zieleniewska
Marcin Grudzień
Marian Maciejewski
Krzysztof Stacha
Kamil Wiśniowski
Każdy z jurorów mógł przyznać od 1 do 6 punktów.

pisy pod zdjęciami,
e) dobór i bogactwo słownictwa, poprawność językowa i ortograficzna, styl dostosowany do celu i treści wypowiedzi.
WYNIKI KONKURSU:
W nawiasach została podana suma punktów uzyskanych przez
daną redakcję. Jeżeli gazetka nie znalazła się w ostatecznej
klasyfikacji, oznacza to, że nie spełniła wymagań konkursowych.
SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNE:
I miejsce:
Batorak (22) Warszawa
II miejsce:
bezMyślnik (21) Radzyń Podlaski
III miejsce:
REaD (20) Kołobrzeg
Gimpel (20) Chrzanów
IV miejsce:
OBOK (19) Wałbrzych
Antrakt (19) Gliwice

VI miejsce:
School–turka (17) Andrychów
ProContra (17) Piaseczno
Spiritus Scholae (17) Rzeszów
VII miejsce:
Reymoncik (16) Ostrów Wlk.
Rabarbar (16) Trzebnica
Ogólniak (16) Trzebnica
VIII miejsce:
Feniks (15) Racibórz
Libelciak (15) Kcynia
Myonas (15) Zawadzkie
SMSMagazyn (15) Racibórz
ZSMagazine (15) Głogówek

Gazetki oceniane były w następujących kategoriach:
a) samodzielność myślenia, nonkonformizm, odwaga cywilna,
V miejsce:
obiektywne prezentowanie tematów, umiejętność wyjścia poza
ChwaZSTek (18) Ostrów Wlk.
IX miejsce:
wydarzenia i problemy szkoły, zauważenie problemów i ważnych
Alchemik (18) Kraków
Głos Żubra (14) Oława
tematów lokalnych,
Czarniecczyk (18) Chełm
Żądło (14) Pszczelna Wola
b) różnorodność tematyki i form wypowiedzi dziennikarskiej,
Elektrowstrząs (18) Radomsko
Kontrast (14) Kalisz Pomorski
unikanie sprawozdawczości,
c) estetyka gazety, rozmieszczenie tekstu i ilustracji, kolorystyka i wykonanie tworzące spójną całość, braki związane
z DTP, optymalizacją do druku,
Źródło: http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/17-mam
d) legalność materiałów (zdjęć, nagrań audio i/lub video), pod- -forum-pismak%C3%B3w/12/4/1/
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Strefa aktualności
Młodzież nie czyta!
łodzież nie czyta! - wykrzykuje dziwe. Wrażenia, jakie uczeń wyniesie popularne, a przede wszystkim ciekawe
w telewizji jakiś pan w szarej ma- z tego miejsca, zaowocują w postaci miło- i wartościowe. Nie wszystkich młodych
ści do książek lub przyczynią się do za- ludzi stać na kupienie nowej książki, nie
rynarce.
Być może się mylę, ale nie mogę w to
uwierzyć, ponieważ dość często obserwuję młode osoby, które w busie, na ławce
w parku zagłębiają się w świat ukryty za
okładką książki. Poza tym do biblioteki
przychodzą uczniowie, którzy poszukują
książek dla młodzieży, mają ulubionego
autora i chętnie przeczytaliby kolejne
jego dzieło. Wychodzą rozczarowani.
Biblioteki szkolne, o zgrozo!, nie posiadają takich książek. Młody człowiek przychodzi po nowości wydawnicze, a ja mogę
mu zaoferować beletrystykę, która już
nieco "trąci myszką". Smutne, ale praw-

przestania poszukiwań czytelniczych.
Biblioteka musi jednak dysponować pewnym zapleczem, przynajmniej tym koniecznym. A tu już na wstępie odpowiedź
odmowna: "Nie, nie posiadamy książek
Sapkowskiego, Tolkiena, Kofty, Tokarczuk, Gretkowskiej, Kinga…” Przyczyną
tego stanu rzeczy jest brak pieniędzy.
Szkoły stać jedynie na zakup lektur, ale
i to nie zawsze jest możliwe.
Piszę te słowa jednak nie po to, by się
użalać, ale pragnę poprosić wszystkich
uczniów i nauczycieli, by przyłączyli się
do akcji, której celem jest wzbogacenie
naszej biblioteki w dzieła współczesne,

wszystkie książki jesteśmy w stanie kupić, by trafić do tej właściwej. Może na
Twojej półce stoi ciekawa powieść, do
której jednak nie sięgniesz po raz drugi.
Przyłączcie się! Tym, którzy już przynieśli książki, bardzo dziękuję. A są to panie: mgr E. Tarkowska, mgr S. Jaskot,
mgr M. Molik, S. Francuz oraz uczniowie,
m. in. Magdalena Sroka. Do biblioteki
trafiła również moja "Dziewczynka
w zielonym sweterku".
Wasz bibliotekarz
mgr Julita Środa-Płatek

SONDAŻ: Kto jest dla Ciebie autorytetem?
oim autorytetem jest Wiktor Smol- „Moim autorytetem jest moja mama, mój
ski, gitarzysta grupy Rage. Jego poświę- tata i Jan Paweł II.”
cenie, umiłowanie muzyki są godne podziwu.”
„Moim autorytetem jest Jan Paweł II,
ponieważ był mądrym człowiekiem, znał
„Moim autorytetem jest moja mama. wiele języków oraz kochał wszystkich
Jest kobietą o bardzo silnym charakte- ludzi, łącznie z tymi, którzy mieli złe inrze, nigdy nie da sobą pomiatać.”
tencje w stosunku do świata i człowieka.”
„Mój autorytet to Jan Paweł II, ponieważ „Autorytetem dla mnie jest moja mama.”
potrafił kochać wszystkich.”
Odpowiedzi

„Nie mam jednego, szczególnego autory- uczniowie.
tetu.”

udzielili

losowo

wybrani

Źródło:
http://www.dzieci.kapucyni.pl/wp-content/
uploads/2010/10/Jan.jpg

Wiosna * Wiosna * Wiosna * Wiosna * Wiosna * Wiosna * Wiosna
Fot. mgr Aneta Polit
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Strefa wolontariatu
Konkurs Biblijny i akcja „Dzieło Pomocy Ojca Pio”
Konkurs Biblijny Etap szkolny odbył się 27 marca.

Wzięło w nim udział 29 uczniów
z klas I i II. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało
się 5 osób. Odbył się on w Łagiewnikach 23 kwietnia
2012 roku. Wzięli w nim udział: Marlena Ozga
(2b), Arkadiusz Frej (2a), Małgorzata Wilk (2a)
i Iwona Guguła (2b) (na zdjęciu poniżej). Sandra Małagowska (2a) z przyczyn zdrowotnych nie dojechała.

Akcja "Dzieło Pomocy Ojca Pio" W dniach 5-16

marca
2012
roku została zorganizowana zbiórka pieniężna wśród
Uczniów, Pracowników i Rodziców Zespołu Szkół Chemicznych na budowę Centrum Pomocy dla tych
wszystkich, którzy znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej. W sumie udało się zebrać ponad 600 zł.
Pieniążki zostały przekazane koordynatorowi „Dzieła
Pomocy Ojca Pio”. Akcję w Szkole monitorowały wolontariuszki z klasy 2o: Natalia Mrózek, Justyna
Steczko (zdjęcie obok) i Klaudia Zgud.
Tekst i zdjęcia: mgr Agata Walas
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Strefa - Nasza Szkoła
O 26 LO
ażdy licealista może stwierdzić, że klasa trzecia gimnazjum była dla niego nie lada wyzwaniem. Szczególnie stresujący był jej koniec, kiedy to podeszliśmy do egzaminu gimnazjalnego. Musieliśmy również wybrać szkołę średnią, która odpowiednio nas ukierunkuje, zapewni wiele możliwości do dalszego
rozwoju. Podczas tego wyboru liczyliśmy na to, że spotkamy na
swojej drodze nauczycieli, którzy będą nam służyć pomocą,
uśmiechem i radą, oraz kolegów i koleżanki, w których znajdziemy oparcie i zrozumienie. Posługując się własnym przykładem, mogę stwierdzić, że to wszystko znalazłam w „ tych czerwonych murach przy rogu Krupniczej…”, w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Myślę, że moja historia podobna jest do historii wielu osób.
Przychodząc do tej szkoły, nie znałam praktycznie nikogo, liczyłam jednak, że spotkam tu ludzi, którzy, tak jak ja, uwielbiają dziennikarstwo – tak też się stało. Jak wielu moich rówieśników wybrałam klasę „B” o profilu humanistyczno – medialnym. Wiąże się to z dodatkowym przedmiotem, którym są media, liczone do średniej ocen na końcu roku. W zakresie rozszerzonym realizowana jest historia, język polski i WOS, który zaczyna się od drugiej klasy. Polecam tę klasę osobom myślącym o dziennikarstwie oraz o jakimkolwiek innym zawodzie
wiążącym się z mediami. W szkole redagowana jest również
gazetka „AlChemik”.

Na fotografii pani mgr Marzenia Jantos, uczy
historii i WOS-u.

Zdjęcie nr 3

„Myślę, że moja historia podobna jest do historii wielu osób. Przychodząc
do tej szkoły, nie znałam praktycznie nikogo, liczyłam jednak, że spotkam
tu ludzi, którzy, tak jak ja, uwielbiają dziennikarstwo – tak też się stało.”

AlChemik

Maj 2012

6

Strefa - Nasza Szkoła
O 26 LO
la pasjonatów biologii, matematyki, chemii, informatyki
oraz innych przedmiotów powstały tutaj klasy:
- „C” o profilu biologiczno – chemicznym, z dodatkowym przedmiotem „Analiza medyczna i sądowa”;
- „D” o profilu informatyczno – matematycznym;
- „E” o profilu geograficzno – turystycznym, z dodatkowym
przedmiotem „ Turystyczne Regiony Świata”.
Polecam również wysoko osadzone w rankingach Technikum
Ochrony Środowiska nr 3, które znajduje się w tym samym
gmachu, co 26 LO.
Zaciekawić Was może oryginalny hymn szkoły, który śpiewany jest na uroczystościach, takich jak: pasowanie na ucznia
(pod koniec września) oraz Tydzień Patronki Szkoły, który odbywa się w marcu.
Budynek, w którym mieści się szkoła, mimo iż zabytkowy,
jest bardzo dobrze utrzymany. W środku znajdziemy wiele
przestronnych sal lekcyjnych, sklepik, salę gimnastyczną, si-

łownię oraz dobrze wyposażone pracownie informatyczne
i chemiczne.
Wchodząc do szkoły, możemy spotkać panie na portierni, do
których zwracamy się „Ciociu”. Na początku może wydawać się
to dziwne i niecodzienne, jednak potem staje się to naturalne.
Aby dowiedzieć się więcej o szkole i atmosferze, która tutaj panuje, zapraszam na Dni Otwarte, które odbędą się
w kwietniu i w czerwcu. Najlepiej jest samemu zobaczyć, zadać pytania i ocenić. Uczniowie ze starszych klas chętnie oprowadzą Was i podzielą się z Wami historiami, które krążą po
szkole. Życzę, abyście odkryli to, co naprawdę chcecie robić
w życiu i podjęli dobre decyzje, które będą dotyczyć Waszej
przyszłości.

Tekst i zdjęcia: Patrycja Gubała

Na fotografii z naszą wychowawczynią,
panią mgr Ewą Spytkowską - Krajnik, która
uczy języka angielskiego.
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Strefa maturzystów
Studniówka 2012
Bal maturalny odbył się
14 stycznia 2012 roku
w restauracji „Wierzynek”
w Krakowie.

Noc Kupały u Dębów
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Strefa maturzystów
Pożegnanie maturzystów
aturzyści zakończyli w piątek (27 kwietnia) zajęcia dydaktyczne i dlatego warto wspomnieć o kilku osobach, które wyróżniały się na tle całej tej grupy.
Konrad Konieczny (kl. 3d)
Uczył się w klasie informatycznomatematycznej. Skromny, nieśmiały, ale
niezwykle uprzejmy i pomocny. Wśród
swoich kolegów wyróżniał się tym, że jak
mało kto znał się na komputerach, oprogramowaniach i zawsze służył pomocą
tym, którzy nie posiadali tak dużej wiedzy i umiejętności informatycznych jak
on. Sam pisze programy komputerowe.
Nikogo nie zdziwi więc stwierdzenie, że
jego pasją jest informatyka.

Agnieszka Małecka (kl. 3d)
Uczyła się w tej samej klasie, co Konrad. Ukończyła szkołę muzyczną. Gra na
flecie. Marzy o założeniu własnego zespołu muzycznego.

Anna Szaniawska (kl. 4a)
Uczyła się w klasie analitycznej. W tym
roku współpracowała z „AlChemikiem”.
Prowadzi literacki blog, w którym
umieszcza recenzje ciekawych książek.
Wielka miłośniczka gier planszowych.
Organizatorka popołudnia z planszówkami w bibliotece szkolnej.
Michał Pachoński (kl. 4a)
Uczeń klasy analitycznej. Zbiera stare
monety i banknoty z różnych epok i krajów. Jak stwierdził, jest to bardzo
kosztowne hobby, ale trudno z niego
zrezygnować.
Tomasz Pagacz (kl. 4a)
Finalista konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.

Magdalena Fijar (kl. 3d)
Uczyła się w klasie informatycznomatematycznej. Pisze wiersze i opowiadania. W tym roku szkolnym związana była z naszą gazetką „AlChemik”.
Interesują ją manga i anime.
Maciej Piwowar (kl. 3b)
Uczył się w klasie humanistycznomedialnej. Pisze wiersze, recenzje
(jedną z nich publikowaliśmy
w „AlChemiku”). W tamtym roku
szkolnym został laureatem konkursu
poetyckiego.
Szymon Niezabitowski (kl. 3e)
Finalista Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zdjęcia: mgr Aneta Polit

Pożegnanie maturzystów odbyło się
27 kwietnia 2012 roku
o godz. 9:30 w sali gimnastycznej.
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Strefa miłośników planszówek
Popołudnie z planszówkami
agramy?
- Jasne, a w co?
-Może jakaś planszóweczka…

Wiele osób pewnie zdziwi się:
-Jak to w planszówkę? Jak w ogóle można grać w Chińczyka czy inne tego typu banały?
A przecież nawet ja lubię Chińczyka, choć właściwie chodzi mi o trochę inne gry (Tabu, Trivial Pursuit, Monopoly), które również posiadają planszę, ale niekoniecznie są takie banalne jak Chińczyk, prawda? Sporo
przy nich zabawy, główkowania, śmiechu i… emocji. A najważniejsze jest to, że gra to sposób na przyjemne
spędzanie czasu, pomaga nawiązać kontakt z drugim człowiekiem, sprzyja zawieraniu znajomości, a nawet
powstawaniu przyjaźni.
Anna Szaniawska
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Strefa miłośników planszówek
Popołudnie z planszówkami
est środa - 25 kwietnia 2012 roku. Od rana przygotowujemy się do spotkania z innymi miłośnikami planszówek. Ania przyniosła kilka gier. Przyszedł Jakub i również zostawił swoją ulubioną grę. Przenosimy komputery. Przygotowujemy paluszki, chrupki i krakersy. Około 12:30 rozpoczęło się nasze popołudnie z planszówkami i karciankami, które planowaliśmy już kilka miesięcy wcześniej. Dzięki pomocy Ani Szaniawskiej
i zainteresowaniu innych uczniów, m.in. Jakuba Sowiera i Tomka Dyduły, zorganizowaliśmy popołudnie
z planszówkami. Graliśmy w SCRABBLE, PENTAGO, FASOLKI i w nieco bardziej skomplikowaną GRĘ
O TRON. Było bardzo sympatycznie. Na to jedno popołudnie biblioteka szkolna przemieniła się w raj dla
tych, którzy uwielbiają planszówki.
Na zdjęciach:
Uczniowie słuchają instrukcji, która ukazuje zasady
GRY O TRON (na podstawie
powieści fantasy o tym samym tytule). Zasady gry
tłumaczy Ania Szaniawska.
Gra jest skomplikowana, ale
też uczestnictwo w niej
daje wiele satysfakcji.
Inni uczestnicy z zainteresowaniem słuchają Ani. Już
za chwilkę będziemy grać,
a wtedy okaże się, kto zrozumiał, na czym polega ta
gra.

W grze uczestniczyli: Filip
Włudyka z klasy 1c (II miejsce - ród Lannisterów), Jędrzej Zegarek

z

klasy 1c

(III miejsce - ród Baratheonów), Tomasz Dyduła z klasy 4a (IV miejsce - ród Tyrellów),
z

klasy

Anna
4a

Szaniawska
(I

miejsce

- ród Stacków).
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Strefa miłośników planszówek
Popołudnie z planszówkami
Zdjęcie powyżej:
Jacek Turaj i Adrian Miodek
z klasy 3 o podczas gry
w PENTAGO (gra dwuosobowa). Rozgrywka zakończyła
się remisem. Następnie grali
w nią Anna Szaniawska
z Tomkiem Dydułą. Dwukrotnie wygrała Anna.
Zdjęcie poniżej:
Pani profesor Małgorzata
Molik (II miejsce), Tomasz
Dyduła (I miejsce), Jakub
Sowier (IV miejsce) oraz
Anna Szaniawska (I miejsce) podczas gry w karciankę FASOLKI. Gra okazała się
hitem tego spotkania. Polecamy!!!

AlChemik
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Strefa miłośników planszówek
Popołudnie z planszówkami

Pani profesor Małgorzata Molik
i Jakub Sowier podczas gry
w SCRABBLE. Wcześniej grały w tę grę uczennice
z klasy 1c, tj. Angelika Kmak (109 pkt.), Iwona Kozyra
(78 pkt.) oraz Gabriela Szczurek (109 pkt.) .

Zdjęcie powyżej:

Mistrzem planszówek w roku
szkolnym 2011/2012 została Anna Szaniawska. Ania otrzymała dyplom i książkę.
Spotkanie zakończyło się o godzinie 16:30. W następnym roku planujemy je powtórzyć, ponieważ wszyscy
uczestnicy dobrze się bawili, a byli i tacy, którzy postanowili zakupić niektóre z planszówek i grać z przyjaciółmi. To wspaniała przygoda i rozrywka, całkiem
dobra alternatywa dla gier komputerowych. W tym
przypadku gra jest ważna, ale najważniejsze, jak zwykle, staje się spotkanie i rozmowa z drugim człowiekiem.

Zdjęcie poniżej:

Zdjęcia: mgr Julita Środa-Płatek
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Strefa miłośników Krakowa
W chałacie i jarmułce

„Pani Elżbieta Długosz za-

proponowała nam także
przymiarkę tradycyjnych
strojów noszonych przez
polskich Żydów.”
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Strefa miłośników Krakowa
W chałacie i jarmułce
grudnia 2011 roku, w ramach działającego na tej przez Machabeuszy.
terenie szkoły Koła Miłośników Krakowa, odbyła się Druga część zajęć odbyła się w gmachu Starej Synagogi,
gdzie do dziś mają miejsce ważne w kalendarzu żydowskim
wycieczka do Starej Synagogi.
Ze szkoły wyruszyliśmy około 12:45. Po 20-minutowym spacerze dotarliśmy na miejsce, gdzie czekała już na nas pani Elżbieta Długosz – kustosz muzeum.
Pierwsza część lekcji muzealnej miała formę wykładu,
w trakcie którego poznaliśmy historię Kazimierza – miasta
założonego przez Kazimierza Wielkiego, dzisiaj jednej
z dzielnic Krakowa. Poznaliśmy także dzieje krakowskich
Żydów, ich obyczaje, najważniejsze święta i związane
z nimi rytuały.
Niezwykle interesujący wykład został uświetniony rekwizytami niezbędnymi w prawidłowym wypełnianiu nakazów religii
judaistycznej, tj.: egzemplarz Tory, Tefilin (dwa czarne, skórzane pudełeczka zawierające cztery przepisane ustępy biblijne, które rzemieniami przywiązuje się do lewego przedramienia i do górnej części czoła, noszone przez dorosłych mężczyzn podczas porannych modlitw (szacharit) w dni powszednie). Ochotnicy mieli okazję założyć Talit (hebr. cicit) – prostokątny szal modlitewny z frędzlami w czterech rogach, nakładany przez mężczyzn podczas modlitwy. Pani przewodnik
wyjaśniła nam, że obyczaj noszenia Talitu pochodzi z nakazu
biblijnego „Niech sobie zrobią frędzle na skrajach swoich szat
(…) gdy na nie spojrzycie, przypomnicie sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wypełnić” (Lb 15,38-39). Szybko zdaliśmy
sobie sprawę, że źródłem wszystkich obrzędów i nakazów religijnych judaizmu jest Biblia.
Pani Elżbieta Długosz zaproponowała nam także przymiarkę
tradycyjnych strojów noszonych przez polskich Żydów. Poznaliśmy także szereg świąt i uroczystości, które były nam dotąd
nieznane i wydały się nieco egzotyczne. Bar Micwa i Bat Micwa
to obrzędy wejścia chłopców i dziewcząt żydowskich w dorosłość. Żydowski chłopiec staje się dojrzały po ukończeniu 13 lat
i jednego dnia, dziewczynki zaś po ukończeniu 12 lat i jednego
dnia. Towarzyszą temu uroczystości odbywające się w synagodze, w czasie których chłopiec zostaje wezwany do pierwszego
w swoim życiu odczytania Tory.
Bardzo wesołym i rodzinnym świętem żydowskim jest Chanuka. W czasie tego święta dzieci obdarowywane są prezentami
i monetami. Dopuszczalne są także wszelkie gry, nawet hazardowe, które zwykle w inne dni są w judaizmie potępiane. Mieliśmy okazję pobawić się bączkami służącymi do gry w drejdl.
Bączek był najczęściej wykonany z ołowiu. Na jego czterech
ściankach widniały cztery hebrajskie litery: nun, gimel, he, szin
(n,g,h,sz), które w grze oznaczają:
n – nic nie dajesz, nic nie bierzesz,
g – wszystko zabierasz,
h – dokładasz połowę stawki,
sz – dokładasz całą stawkę.
Litery te stanowią akronim Nes gadol haja szam (hebr. „Był
tam wielki cud”) – aluzja odnosi się do cudu w świątyni zdoby-
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uroczystości religijne. W czasie zwiedzania obejrzeliśmy
zgromadzone w muzeum eksponaty oraz poznaliśmy kilka legend związanych z krakowskimi Żydami. Jedną z nich jest legenda o Esterce, wielkiej miłości króla Kazimierza Wielkiego.
Wizyta w Starej Synagodze zrobiła na nas ogromne wrażenie. Przekonaliśmy się, że kultura krakowskich Żydów mimo
swojej odmienności potrafi zachwycić bogactwem i niezwykłością. ZAPRASZAMY NA KOLEJNE WYCIECZKI!
Wycieczki, które odbyły się w ramach Koła Miłośników Krakowa:
Ezoteryczny Kraków, czyli zjawy i duchy w Krakowie – podczas
wycieczki poznaliśmy szereg legend związanych z budowlami znajdującymi się w centrum Krakowa. Pierwszym punktem wycieczki był
budynek naszej szkoły, w którym ponoć straszy! Poznaliśmy historię
Białej Damy, tajemnicę kamienicy zwanej Sędziwojką oraz historię
zjawy z Pałacu Wielopolskich.
Magiczne miejsca w Krakowie – w trakcie wycieczki poznaliśmy miejsca w naszym mieście, z którymi związane są niezwykłe historie, otaczane kultem, osnute aurą tajemniczości, tj.: latarnia umarłych, figurka Łaskawej Pani z Faenzy, magiczny Kamień Trosk w Barbakanie.
Tajemnice krakowskich budowli – każda z krakowskich budowli kryje
w sobie wiele tajemnic, historii, które odbijają swoje piętno na jej
kształcie, sprawiają, że nasze miasto jest wyjątkowe, magiczne.
W trakcie wycieczki poznaliśmy kilka z nich: tablica na murach Barbakanu upamiętniająca strzał Marcina Oracewicza, który guzikiem
z żupana zastrzelił rosyjskiego oficera, ratując w ten sposób miasto
przed inwazją Rosjan; historię koguta i indyka – maszkaronów na
wschodniej fasadzie Sukiennic; poznaliśmy „gospodarstwo Matki Boskiej” na ulicy Loretańskiej.
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Strefa naszych zainteresowań
Herpetologia w domu
odowlę stawonogów rozpocząłem w grudniu 2008
roku. Zacząłem wtedy od modliszki zwanej Gwinejską
(Sphodromantis gastrica Stal). W ciągu roku rozszerzyłem swoje okazy do sześciu różnych gatunków.
Następny rok (2009) pozwolił na przekwalifikowanie mojej
hodowli ze stawonogów na gady. W kwietniu na giełdzie zoologicznej kupiłem 40-centymetrową samicę Boa Tęczowego, która na dzień dzisiejszy mierzy 115 cm.
Trzy miesiące później zostałem posiadaczem dwóch gekonów
(niestety, nie mają polskiej nazwy).
Chcąc poszerzyć swoje ‘horyzonty’ w świecie herpetologii,
zdecydowałem się na kupno pary Agam Brodatych o wyglądzie
kolczastych jaszczurek. Te ‘smoki’ miały wtedy 46 cm długości.
Ta miara ma swoje realne odwzorowanie w kosztach utrzymania, ale to inna sprawa.
W wyniku połączenia tych okazów samica złożyła w ciągu
miesiąca około 41 jajek, z których po okresie inkubacji
(tj. 2 miesięcy) wykluło się dziesięć, mierzących 6 cm, młodych.
Na dzień dzisiejszy mojemu przychówkowi poświęcam około
godziny dziennie, w dni karmienia ten czas wydłuża się dwukrotnie. Wstając rano, zapalam lampki grzejące jaszczurkom
i ustawiam termostatem temperaturę odpowiednią dla węża
(noc - 24°C, dzień - 28°C). Po powrocie do domu zaglądam, czy
wszystko w porządku u pupili (czy sprzęt grzejący działa
i zwierzęta zachowują się zgodnie z normami). Późnym popołudniem poświęcam czas gadom. Spryskuję terraria, doglądam
z bliska, czy zwierzęta nie zachorowały, wymieniam wodę
w miskach dla jaszczurek. Codziennie podaję im świerszcze,
owoce i warzywa. Choć są to głównie drapieżniki, lecz dla witamin robią wyjątki.
Raz na 3 do 4 tygodni karmię węża. W naturze nie gardzi
ptakami i drobnymi ssakami. W warunkach domowych ogranicza
się tylko do zjadania białych myszy (innego pokarmu nawet nie
tknie). Raz w miesiącu robię także tak zwaną „generalkę”. Wymieniam podłoża, myję całe terraria. To zajmuje mi nawet trzy
godziny.

Fot. Boa Dusiciel
Fot. Pseudo Koralówka (jej kuzyni są śmiertelnie jadowici).

Fot. Pyton Królewski
We wszystkie podłoża, terraria, karmy (tj. świerszcze, myszy
itd.) zaopatruję się w zaprzyjaźnionych sklepach zoologicznych
lub u znajomych pasjonatów.

Program artystyczny przygotowany przez kl. 3a
Fot. Agama Brodata
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Strefa kultury
Recenzja filmu „33 sceny z życia”
ilm "33 sceny z życia" to dramat
psychologiczny produkcji niemiecko–
polskiej. Jego reżyserką jest Małgorzata Szumowska. W rolach
głównych wystąpili: Julia Jentsch,
Peter Gantzler oraz Maciej Stuhr.
Scenariusz to bardzo osobista opowieść
oparta na przeżyciach reżyserki. Poruszanym tematem jest śmierć bliskiej
osoby. Widzimy, jak zmienia ona życie
tych ludzi, którzy muszą pogodzić się
z faktem, iż bliskiej osoby już nie ma.
Początek filmu to swoistego rodzaju idylla. Widzimy kochającą się, szczęśliwą
rodzinę. Jednak piękny obraz zostaje
zniszczony przez chorobę matki. Dowiadujemy się, że kobieta jest chora na raka
i nie ma szans na przeżycie. Od tego momentu ułożony świat głównej bohaterki,
Julii, kawałek po kawałku zaczyna się rozpadać. Kobieta próbuje walczyć o matkę,
chce być silna i wspiera również ojca.
Jednak w pewnym momencie w bohaterce
coś "pęka". Jest zmęczona fizycznie
i psychicznie. Zamiast jechać do szpitala,
do matki, idzie na zabawę i upija się. Alkohol jest też ucieczką dla ojca Julii,
mężczyzna całkowicie się w nim zatraca.
Potem umiera i kobieta traci kolejną bliską osobę. Śmierci towarzyszy też czarny humor, który jest zarówno śmieszny,

jak i przerażający.
Myślę, że film jest wart polecenia. Jego autentyczność sprawia, że zastanawiamy się, jak byśmy się zachowali, będąc na
miejscu Julii. Przez godzinę i czterdzieści minut widzimy sytuacje, które mogą
spotkać każdego z nas. Pierwsze sceny

ukazują nam rodzinną sielankę, miłość,
potrzebę spędzania czasu z bliskimi. Kolejne to ból, śmierć, strach, depresja,
pożądanie, zdrada... Film pokazuje nam,
jakie są granice wytrzymałości ludzkiej
psychiki.
Ewelina Wosik

Małgorzata Szumowska (polska reżyserka i scenarzystka). Urodziła się 26
lutego 1973 w Krakowie). W 1998
ukończyła wydział reżyserii PWSFTviT
w Łodzi. Wcześniej przez dwa lata
studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest córką Doroty Terakowskiej i Macieja Szumowskiego, siostrą dziennikarki i pisarki
Katarzyny T. Nowak oraz reżysera
filmów dokumentalnych Wojciecha
Szumowskiego. Była żoną Michała Englerta, operatora filmowego. Ma syna
Maćka (ojciec Jacek Drosio, a prywatnie życiowy partner). W 2001 została
członkinią Europejskiej Akademii Filmowej.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/
Ma%C5%82gorzata_Szumowska
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Strefa twórczości własnej
Kodeks kibica
iedługo UEFA (Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej), wiele sportowych emocji i przeżyć dla wielbicieli tego
sportu. Ze względu na to, coraz częściej zastanawiamy się, czy to święto miłośników sportu nie zostanie
przerwane przez „pseudokibiców”, popularnie zwanych „kibolami”, którzy chodzą na mecze, żeby zepsuć innym dobrą zabawę. Mamy nadzieję, że tak się nie stanie. W związku z tym powstał w naszej szkole „Kodeks
kibica”, który napisała pani prof. Małgorzata Molik. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie stosują się do przedstawionych poniżej zasad.
Jak świat mediów wciąż donosi, FIFA mundial nam ogłosił.
W naszym kraju, niesłychane! Mecze piłki będą grane.
Więc kibice, jasna sprawa, świetna czeka nas zabawa!
Lecz by było nam bezpiecznie, i sportowo, i bajecznie,
Nowy kodeks Wam wyłożę, by kibica honor ożył:
1. Schowaj pałki i bejzbole, idź na mecz oglądać gole
i nie wszczynaj próżnych bójek, bo to reputację psuje.
2. Idź po rozum też do głowy, bo to zakaz stadionowy
grozi takim, co trybuny demolują i zabawę innym psują.
3. Nie prowokuj bójek wcale, choć Ci sąsiad macha szalem
z kolorami przeciwnika. Każdy prawo ma, by wspierać
swą drużynę - bohatera!
4. Gdy drużyna twa przegrywa, nie panikuj!, tak też bywa.
Wspieraj swoich faworytów, nawet jeśli są „do kitu”.
5. Alkoholu nie pij wcale! To zakłóca w mózgu „fale”.
Nie bierz także narkotyków, by unikać złych nawyków.

„Czysty”, świeży, z trzeźwą głową będziesz bawił się
„morowo”.
6. Weź przyjaciół, jasna sprawa, wtedy lepsza jest zabawa.
Bo gdy grupa kibicuje, to drużyna się raduje,
gdy dla fanów jest idolem, wtedy częściej strzela gole.
7. Szanuj innych przekonania, gusta, myśli i wyznania,
pozwól ludziom decydować, komu mają kibicować!
8. Swą postawą i językiem pokaż klasę „przeciwnikom”!
Nie przeklinaj i nie bluźnij! Baw się dobrze i rozluźnij,
porzucając wulgaryzmy na rzecz poprawnej polszczyzny.
9. Szanuj też mienie publiczne, bo te koszty gigantyczne
państwo ponieść też musiało, byś na stadion wejść mógł
śmiało.
10. W życiu także na sportowo zachowuj się honorowo.
Nie oszukuj, bądź fair play - ta postawa jest OK!

Nihat Kahveci cieszy się z kolegami ze zwycięskiej bramki podczas UEFA EURO 2008

mgr Małgorzata Molik

©Getty

Źródło: http://pl.uefa.com/uefaeuro/news/
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Strefa twórczości własnej
Apocalipse 2012

a całym świecie rozległ się
dźwięk syren alarmowych. Ludzie
w panice biegali, krzyczeli i lamentowali.
Idąc ulicą, widziałam ludzi klęczących
i modlących się. Mieli łzy w oczach. Pomyślałam z goryczą: "Więc to już koniec
świata?"
Wszystko zaczęło się na początku
stycznia, kiedy Amerykanie przypuścili
atak na Rosję. Pretekst? W tym roku ma
nastąpić koniec świata. Sprowadzili na
nas apokalipsę trzynastego stycznia, kiedy zrzucili dwie bomby atomowe na większe miasta.
To był feralny piątek trzynastego. Tak
oto, w tym właśnie dniu, rozpętała się
III Wojna Światowa. Podczas wybuchu
bomb zginęło ponad dwieście tysięcy ludzi, a w wyniku choroby popromiennej
zmarło w katuszach kolejne pół miliona.
Ale to był tylko początek. Do wojny przystąpiły kolejne państwa: Chiny, Wielka
Brytania, Francja, Niemcy, z każdym
dniem następne.
W Polsce ogłoszono tę wiadomość dwie
godziny po wybuchu. W wyniku działań
wojennych Warszawa została zrujnowana
podczas pierwszych trzech dni. Inne
obszary naszej ojczyzny również ucierpiały.
Siły Europy zostały skierowane przeciwko agresorom, czyli Ameryce. Miasta
upadały. Ludzie ginęli. No ulicach leżały
ciała zmarłych. Niektórzy chronili się
w piwnicach, inni w schronach. Ludzie
powoli schodzili pod ziemię. Warunki życia na powierzchni nie pozwalały na przeżycie. Radioaktywność zabijała kolejne
istnienia. Fauna i flora zostały zniszczone. Jednak to wszystko nie miało znaczenia dla tych szaleńców. Straciłam rodzinę, przyjaciół, kontakt ze światem, ponieważ nie działały żadne media.
Od niecałych dwóch tygodni znajdowałam się na kontynencie australijskim.
Apokalipsa trwała nadal. Mój organizm
był napromieniowany. Zaczęłam chorować.
Od samego początku zajmowałam się innymi ludźmi, którzy potrzebowali pomocy.
Pewnego dnia wśród osób leżących na
ulicy dostrzegłam znajomą twarz. Tak, to
była ona. Zbliżyłam się, jednak nie dałam

rady jej dotknąć. Jej ciało leżało tam już
zapewne od dłuższego czasu, a przez
wysokie temperatury znacznie szybciej
się rozkładało. Mdłości nie pozwoliły dalej
patrzeć na ten obraz, musiałam uciec
daleko od tego cierpienia i wszechobecnej śmierci. Zdawałam sobie sprawę
z tego, że ziemia za kilka dni będzie skażona w całości i nie będziemy w stanie na
niej żyć. Żałowałam, że nie będziemy mo-

gli podziwiać piękna przyrody, rozwijać
swoich pasji. I że w końcu wszyscy
umrzemy. Przez kolejne ataki nuklearne,
głównie na elektrownie atomowe, wszystko zostało stracone.
A zaczęło się od plotki. przepowiedni.
Czuję ból. W mojej głowie kłębi się pytanie: Czy to było konieczne?
Tekst: SHAMA DESU

"W wyniku działań wojennych Warszawa

została zrujnowana podczas pierwszych
trzech dni.”

Rys. Apokalipsa - Anna Muzyk
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Strefa twórczości własnej
„Strefa humoru”
raz na wesoło, raz na smutno, a raz z mieszaną nutką,
zależy to od tematu, od stopnia mojego „wzbudzenia”,
od celu, co chcę osiągnąć, czasem od wzrostu ciśnienia,
bo raz coś chcę skrytykować, a raz pochwalić na zmianę,
a raz w jakimś sprawozdaniu „kopa zdrowego” dostanę
i pomijając ucznia zalety, by nie rzec rozliczne cnoty,
wyczytam z jego twórczości „Głupoty do gabloty”.
Jest tego opasły tomik – „Wieści z czwórki” – formatu A4,
gdzie mocno zaskoczona, komentuję owe uczniowskie „numery”.
Jednych to bawi /w większości/, innych niestety złości,
a jeszcze innych skłania do solidnych złośliwości.
Zaczęłam pisać przed laty dla Kabaretu „Belferek”,
za co po ujawnieniu treści zbieraliśmy cięgów szereg.
Nic mnie więc nie zaskoczy, by nie rzec nic nie złamie,
a groźba „topora nad błaznem” na pewno nie załamie.
Ale ta „strefa humoru” trochę mnie jednak dręczy,
bo rzadko przychodzi mi pisać o ślicznych kolorach tęczy,
mam więc dziś cichą nadzieję, że nazwę „strefy” zmienią,
bo w gejzer szkolnego humoru to raczej mnie nie zamienią!
otarło do mnie dopiero w piątym gazetki numerze,
A choć go sama posiadam, wraz z mnóstwem samokrytyki,
że mnie się tutaj za „strefę humoru”
to życie niesie tematy, wynika ze statystyki,
nie wiedzieć czemu bierze.
I to mnie trochę zdziwiło, bo nie całkiem byłam tego świadoma, co raczej buro-szare, niż kolorowe bywają,
i one temu co piszę – tonację ową nadają.
a rola każdego błazna jest od stuleci wiadoma.
Pracuję tu najdłużej, o szkole mam wieści – morze…
Ma bawić swą publiczność, rozśmieszać ile wlezie,
więc raczej to „Wspomnienia dinozaura”,
a jak się nie spodoba, pod topór pierwszy polezie!
niż trwanie przy owym „humorze”.
Tu dreszczyk lekki przeleciał po moim kręgosłupie,
bo może twórczość publiczna to posunięcie głupie?
Dinozaur – Ewa Tarkowska
Skąd mi się to kiedyś wzięło, po prawdzie to nie wiem sama,
czy to za dopust boży, za misję, czy może dramat Logo: mgr Ewa Tarkowska
– uważać mam na co dzień, analizując to na poważnie?
A pisać mogę bez przerwy, przyznać to muszę odważnie.
Od lat 36 tak piszę sobie cichutko,

W obiektywie pani prof. Anety Polit: „Mała zguba”
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