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ecyzje, które podejmujemy,
mają wpływ na naszą przyszłość. Chcemy spokojnego,
pozbawionego problemów życia, więc
się uczymy, planujemy studia, a później wybieramy pracę, która nam to
zapewni.
Praca zawodowa jest ważnym elementem życia człowieka i dlatego uczyniliśmy ją przewodnim tematem tego
numeru. Być może nie udało nam się
zaprezentować wielu zawodów, ale ukazaliśmy te, które nas w pewien sposób zainspirowały i zaciekawiły, tj. zawód dyrektora szkoły i nauczyciela,
policjanta, technika kryminalistyki, organisty, lekarza, pracownika Sanepidu, patologa sądowego itp.
Mam nadzieję, że artykuły, które pojawiły się w „AlChemiku”, pomogą Wam
podjąć właściwe decyzje w przyszłości, zwłaszcza chodzi o maturzystów,
którzy już niedługo staną przed wyborem kierunku studiów i zawodu. Najważniejsze, by dokonali tego w zgodzie z własnymi zainteresowaniami, bo
wtedy praca będzie sprawiała im przyjemność. Czego życzę wszystkim młodym ludziom.
Zapraszam do zapoznania się z bieżącym numerem „AlChemika”.
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Wywiad numeru

zawód: DYREKTOR
W tym numerze przedstawiamy wywiad z Panią Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych - mgr inż. Elżbietą Ramatowską, w którym opowie o swojej pracy,
marzeniach i planach.
Pytania przygotowała KINGA CEBALLOS

- O jakim zawodzie marzyła Pani
w dzieciństwie?
Po tylu latach trudno sobie przypomnieć, który zawód był pierwszy,
ale marzyłam, aby być lekarzem,
prawnikiem, a później o zawodzie
artystycznym. Ładnie rysowałam
i rzeźbiłam, dlatego wybrałam ceramikę artystyczną, ale niestety ważne
wydarzenia - śmierć mojego ojca zweryfikowały mój wybór i zamiast
studiów we Wrocławiu, wybrałam
Kraków - studia pokrewne, ale nie
artystyczne.
- Jak wspomina Pani lata szkolne? Jakie przedmioty, zajęcia pozalekcyjne lubiła Pani najbardziej?
Lata szkolne były cudowne.
Uwielbiałam matematykę, chemię
i historię oraz rysunek i rzeźbę.
Zawsze starałam się nie ograniczać
tylko do odrabiania lekcji, ale stawiałam sobie dodatkowe zadania,
które dawały mi ogromną satysfakcję. Lubiłam pomagać innym,
szczególnie tłumaczyć, jak rozwiązywać zadania z matematyki i chemii. Również sport - gra w piłkę
siatkową, pływalnia i wędrówki po
górach.
- Jak wyglądała Pani ścieżka kariery?
Idąc chronologicznie, wymienię
krótko poszczególne etapy mojej
ścieżki zawodowej: szkoła podsta-

wowa, technikum chemiczne, studia
na AGH, praca w biurze projektowym, praca nauczyciela w ZSCh,
Studia podyplomowe na Akademii
Ekonomicznej dla nauczycieli informatyki, praca na stanowisku zastępcy dyrektora, a od 1995 roku jako
dyrektor szkoły, Studia podyplomowe z zarządzania i informatyki na

AGH.
- Jakie cechy i umiejętności są
niezbędne w pracy dyrektora?
Niezbędne cechy osobowościowe
dyrektora szkoły, a w szczególności: życzliwa postawa – zdolność
widzenia ludzi i sytuacji w sposób
pozytywny, dobry wizerunek własny;

Lata szkolne były cudowne. Uwielbiałam matematykę, chemię i historię oraz rysunek i rzeźbę.

Źródło zdjęcia: Homo Magicus czyli 50 lat Technikum Chemicznego, oprac. Ewa Wilk, Wydawnictwo Zakonu Pijarów, Kraków 2001.
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Wywiad numeru

zawód: DYREKTOR
Jestem bardzo uczuciowo związana z tą szkołą,
poświęciłam jej dużo czasu i wysiłku, który zaowocował
- teraz to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością.
odpowiedzialność; zdolność do osobistego rozwoju i ciągłego uczenia
się w miarę powiększania zadań;
zdolności przywódcze - duży wpływ
na innych ludzi; oddzielenie problemów osobistych od spraw zawodowych, prawidłowe współżycie
z ludźmi; twórcza postawa - zdolność do wyszukiwania sponsorów
i rozwiązywania problemów; konsekwentne oraz skuteczne ich likwidowanie.
Umiejętności dyrektora szkoły,
a w szczególności: organizowanie
bieżącej działalności szkoły, posługiwanie się prawem, promowanie
własnej szkoły, umiejętność kierowania zespołem pracowników, indywidualne ich traktowanie, stymulowanie postaw innowacyjnych, podejmowanie współpracy z rodzicami, współdziałanie z władzami, nawiązywanie kontaktów i współpracy
z lokalnym środowiskiem. diagnozowanie funkcjonowania placówki,
realizowanie własnej koncepcji bieżącej działalności szkoły, tworzenie
perspektywicznej wizji rozwoju
własnej szkoły.
- W jaki sposób godzi Pani obowiązki dyrektora szkoły i nauczyciela? Która funkcja jest Pani
bliższa?
Dyrektor szkoły to postać
o ogromnej ilości odpowiedzialnych
i ważnych zadań. Jest nauczycielem,
administratorem, kierownikiem
szkoły, mającym szeroki zakres
uprawnień i jeszcze szerszy zakres
odpowiedzialności. Jego rola to nie
tylko wypełnianie obowiązków administracyjnych wynikających
z przepisów prawa, ale także - świadome zarządzanie placówką, formo-

wanie warunków do efektywnej
i twórczej pracy podległych sobie
pracowników.
Trudno powiedzieć, która funkcja
jest mi bliższa. Bardzo lubię pracę
z młodzieżą, ponieważ wychowanie
i kształtowanie młodego człowieka
zawsze było zadaniem priorytetowym.
- Jaka jest koncepcja szkoły, którą
Pani realizuje w swojej placówce?
Wizja naszej szkoły to: szkoła kultywująca tradycje, przygotowująca
do życia w zjednoczonej Europie,
wychowująca ludzi przedsiębiorczych, aktywnie zabiegających
o miejsce na rynku pracy, wrażliwych, umiejących odróżnić dobro
od zła, podejmujących trafne i odpowiedzialne decyzje.
Rok szkolny 2013/2014 to ciąg dalszy planowania rozwoju szkoły
i organizacji pracy w bardziej celowy i konsekwentny sposób, który
będzie wpływać na całą szkołę i na
wszystko, co się w niej będzie działo w obliczu zmian. Mam nadzieję,
że doświadczenie, otwartość na
zmiany, przedsiębiorczość - pomogą tworzyć szkołę przyszłości gotową na wprowadzanie innowacji
i kształcącą uczniów przygotowanych na wyzwania cywilizacji.
Dzięki zaangażowaniu i inspiracji
ustawicznie unowocześniany jest
proces kształcenia, co przyczynia się
do uzyskiwania coraz lepszych wyników nauczania i aktywnego udziału uczniów w wielu konkursach
i zawodach, w których odnoszą sukcesy na szczeblu województwa
i kraju. Podnoszeniu jakości kształcenia służą wdrażane, różnorodne
przedsięwzięcia.
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- Jakie ma Pani plany na przyszłość, jeżeli chodzi o ZSCh?
Jestem bardzo uczuciowo związana z tą szkołą, poświęciłam jej dużo
czasu i wysiłku, który zaowocował
- teraz to mogę powiedzieć z całą
odpowiedzialnością. Pomimo dużych osiągnięć szkoły w różnych
dziedzinach musimy, jako szkoła
nowoczesna i twórcza, ciągle się
doskonalić.
Jako dyrektor nadal będę tworzyć
sprzyjające kreatywności nauczycieli środowisko pracy, będę zachęcać
do tworzenia nowych pomysłów, do
poszukiwania nowych rozwiązań,
do stosowania innowacyjnych metod nauczania - inicjujących twórcze
działania uczniów.
- Jaki był Pani największy sukces,
jeżeli chodzi o pracę w szkole?
Trudno powiedzieć, bo sukcesów
było bardzo wiele. Jako nauczyciel
odniosłam wielki sukces, bo przygotowani przeze mnie uczniowie przez
kolejne 4 lata zajmowali 1, 2 i 3
miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. Przez 18
lat mojej kadencji na stanowisku
dyrektora w szkole nastąpiło szereg
zmian znacznie poprawiających:
bezpieczeństwo i higienę pracy młodzieży, nauczycieli i pracowników
szkoły, estetykę pomieszczeń i otoczenia szkoły, usprawnienie organizacji pracy, generalny remont szkoły /wymiana stolarki okiennej, odgrzybienie, wymiana instalacji gazowej i wodnej, malowanie klas i korytarzy, remont pracowni chemicznej, gabinetu higienistki, siłowni,
sali gimnastycznej, toalet, szatni,
elewacji budynku i szereg innych/.

Wywiad numeru

zawód: DYREKTOR
Szkoła osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone opublikowanymi wynikami w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych,
nasze Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska Nr 3
zajęło w 2011 roku 10 miejsce w Polsce, w 2012 roku 11 miejsce,
a w 2013 zostało „Złotą Szkołą 2013".
Dzięki zaangażowaniu i inspiracji
ustawicznie unowocześniany jest
proces kształcenia w szkole. Dzięki
licznym projektom unijnym, szkoła zdobyła nowoczesne środki
dydaktyczne, które wpływają na
atrakcyjność metod nauczania,
m.in. z zastosowaniem tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, mikroskopu z kamerą,
refraktometru cyfrowego Abbego,
polarymetru automatycznego, laboratoryjnego pH, wodoszczelnego
kieszonkowego przyrządu wielofunkcyjnego i innych specjalistycznych pomocy.
To wszystko przyczynia się do uzyskiwania coraz lepszych wyników
nauczania i aktywnego udziału
uczniów w wielu konkursach i zawodach, w których odnoszą sukcesy
na szczeblu województwa i kraju.
Szkoła osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone opublikowanymi wynikami w Ogólnopolskim
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, nasze Technikum Chemiczne
i Ochrony Środowiska Nr 3 zajęło
w 2011 roku 10 miejsce w Polsce,
2012 roku 11 miejsce, a w 2013 zostało „Złotą Szkołą 2013".
- Co najchętniej robi Pani w wolnym czasie?
Czytam, pływam, chodzę po górach, cieszę się swoimi wnuczkami.
- Co chciałaby Pani powiedzieć
uczniom, którzy w tym roku
szkolnym będą zdawać egzamin
dojrzałości i staną przed wyborem
dalszej drogi życiowej?

Wszystkim uczniom życzę, aby
nie zabrakło Wam energii i zapału
w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu
swoich pasji i kształtowaniu własnych charakterów. Bądźcie w tym
niestrudzeni, gdyż zwiększa to szansę na sukces w dorosłym życiu. Wybór własnej drogi życiowej jest bardzo trudny. Pamiętajcie, że życie to
dar i zadanie złożone w Waszych
rękach, dar bezcenny, gdy go zmarnujecie, nie będziecie mogli odzyskać straconego czasu. Aby życie
było szczęśliwe, twórcze, radosne,

piękne, ale także wartościowe i szlachetne, musi być oparte na wartościach, a nie na pogoni za dobrami
materialnymi.
Z całego serca pragnę, by ten ostatni rok szkolny był dla każdego maturzysty czasem pozytywnych doświadczeń, inspiracją do mądrych
działań, zachętą do rozwoju i odkrywania indywidualnych talentów.
Wykorzystajcie na maturze wiedzę,
którą gromadziliście przez lata nauki. Bądźcie mądrymi architektami
budowli własnego życia.
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Temat numeru - PRACA ZAWODOWA

Na służbie
Każdy zawód jest na swój sposób interesujący, ale niewiele jest takich, które są ekscytujące,
pełne wyzwań i emocji. Ile tak naprawdę wiemy o pracy policjanta? Chyba niewiele,
dlatego postanowiłyśmy się dowiedzieć, jak wygląda dzień osób odbywających służbę
w Wydziale Kryminalnym jednego z Komisariatów Policji w Krakowie.
Tekst PAULINA PROSZEK, NIKOLA ADAMCZYK

Początek służby
Wtorek, 7.30.
Komisariat Policji. Kolejny dzień
pracy służby kryminalnej. W poczekalni kilkanaście osób, część stanowią świadkowie wezwani w różnych
sprawach, inni to pokrzywdzeni,
którzy chcą zgłosić o zaistnieniu
przestępstw. Wszyscy zdenerwowani, każdemu gdzieś się spieszy. Ludzie narzekają, że muszą długo czekać na przyjęcie zgłoszenia. Każdy
uważa, że jego sprawa jest najważniejsza. Słychać rozmowy o trudnej
sytuacji w kraju. W pomieszczeniu
dla zatrzymanych znajdują się ujęci
w bezpośrednim pościgu dwaj
sprawcy rozboju na młodym mężczyźnie. Krótka wymiana zdań między policjantami
o wczorajszym
meczu piłki nożnej. Wokół unosi się
zapach parzonej kawy, którą piją w
pośpiechu, bo za chwilę mogą być
wezwani do interwencji.

Krzysztof P.
„Odkąd pamiętam, zawsze interesowałem się resortami "siłowymi". To
może wydać się śmieszne, ale już
jako dziecko uwielbiałem bawić się
w wojnę i tzw. "strzelanki". W szkole
średniej większość kolegów widziała
mnie właśnie w zawodzie policjanta,
żołnierza i, o dziwo, aktora. Już wte-

dy wiedziałem, że moje dalsze życie
będzie związane z wojskiem lub policją. Przez wiele lat uprawiałem różne dyscypliny sportowe; w tym piłkę
nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, jak również sporty walki.”
Po ukończeniu szkoły średniej pomimo tego, że został przyjęty na
AWF i na AGH w Krakowie, postanowił wstąpić do policji. Okres ten

był czasem wielkich zmian w kraju,
takich jak zmiany systemu politycznego, gospodarczego. Wzrastało
zagrożenie przestępczością, a chętnych do pracy w policji nie było
wielu.
„Nie pamiętam konkretnego powodu, dla którego wybrałem zawód
policjanta. Być może była to chęć
sprawdzenia nabytych umiejętności
w tym trudnym zawodzie, pójścia
pod górę pomimo przeciwności,
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udzielania pomocy pokrzywdzonym
ludziom.”
W czasie swojej kariery zawodowej
ukończył wiele szkół i kursów policyjnych, w tym Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, gdzie po trzech
latach nauki otrzymał pierwszy stopień oficerski.
„Zakres przedmiotów w WSPoL był
wtedy bardzo szeroki i obejmował:
prawo karne, prawo administracyjne, prawo wykroczeń, prawo cywilne, socjologię, psychologię, medycynę sądową, kodeks postępowania
karnego, kodeks drogowy, kryminalistykę, kryminologię, prewencję,
etykę zawodową i szereg innych
przedmiotów stricte zawodowych.”
Oprócz nauki pełnili służby patrolowe, jak również brali udział w zabezpieczaniu imprez masowych.
Dodatkowo odbywali praktyki zawodowe w docelowych miejscach
pracy, które trwały zazwyczaj kilka
miesięcy. Dużo czasu poświęcali
rozwojowi fizycznemu, obejmującemu również różnego rodzaju sporty
walki, takie jak: boks, judo, jujitsu,
karate.
„Z perspektywy czasu uważam, że
studia te były trudne, aczkolwiek
pozwoliły mi na zdobycie szeregu
umiejętności wykorzystywanych
w dalszej pracy, ponieważ łączyły
w swoim zakresie teorię z możliwością zastosowania jej w praktyce.

Temat numeru - PRACA ZAWODOWA

Na służbie
Policjant jest na służbie cały czas. Po pracy, będąc w jakimkolwiek miejscu,
musi przestrzegać zasad etyki zawodowej, gdyż nawet prywatnie nie jest osobą
anonimową, tylko reprezentantem instytucji państwowej.
Z grupy policjantów, którzy ze mną
zaczynali naukę w szkole, 1/3 przerwała studia. Dotrwałem do końca,
bo od początku czułem, że to jest
właśnie to, co chciałbym w życiu
robić.”

tam kobietę, trójkę małych dzieci
w wieku - 8 miesięcy, 2 lata i 3,5
roku. Mieszkanie czyste, posprzątane, rodzina jest pod opieka MOPSu. Cierpliwie wysłuchują złośliwych
uwag i docinek ze strony kobiety.
Jest zła i bardzo zdenerwowana.
Dzieci płaczą. Przychodzi jej matka,
która pomaga w wychowaniu wnuków. „Czy w mieszkaniu są przedmioty pochodzące z przestępstwa
lub których posiadanie jest zabronione?” – pytają policjanci. W odpowiedzi słyszą przekleństwa. Przystępują do przeszukania mieszkania.
Dobrze, że przyszła matka i można
z nią zostawić dzieci. Kobieta idzie
z nimi do piwnicy i garażu. Policjanci znajdują tam radia, szereg
części samochodowych, kilka tablic
rejestracyjnych. Każdy znaleziony
przedmiot, który można zidentyfikować, wpisują do protokołu i zabierają. Opisują cechy identyfikujące
- numery, serie, kolory. Na koniec
zostawiają kobiecie wezwanie na
komendę.
11.30. Koniec interwencji i stróże
prawa wracają do jednostki, gdzie
sporządzają dokumentację.

Odprawa u Naczelnika
8.00. Odprawa u Naczelnika Wydziału. Omówienie zdarzeń zaistniałych na podległym terenie w czasie
nocy, rejony zagrożone, przydział
pracy i zadań do wykonania w dniu
dzisiejszym dla poszczególnych policjantów. „Dyscyplina, terminowość, wyniki w pracy, kultura osobista, przestrzeganie przepisów,
świecenie przykładem wśród społeczeństwa” - naczelnik nieustannie
przypomina swoim podwładnym to,
o czym wszyscy dobrze wiedzą, że
w czasie codziennych działań nie
powinni zapominać, iż zawód policjanta to przede wszystkim służba.
Policjant składa przysięgę, ślubuje,
że będzie „strzegł bezpieczeństwa
Państwa i jego obywateli nawet
z narażeniem życia”.
„To trudna i ciężka praca - mówi
nam Krzysztof P. - która w rzeczywistości odbiega bardzo od obrazów
pokazywanych w filmach akcji. Policjant jest na służbie cały czas. Po
pracy, będąc w jakimkolwiek miejscu, musi przestrzegać zasad etyki
zawodowej, gdyż nawet prywatnie
nie jest osobą anonimową, tylko
reprezentantem instytucji państwowej. Zawsze powinien też reagować
na wszystkie zachowania, które nie
są zgodne z prawem.”

Przeszukanie

Napad na kobietę

8.30. Krzysztof P. i Henryk K. dostają polecenie przeszukania mieszkania i garażu sprawcy włamania do
samochodu osobowego. Zabierają
potrzebne dokumenty, nakazy, protokoły.
9.00. Dojeżdżają do bloku, w którym jest zameldowany zatrzymany
mężczyzna. Przez trzydzieści minut
obserwują jego mieszkanie. Po tym
czasie wchodzą do środka. Zastają

12.30. Znów rozlega się głos dyżurnego. Informuje policjantów o napadzie na kobietę z użyciem noża. Policjanci zgłaszają Naczelnikowi gotowość i jadą. Po kilku minutach są
na miejscu, gdzie już czeka
„patrolówka”. Pokrzywdzona ma 24
lata. Jest roztrzęsiona i przerażona.
Z trudem łapie oddech, kiedy opowiada o zdarzeniu.
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Temat numeru - PRACA ZAWODOWA

Na służbie
Pokrzywdzona ma 24 lata. Jest roztrzęsiona i przerażona.
Z trudem łapie oddech, kiedy opowiada o zdarzeniu. Nie chce się zgodzić, by
wezwano karetkę. Płacząc, mówi, co się stało.
Nie chce się zgodzić, by wezwano
karetkę. Płacząc, mówi, co się stało.
Opis napastnika zdawkowy, bez
większych szczegółów; czarna kurtka, ciemne włosy. Kobieta stwierdza, że może go rozpoznać. Napadł
na nią, gdy wchodziła do klatki. Był
silny. Później sprowadził poszkodowaną do piwnicy. Ból wykręcanej
ręki i strach nie pozwalały jej krzyczeć. Po przyłożeniu ostrego przedmiotu do szyi, skradł jej złoty łańcuszek. Uciekł, spłoszony przez sąsiada, który właśnie wychodził
z mieszkania. „Patrolówka” zabezpiecza miejsce napadu. Jadą już także „dochodzeniowcy”, żeby zrobić
oględziny i inne, zgodne z procedurą, czynności. Pewne elementy zdarzenia są podobne do kilku wcześniejszych napadów na kobiety, które zostały zgłoszone w ostatnich
dwóch miesiącach. Ten sam sposób
działania - użycie noża, godzina napadu, opis napastnika. Poszkodowana zwróciła uwagę na „dziwny” zapach, jaki czuła od tego człowieka.
Nie potrafiła go jednak sprecyzować.
13.30. Policjanci jadą dokonać penetracji pobliskiego terenu. Może
jeszcze nie uciekł. Na pobliskim
rondzie widzą tłum ludzi poruszających się w różnych kierunkach, co
znacznie utrudnia zlokalizowanie
sprawcy. Wysiadają z samochodu.
Obserwują, patrolują po cywilnemu,
próbują nie rzucać się w oczy. Henryk K. dostrzega dwóch mężczyzn,
których wygląd odpowiada rysopisowi sprawcy. Podchodzą i legitymują ich. Pudło. Są „czyści”.
W czasie przesłuchania Krzysztof P.
dostrzega mężczyznę z psem, który
ich mija. W sumie wygląda jak każ-

dy. Ubiór nie pasuje do opisu sprawcy, ale mężczyzna ma lekko mokre
spodnie do kolan. Natychmiast pojawia się skojarzenie - sprawca uciekał w stronę pobliskich drzew przez
trawę. Z drugiej zaś strony ten człowiek ma psa - mógł więc za nim
pobiec.
Idą za podejrzanym i go legitymują.
Tłumaczy się spokojnie, że wyszedł
na spacer z psem, mieszka niedaleko. Wszystko się zgadza. Obserwują
go. Facet jest bardzo spokojny. Może za bardzo. Ma katar. Pociąga nosem. Z kieszeni wyciąga chusteczki
higieniczne. To on! Ten dziwny,
charakterystyczny zapach pochodzi
z chusteczek zapachowych. Przeszukują podejrzanego. W kieszeni kurtki, jak się okazało dwustronnej, policjanci znajdują nóż, lornetkę. Jednak nie ma tam łańcuszka. Zatrzymują mężczyznę. Zabierają psa.
Na komisariacie w poczekalni nowi
ludzie, którzy narzekają na pracę
policji, na czasy, na dzieci. Funkcjonariusze prowadzają zatrzymanego.
15.00. Trwa przesłuchanie. Człowiek idzie w zaparte, ma żonę, dwoje dzieci, nigdy nie był karany. Tylko te chusteczki i ich zapach nie
dają policjantom spokoju. Wypełniają protokoły. Następuje okazanie
podejrzanego napadniętej kobiecie.
Nie widzi jej żaden z pięciu mężczyzn, którzy stoją za lustrem fenickim. Pokrzywdzona rozpoznaje
sprawcę i mdleje. Następuje rozmowa z zatrzymanym.
16.30. Podejrzany zaczyna mówić
i w końcu przyznaje się do popełnienia tego czynu. Wskazuje miejsce
ukrycia łańcuszka.
17.30. Policjanci jadą po niego
i zabezpieczają. Po powrocie na ko-
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misariat znowu wypełniają protokoły.
18.30. Zabierają ze sobą psa i jadą
przeszukać mieszkanie zatrzymanego. Żona zdziwiona, dzieci uczą się
w pokoju obok. Kobieta płacze, tłumaczy męża. Policjanci próbują ją
uspokoić. Przyjdzie jutro na komisariat, jak uda jej się załatwić wolny
dzień. Mieszkanie czyste. Nie znajdują obciążających mężczyznę
przedmiotów.

Koniec dyżuru
20.00. Po 12 godzinach pracy policjanci myślą już tylko o powrocie
do domu i ciepłym posiłku. A mieli
jeszcze zrobić czynności zlecone
przez inne jednostki, sprawdzić parę
uzyskanych informacji, odwiedzić
kilka osób, ale dziś już nie zdążą. Są
zadowoleni, że udało im się zatrzymać sprawcę kilku napadów na kobiety. Ten człowiek już nikogo nie
skrzywdzi. Wychodzą z komisariatu. Muszą odpocząć, bo jutro czekają na nich nowe wyzwania.

Temat numeru - PRACA ZAWODOWA

Zostać technikiem kryminalistyki
- co to oznacza?
Kryminalistyka to nauka, która pomaga wykrywać przestępstwo, jego sprawcę
oraz udowodnić istnienie lub brak związku między osobami a zdarzeniami. Znana nam z seriali „Kości”, „Agenci NCIS” zachwyca i ciekawi, ale jak naprawdę
wygląda taka praca? Na te i inne pytania odpowiedziała nam pani Magdalena K.
- technik kryminalistyki Krakowskiej Policji. Dzięki jej uprzejmości mamy
możliwość poznania realiów pracy w tym zawodzie.
Rozmawiała PAULINA PROSZEK

- Kim właściwie jest technik kryminalistyki?
W rozumieniu przepisów Kodeksu
Postępowania Karnego policyjny
technik kryminalistyki jest specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności specjalne, pozwalające na
techniczne i procesowe zabezpieczenie śladów kryminalistycznych na
miejscu zdarzenia (przestępstwa).

rozmowy ze świadkami, pokrzywdzonymi czy ich rodzinami stanowią
ważny element jego pracy. Często
trzeba po prostu pomóc ludziom
odreagować stres, wysłuchać, pocieszyć, doradzić, jak uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości.

- Czy praca ta polega jedynie na
zabezpieczaniu śladów?
To główna część naszej pracy.
Bierzemy również udział w pobieraniu materiału porównawczego do
badań kryminalnych, w daktyloskopowaniu i w wizjach lokalnych.
Sporządzamy również dokumentację fotograficzną czy filmową
z miejsc zdarzeń, rysujemy szkice,
robimy pomiary.
- Czy rozmawiacie ze świadkami,
ofiarami, poszkodowanymi?
Technik bierze udział w czynności
procesowej zwanej oględzinami.
Aby ujawnić i zabezpieczyć ślady,
musi w miarę możliwości dokładnie
poznać przebieg wydarzeń, zatem

- Do jakich spraw są państwo
wzywani? Czy przede wszystkim
są to morderstwa?
Jesteśmy wzywani do każdego
zdarzenia, co do którego istnieje
podejrzenie, że ma charakter przestępstwa, a więc nie tylko do morderstw. Może to być kradzież dżemu

z piwnicy lub właśnie zabójstwo. Na
tym miedzy innymi polega specyfika tej pracy, że nigdy nie wiemy, co
się na danej służbie wydarzy.
- To trudna praca. Czy trzeba wyrobić w sobie mechanizm pewnych zachowań, by móc przetrwać
jej ciężar?
Technik kryminalistyki przede
wszystkim pracuje w terenie z różnymi ludźmi, w zastanych warunkach, także atmosferycznych. Technicy pracują całą dobę, w trybie podobnym do straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego. Bywamy
w domach, gdzie jest ciepło, a strony są miłe i częstują herbatą. Nie
zawsze jednak tak jest. Pracujemy
również w nocy, na mrozie - 25⁰C,
czasem przez kilka godzin. Często
mamy do czynienia z ludzkimi dramatami, wobec których, niestety,
często jesteśmy bezradni. Pracujemy
pod presją czasu, pamiętając, że
czynność oględzin jest działaniem
niepowtarzalnym i nie wolno nam
jej zrobić źle, bo w przeciwnym razie proces dowodzenia w sprawie
będzie utrudniony.
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Temat numeru - PRACA ZAWODOWA

Zostać technikiem kryminalistyki
- co to oznacza?
Jako studentka nauk przyrodniczych odbyłam praktykę, podczas której mogłam podejrzeć pracę ekspertów i techników kryminalistyki.
Spodobało mi się i uznałam, że jest to zajęcie dla mnie.
Często pracujemy w warunkach niebezpiecznych, narażeni np. na zagrożenia biologiczne urazy, łącznie
z zagrożeniem zdrowia czy życia.
Nie bez znaczenia jest dyspozycyjność i elastyczność. Gdy rozpoczynam służbę, nie wiem, kiedy ją
skończę. Czy taka praca jest trudna?
- Myślę, że tak, nawet bardzo. Jak
ważne w tym zawodzie są predyspozycje psychiczne?
Sądzę, że predyspozycje psychiczne są kluczowe. Można nauczyć się
radzić sobie z trudnymi sytuacjami,
ale tylko do pewnego stopnia. Osoby wrażliwe i o słabych nerwach nie
powinny pracować w tym zawodzie.
Paradoksalnie nie oznacza to, że jest
to praca wyłącznie dla mężczyzn.
Moje koleżanki, choć w mniejszości, świetnie sobie radzą.

z bliskimi o pracy?
Nie rozmawiam o pracy w domu.
Technik kryminalistyki ma stałą
styczność z najczarniejszą stroną
ludzkiej natury. Bardzo dbam, by
bliskich przed tym chronić. Staram
się również, by nie przenosić negatywnych emocji na grunt prywatny.
Wychodząc z pracy, próbuję nie
myśleć o niej w domu.

- W jaki sposób odreagowujecie
Państwo stres związany z tą pracą? Czy korzystacie z pomocy psychologa?
Owszem możemy skorzystać
z pomocy psychologa, jednak nie
słyszałam, aby ktoś z moich znajomych udał się do tego specjalisty.
Wyjątkowo trudne sytuacje omawiamy we własnym gronie. Może dlatego, że po prostu najlepiej się rozumiemy. Aby odreagować złe emocje, warto mieć jakieś hobby, które
pozwoli po pracy zająć myśli pozytywnymi aspektami życia. Większość z nas ma swoje pasje.

- Wielu młodych ludzi, w tym nasi
koledzy i koleżanki, oglądają seriale „Kości”, „Agenci NCIS”
i kojarzą ten zawód z technikami
kryminalistyki, którzy tam występują. Czy filmy te oddają choć
w części charakter tej pracy?
Sądzę, że raczej nie, szczególnie
jeśli chodzi o tempo i spektakularność zdarzeń. Na co dzień praca
technika jest zajęciem monotonnym
i żmudnym.

- Czy zdarza się Pani rozmawiać

- Co skłoniło Panią do wyboru
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tego zawodu?
Jako studentka nauk przyrodniczych odbyłam praktykę, podczas
której mogłam podejrzeć pracę ekspertów i techników kryminalistyki.
Spodobało mi się i uznałam, że jest
to zajęcie dla mnie.
- Jakie szkoły należy ukończyć,
aby pracować w tym zawodzie?
Tak naprawdę typ wykształcenia
cywilnego nie ma znaczenia. Są
w naszym gronie umysły ścisłe, ale
również osoby z wykształceniem
humanistycznym. Nie brakuje osób
po technikach różnych specjalności.
Ważne są predyspozycje i cechy,
tj. spostrzegawczość, drobiazgowość, umiejętność skupiania uwagi
przez dłuższy czas, umiejętność pracy w warunkach stresu i presji, dobra organizacja pracy, samodzielność, umiejętność podejmowania
szybkich i trafnych decyzji, odporność psychiczna. Wykształcenie
w tym kierunku zdobywa się na
wielomiesięcznych wewnętrznych
kursach, na które kieruje się funkcjonariuszy policji pełniących służbę w komórkach techniki kryminalistycznej. Potem trafia się pod opiekę
doświadczonego technika i zdobywa
się doświadczenie pod jego okiem.
Potrzeba od 3 do 4 lat, aby stać się
samodzielnym technikiem kryminalistyki.
- Dziękujemy za udzielone nam
informacje.

Temat numeru - PRACA ZAWODOWA

A może MEDYCYNA ?
LEKARZ MEDYCYNY RATUNKOWEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - Tomasz G.
- Jaki ma Pan staż zawodowy?
14 lat.

- Jakie trzeba zdobyć wykształcenie, by pracować w tym zawodzie?
Trzeba ukończyć studia na Akademii Medycznej (obecnie na Uniwersytecie Medycznym), uzyskać tytuł
specjalisty medycyny ratunkowej
(lub specjalizację z anestezjologii
i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii
i traumatologii lub pediatrii w ramach przepisów przejściowych do
2020 r.).

- Jaki ma Pan zakres obowiązków?

- Pozytywne aspekty tej pracy,
w Pana odczuciu?

Jako lekarz systemu PRM
(Państwowego Ratownictwa Medycznego): niesienie pomocy pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego poprzez wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, koordynowanie akcji medycznych czynności ratunkowych
na miejscu zdarzenia w przypadku
zdarzeń mnogich i masowych.
Jako kierownik stacji pogotowia
ratunkowego: nadzór nad zespołami
ratownictwa medycznego, nadzór
nad dokumentacją, organizacja pracy, prowadzenie statystyk, sporządzanie raportów.

Ogromna satysfakcja w przypadku udanych akcji ratowniczych,
urozmaicenie w pracy (żaden pacjent nie jest taki sam jak poprzedni), ciągły kontakt z ludźmi.

- Negatywne aspekty tej pracy?
Praca w godzinach nocnych, stres,
czasami bezradność wobec nieszczęścia.

- Czy jest Pan zadowolony
z wyboru zawodu?
TAK. Pozytywne aspekty mojej
pracy przesłaniają wszystkie inne
sprawy. Praca w tym zawodzie daje
mi dużo satysfakcji i radości.

LEKARZ PSYCHIATRA - Katarzyna G.

- Jaki ma Pani staż zawodowy?

wiście wraz z zespołem, za który
odpowiada kierownik oddziału.

Pracuję w zawodzie 14 lat.

- Jakie trzeba zdobyć wykształcenie, by pracować
w tym zawodzie?
Wykształcenie wyższe - studia
medyczne, potem specjalizacja
z psychiatrii.

- Jaki ma Pani zakres obowiązków?
Jestem starszym asystentem
w szpitalu psychiatrycznym - badam pacjenta, stawiam diagnozę,
ustalam program terapeutyczny,
opiekuję się nim pod względem
medycznym od przyjęcia do wypisu. Współpracuję z rodziną. Oczy-

- Pozytywne aspekty tej pracy, w Pani odczuciu?
Pozytywne aspekty są takie, że
jest to wyjątkowa specjalizacja,
gdzie trzeba nawiązać właściwą
relację z pacjentem, nie ograniczającą się to do fizykalnego badania.
Poznajemy życie naszych podopiecznych, w tym wiele intymnych
szczegółów, udzielamy wsparcia
terapeutycznego i duchowego, pomagamy ludziom, których życie
traci sens. Ta praca uczy rozmowy,
dzięki niej doskonalimy sztukę
kontaktu z drugim człowiekiem, co
przydaje się również w codziennym życiu.

- Negatywne aspekty tej pracy?
Negatywnym aspektem jest obciążenie psychiczne, bo przecież
trzeba wysłuchać pacjenta, wziąć
na siebie jego problemy, a często
również złość.

- Czy jest Pani zadowolona
z wyboru zawodu?
Jestem bardzo zadowolona z wyboru zawodu. Decyzję podjęłam
już na studiach. Wydaje mi się, że
moje cechy charakteru pomagają
mi solidnie wykonywać zadania,
które stoją przed lekarzem psychiatrą.
[Red.]
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In English – Work and jobs

Do you understand advertisements?
Nowadays a lot of young people look for a job and in the near future, we would also like to have a good position
in a firm. When you search advertisements on the Internet you can find a lot of words which sound strange to you.
Even though, you read a Polish newspaper, there are many words which you don’t understand unless you speak
English. These are a few extracts from an advert published by a Polish company …” W związku z rozwojem organizacji poszukujemy wyjątkowej osoby, która dołączy do nas jako: Key Account Manager”…,
…”Rozpoczynamy rekrutacje pracowników stałych: Master Vendor, Preferred Supplier, Direct &Executive Search oraz Consulting obszarów HRM “…
Nowadays, if you dream about a good job, you should know at least one foreign language, especially English. We
would like to present you some examples of new professions which are commonly used in Polish offers at any job
agency.

Edited by: ADA GÓRA, MONIKA SALA, MONIKA KRZANIK,
NATALIA MOSTEK, KORNELIA KOWALCZYK, KUBA SADOWSKI
ART DIRECTOR – This is a person who is in charge of the artistic
features of a theatrical production
(costumes, scenery and lighting).

psychologist. A wedding planner
makes groom and bride’s dreams
come true.

BRAND MANAGER - This is
a person who is responsible for selling original brands and she/he
works in a team.

WEBMASTER OR WEBSITE
ADMINISTRATOR - is a person
responsible for maintaining websites. She/he ensures that web servers, hardware and software operate
correctly and designs websites.

EDUCATIONAL BROKER This is a person who helps schools,
colleges and academies to achieve
the best value.
COACH - This is a person who
trains sportsmen and helps them to
achieve their goals and aims.
COOLHUNTER – This a person
who observes other people or
groups. Often this person belongs
to the group. Mostly she/he works
for businesses and helps in improving products.
COPYWRITER – This is a person
who invents slogans and text of ads
in newspapers, radio, television,
leaflets, catalogues and brochures.
WEDDING PLANNER – This is
a person who organizes wedding
ceremonies; an adviser, friend and

TRENDSETTER - is a person
who initiates or popularizes new
trends in politics, fashion, art and
other fields. She/he is often an early
customer of a given company,
product, or technology.
FUNDRAISER - is a person who
specializes in collecting funds or
donations for social and charity
purposes.
GROOMER - is a dog’s hairdresser. She/he deals with nursing pets.
HEADHUNTER – is a person who
looks for the best future workers on
behalf of the company.
MERCHANDISER - a person
who deals with the representatives

of the brand products in stores.
SPOKESMAN - an advocate who
represents someone else's policy or
purposes (e.g. in contact with the
media)
TRAFFIC MANAGER - a supervisor of the traffic. She/he controls
functioning of commercial or industrial organization of the system
of transport.
MAITRE D’HOTEL – this is
a headwaiter who manages the
waiting staff who welcomes guests,
assigns tables, takes reservations
and ensures that guests are satisfied.
PERSONAL SHOPPER - is a
person who helps people to arrange
shopping; gives advice and feedback about shopping.
UNDERWRITER – a person who
decides who gets a loan in a bank.
KEY ACCOUNT MANAGER –
a person who deals with important
customers by matching special offers to their expectations.

“I like work. It fascinates me. I can sit and look at it for hours.”
Jerome K. Jerome (a British humorous writer)
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In English - Work and jobs

Have you ever thought about your
future job ?
When you are able to understand what position you can apply for in your future job, remember to be well prepared for the job interview, because this is the time when you can show your abilities, skills and you can convince
the interviewer that you are the best candidate. Thanks to the fact that we are a member of the European Union,
young people can live and work in almost any country in Europe.
Is it possible? Is it true? We wanted to check what the chances at the job market are for the young generation of
any European nation and what is necessary to find a good job. We have conducted an interview with Chris, a young Austrian who has come to Poland to earn some money.
- Why have you decided to come
and work in our country?
To be honest, a friend of mine
works here in the international
company, so I‘ve decided to move
to Poland to try such an opportunity
too.
- What do you do in Poland?
Where do you work?
I’m an IT analyst at the international company HCL in the department of Electrolux, at IT service
desk and it’s German support.
- What are your duties at work?
I pick up calls from foreign customers (from Germany, Austria, Switzerland), as you know they speak
German. I try to help customers
with different issues on IT topics.
- Could you tell us about the atmosphere at your company?
The motto of he the firm is
“Employees first customers second” – it means that if a worker is
satisfied with the conditions of his
work he can serve the clients in a
better way – as you see this philosophy is simple.
My project is a team work so if
there is a lot of work we always
help one another.
- What are your qualifications?
In fact, before this job I had nothing to do with IT because I had
gr a du a t ed f r o m u n i v er s it y
(humanistic studies) and I had
worked only in Austria (in a banking area). That’s the point of coming to Poland I decided to improve
my future CV, so next time I could
write in my CV about experience
which I will gain working abroad.

- What skills are necessary at
your work?
Certainly I must know how to
operate a computer, but just basic
skills (most teenagers nowadays
can do it). I have to be selfconfident but polite, especially
when I work with clients. There are
some difficult situations so I have
to be open-minded and flexible. Do
not forget that we work in a team so
everyone has to be cooperative and
well-organized. And the most important thing that I have to know
are languages because I work in an
international company with people
from many countries (e.g. from
Germany, Denmark, France, Russia
and of course Poland)
- How many languages do you
know and are they important at
your work?
German is my mother-tongue
and I deal with customers who use
this language (I have to work on the
phone so it must be advanced level). I speak English and this is the
language which is mainly used in
the firm when you talk to other colleagues. Polish is also useful for me
because sometimes it’s used when
we cooperate with Polish workers.
English and Polish are official languages in our company. I also
know French, so I can work in a
French team and thanks to it my
position in the company is better.
- What are the advantages of
your work?
The salary is really good and
what is more we have some benefits. We have private health insur-

ance, we are provided with hot
meals at the buffet, we also get a
member card of Multisport Center.
- Are there any disadvantages of
your work?
As usual there are some, but they
are at any work. For me the most
difficult thing is that you have to
work shifts and I’m still getting
used to it.
- What do you like in Poland?
The best in Poland are people.
You are very friendly and helpful
when I compare to people from
Vienna. As far as Kraków is concerned, I enjoy the Market Square
and the old city, there are so many
places to go to that I’m never bored
with the city.
- What do you dislike in our city?
Well, the only thing I’m not satisfied with is means of transport.
Your buses, trams even trains are
very slow and there is no underground, so I commute to work
hours because my company is outside the city.
We have talked to Chris and we
know that if you’d like to find a
well-paid job you must know at
least one foreign language. If you
know more than one language it’s a
big plus for you, because many employers expect not only knowledge
but fluency in languages.
If you know languages, have
some qualification, just open your
mind and choose the company you
wish to work for.
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In English - Work and jobs

Time to enjoy yourself
If you would like to check yourself in the subject “jobs and work”, we’ve got
a crossword for you. If you have any problems to solve it, it’s high time you started
learning English. If you can do it easily - congratulations!!!.
Crossword:
You can get it when you work hard. (9)
Employer’s room. (6)
Period of life when you are over 67. (10)
He treats animals. (3)
Must be good at work. (10)
A few people working together. (4)
People who work for a company. (9)
He guards a prison. (6)
He helps e.g bands to become famous. (7)
You work only 20 hours a week. (8)
You make it when you are famous and rich. (6)
She works in hospital. (5)

Also we would like to present some English
proverbs connected with jobs and encourage you to
take part in a competition. Use your imagination,
discover a hidden artist inside you, try to find more
proverbs about work and illustrate them in an interesting way. You can draw, paint or use different
visual techniques in order to demonstrate the meaning of a chosen proverb. Do the crossword, present
graphically any English proverb about work and give
them back to your English teacher!!!
“No pain no gain .”
“Practice makes masters.”
“A penny saved is a penny earned.”

Have a lot of fun with the crossword and proverbs!
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Temat numeru - PRACA ZAWODOWA

Czy chciał(a)byś zostać…?
… patologiem sądowym?

… dezynsektorem?

Niejeden z Was widział ich
pracę w serialach kryminalnych lub czytał o nich
w thrillerach medycznych.
Studenci medycyny obowiązkowo biorą udział
w sekcji zwłok. Wtedy okazuje się, czy mogą zostać
lekarzami. Nie wszyscy przechodzą tę ciężką próbę.
Osób wykonujących ten zawód nie ma zbyt wiele.
Być może dlatego, że na ich pracę nie ma dużego zapotrzebowania. Lekarz sądowy musi niekiedy mierzyć
się z drastycznymi przypadkami, np. dokonywać sekcji zwłok znalezionych po kilku miesiącach. Co na
pewno nie należy do przyjemności!

Zajmuje się on tępieniem gryzoni
(stąd druga nazwa „szczurołap”), ale
i mniejszych szkodników, jak karaluchy czy pluskwy. Nie mogą wykonywać tego zawodu
osoby, które na widok maleńkiego robaczka czy myszy szybko wskakują na stół.

… pracownikiem Sanepidu?
Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych podczas kontroli mogą natknąć się na widoki wymagające
dużej odporności psychicznej, np. robaki w żywności
przechowywanej w sklepowych magazynach, odchody gryzoni. A także muchy w zupie czy włosy w cieście, itp.

… higienistką?
Do obowiązków takiej osoby
należy również sprawdzanie
głów przedszkolaków i uczniów
szkoły podstawowej, a tu można
natknąć się na nieprzyjemne organizmy żywe.

… inseminatorem?
Zajmuje się sztucznym zapładnianiem zwierząt hodowlanych i domowych. Inseminacji są poddawane świnie
i krowy, a ostatnio coraz częściej również domowi ulubieńcy, czyli psy i koty.
Inseminatorem można było kiedyś zostać po kilkutygodniowym kursie. Najczęściej zabiegi inseminacyjne wykonywali dorabiający sobie w ten sposób rolnicy. Jednak
obecnie jest to przede wszystkim zajęcie weterynarzy.

… zbieraczem zwłok?
Taka osoba zbiera zwłoki zwierząt przejechanych przez samochody lub padłych w gospodarstwach rolnych. Niegdyś ich usuwaniem zajmowały się instytucje
państwowe. Teraz najczęściej ten
przykry obowiązek przejmują na siebie prywatne firmy,
podpisujące stosowne umowy z miastami czy gminami.
Od nich z kolei padłe zwierzęta odbierają zakłady zajmujące się ich utylizacją. Zwłoki te rozkładają i tutaj pojawiają się odrażające widoki i niezbyt przyjemny zapach.

I co Ty na to?
[Red.]

On twierdzi, że nic
nie robię...

PRZYSŁOWIA, AFORYZMY, ZŁOTE MYŚLI, SENTENCJE O PRACY
Młodość i wiosna są prawdziwie porą do pracy, czego w nich nie zasiejesz, nie będziesz
zbierał w jesieni. (przysłowie staropolskie)
Praca chroni nas od trzech złych rzeczy: od nudów, przestępstwa i nędzy.
(sentencja walijska)

Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po siewie,
przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty. (Bolesław Prus)
Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca go
obrobi i wartość mu wielką nadaje. (Stanisław Staszic)
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Koło Miłośników Krakowa

Wycieczka - „Kryminalny Kraków”
Ta wycieczka to już odległa historia, ale może warto o niej wspomnieć, tym bardziej że
już zbliża się termin następnej, na którą na pewno warto pójść, tj. „Tajemnice klasztoru Cystersów”. Zima jeszcze nie minęła, a my wyruszyliśmy szlakiem największych krakowskich
zbrodni i tajemniczych zabójstw, które miały miejsce w naszym mieście.
Samobójstwo Michała Bałuckiego
Dowiedzieliśmy się, że nieopodal naszej szkoły popełnił
samobójstwo XIX-wieczny komediopisarz - Michał Bałucki. Pod koniec życia wiódł on spór z ruchem młodopolskim, zwłaszcza z Lucjanem Rydlem. Bałucki rozgoryczony niepowodzeniami ostatnich swoich sztuk, przygnębiony zdiagnozowaną nerwicą, popełnił samobójstwo, strzelając z rewolweru w skroń. Dramat miał miejsce w październikowy wieczór na krakowskich Błoniach
(przed wejściem do Parku Jordana). Pisarz został pochowany na Cmentarzu Rakowickim bez religijnej oprawy.

Włamanie do kantoru walut
Poznaliśmy słynną metodę „rififi”, przy pomocy której
włamano się do kantoru wymiany walut mieszczącego
się w Szarej Kamienicy na Rynku Głównym, obok Kościoła Mariackiego. Jest to taki rodzaj włamania, które
ma na celu kradzież i polega na zrobieniu otworu w suficie.

Zabójstwo Bartłomieja Berrecciego
Poznaliśmy też tajemnicze okoliczności zabójstwa najsłynniejszego polskiego architekta doby renesansu
- Bartłomieja Berrecciego (ur. ok. 1480 w Pontassieve
koło Florencji, zm. 1537 w Krakowie). Mistrz działał na
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dworze króla polskiego Zygmunta I Starego. Wykonywał zamówienia m.in. w Krakowie, Niepołomicach, Poznaniu, Tarnowie. Dorobił się w Polsce znacznego majątku. Był właścicielem sześciu krakowskich kamienic,
dwóch kramów sukiennych, placów oraz cegielni za
miastem. Ożenił się z Małgorzatą Szelągówną, a następnie z Dorotą Czarnowoyską. Został zamordowany przez
innego Włocha przed Pałacem pod Baranami w Krakowie. Zgodnie ze swoją prośbą, został pochowany w podziemiach Kaplicy Św. Anny przy Kościele Bożego Ciała
na krakowskim Kazimierzu.

Wampir z Krakowa
Karol Szczepan Kot, znany również jako Wampir z Krakowa (ur. 18 grudnia 1946 w Krakowie, zm. 16 maja
1968 w Mysłowicach), wywodził się z inteligenckiej
rodziny. Był uczniem Technikum Energetycznego przy
ul. Loretańskiej w Krakowie. Cechowało go zamiłowanie do broni, wojska i strzelectwa. Karol Kot został
oskarżony o zamordowanie 2 osób (77-letniej Marii
Plichty oraz 11-letniego Leszka Całka), 10 prób zabójstwa (w tym 6 przez otrucie) oraz 4 podpaleń. Do pierwszego poważnego incydentu doszło we wrześniu 1964
w kościele Klasztoru Sercanek przy ulicy Garncarskiej 2
w Krakowie. Kiedy zauważył starszą kobietę, podszedł
do niej od tyłu i dźgnął ją bagnetem. Kolejno, 23 września śledził staruszkę i na ulicy Skawińskiej 2 wszedł za
nią do bramy, po czym zadał ciosy nożem. Każda z tych
prób zabójstwa okazała się nieudana.
29 września, koło Klasztoru Sióstr Prezentek przy ulicy
Jana 7, zaatakował kolejną staruszkę, która czytała rozwieszone tam klepsydry. Tym razem atak miał tragiczne
skutki, kobieta zmarła.
Rok później nastąpiła kolejna próba zabójstwa, tym razem niedoszłą ofiarą była Danuta W., koleżanka Karola.
W 1966 roku, w barze „Przy Błoniach”, Karol niepostrzeżenie zmieszał ocet zza baru z trucizną - arsenianem sodu. Zostawił butelkę na miejscu i po zjedzeniu
posiłku wyszedł. Brak jakichkolwiek informacji w mediach o ewentualnych ofiarach śmiertelnych bardzo zirytował mordercę. 13 lutego w 1966 roku na Kopcu Kościuszki w środku zimy zaatakował zjeżdżającego tam
na sankach ucznia szkoły podstawowej Leszka Całka.
Kot podszedł do niego, podjął rozmowę, po czym chwy-

Koło Miłośników Krakowa

Wycieczka - „Kryminalny Kraków”
14 kwietnia tego samego roku, przy ul. Sobieskiego 2,
dziewczynka Małgosia zeszła do skrzynki na listy.
W tym momencie Karol zaatakował ją od tyłu, zadając
ciosy kordelasem. Ofiara przeżyła napad. Zaraz potem
morderca został rozpoznany przez przejeżdżającego
tamtędy taksówkarza i aresztowany.
„Krakowskiego wampira" skazano na karę śmierci przez
powieszenie i bezterminową utratę honorowych praw
obywatelskich. Morderca został stracony zgodnie z wyrokiem 16 maja 1968. Podczas sekcji zwłok stwierdzono
u niego rozległego guza mózgu.

Biała Dama
Wysłuchaliśmy także owianej legendą historii Białej
Damy z Pałacu Wielopolskich. Jak każdy przyzwoity
pałac, również i ten ma swojego ducha, który rzekomo
wędruje nocami po jego korytarzach.
Jak pisze M. Rożek: „Z pałacem Wielopolskich wiąże
się niesamowita historia, którą przed ponad stu laty
przekazał biskup Ludwik Łętkowski. Zdarzyła się ona
z końcem XVIII stulecia. Pewnego wieczoru pod Kościół
Mariacki zajechała kareta. Woźnica wszedł do środka
i poprosił kapelana, by ten udał się z Najświętszym Sakramentem do chorej. W karecie oczekiwał na księdza
jakiś dziwny człowiek, jednakże z powodu ciemności
ksiądz nie mógł go poznać. Po kilku minutach zatrzymali
się w jakimś ciemnym zaułku. Kapłan udał się do chorej,
którą była młoda dziewczyna. W jej towarzystwie przebywał starzec. Po spowiedzi dziewczyny i przyjęciu
przez nią Sakramentu, starzec zawołał owego człowieka
z karety. Jak się okazało był nim kat, który na żądanie
starca zabił dziewczynę, ciało poćwiartował i zakopał

w podziemiach tego dziwnego domu. Po tej makabrycznej scenie starzec zaprosił księdza i kata na wino. Po
krótkim przyjęciu obydwu wsadzono do karety, w której
kat zakończył życie. Ksiądz uszedł cało i opuszczając
dom zbrodni, spostrzegł, że jest to pałac Wielopolskich.”*

Zabójstwo Jędrzeja Tęczyńskiego
Przy wejściu do Kościoła Franciszkanów poznaliśmy
historię zabójstwa Jędrzeja Tęczyńskiego, która miała
miejsce w murach tej świątyni. Zdarzyło się to 16 lipca
1461 roku. Szlachcic ten miał zamówić zbroję u płatnerza, który nie wykonał zlecenia w uzgodnionym terminie lub zażądał za tę pracę zbyt wygórowaną, zdaniem
klienta, cenę. Tęczyński ponoć upokorzył rzemieślnika,
publicznie go policzkując. W mieście doszło do zamieszek. Wzburzone pospólstwo, chcąc pomścić płatnerza,
udało się w pościg za Tęczyńskim, który skierował się
do Kościoła Franciszkanów. Tutaj na stopniach zakrystii
dopadł go rozwścieczony tłum. Tęczyński poniósł
śmierć.
Wkrótce odbył się proces, w wyniku którego kilku rajców krakowskich położyło głowę na pniu za niedopilnowanie porządku w mieście i dopuszczenie do wykonania
samosądu na porywczym szlachcicu. Wyrok wykonano
na Wawelu. Baszta, w sąsiedztwie której mieszczanie
krakowscy zostali ścięci, nazwana została później Basztą Tęczyńską.

Zamach na króla
Ostatnim punktem wycieczki było miejsce, z którego
strzałem z rusznicy próbowano zabić króla Zygmunta I
Starego. Zdarzyło się to blisko pięćset lat temu - w maju
1523 roku. W rejonie wieży Kurzej Stopki na Wawelu
padł strzał z rusznicy. Kula rozbiła okno, w którym stał
monarcha i utkwiła w suficie komnaty. W wyniku przeprowadzonego śledztwa ustalono, że strzelec musiał się
ukryć obok Kościółka Św. Idziego pod zamkiem, skąd
mógł obserwować okna królewskich apartamentów. Zamach mógł mieć związek z ogłoszonym przez króla trzy
tygodnie wcześniej edyktem podatkowym „o czopowym”. Był to pierwowzór akcyzy. Podatek płacony był
przez mieszczan od wyrobu, importu oraz sprzedaży
piwa, wódki, miodu. Sprawcy ataku nie udało się nigdy
ująć. [Red.]
Źródło:
*M. Rożek, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, PWN, Kraków
1993.
Inne informacje pochodzą z Wikipedii - www.wikipedia.pl
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Nasze osiągnięcia

Warsztaty dziennikarskie w Rewalu
Nasz kolega, absolwent szkoły, były redaktor naczelny „AlChemika” - Mateusz Filipek,
zajął w tamtym roku szkolnym pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Konkursie „Potęga
Prasy”, który został zorganizowany przez czasopismo „Angora”. Nagrodą były dwutygodniowe warsztaty dziennikarskie w Rewalu. Poniżej prezentujemy jego relację z pobytu nad
morzem.
Tekst MATEUSZ FILIPEK
Pod koniec lipca, po raz 16, odbyły się warsztaty
dziennikarskie „Potęga Prasy” zorganizowane pod
patronatem tygodnika „Angora” w nadmorskiej
miejscowości Rewal. Miałem okazję uczestniczyć
w nich i bardzo miło wspominam ten czas. Poza spotkaniem nowych osób, których pasją jest dziennikarstwo, poznałem także wielu zawodowców związanych
z tą branżą, ale, co najważniejsze, mogłem rozwijać
własne zainteresowania.
Wszystko zaczęło się od nadzwyczaj długiej i (ze względu na upał) nużącej podróży pociągiem, która zajęła mi
prawie cały dzień. Po przybyciu do Rewala został już
tylko czas na rozpakowanie się i pobieżne poznanie
miejscowości.

Warsztaty
Następnego dnia wszyscy uczestnicy obozu odbyli kurs
prowadzenia radia, ponieważ na czas pobytu w Rewalu
mieliśmy przejąć kontrolę nad „Rewalstacją”. Nasze
zadanie polegało na prowadzeniu wiadomości, przeglądu sportowego, wydarzeń kulturalnych i informowaniu
słuchaczy o pogodzie. Mogliśmy również realizować
programy autorskie. Jak się okazało, pomysłów mieliśmy wiele, bo każdy z nas lubił coś innego. Były programy o dubstepie*, muzyce filmowej, książkach itp.
Gdy już oswoiliśmy się z obsługą radia, przyszedł czas
na tworzenie gazetki i wbrew pozorom nie było to łatwe
zadanie. Musieliśmy szukać reklamodawców, pisać
o aktualnych wydarzeniach w gminie Rewal, przeprowadzać mnóstwo wywiadów z turystami, przedstawicielami władzy gminnej, policją, strażą miejską, następnie
zredagować teksty, stworzyć makietę i wysłać do drukarni. I choć wydawało nam się, że najgorsze za nami,
to prawdziwym wyzwaniem okazało się rozprowadzanie
gazetki wśród czytelników.
* Dubstep - to gatunek elektronicznej muzyki tanecznej (klubowej), który powstał pod koniec lat 90. XX wieku
w Wielkiej Brytanii. Wywodzi się on z południowego Londynu. (Źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/Dubstep)
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Nasze osiągnięcia

Warsztaty dziennikarskie w Rewalu
Podczas wyjazdów na różne festiwale (Indii, Kaszy,
Smaków Regionalnych) uczyliśmy się nagrywać programy telewizyjne, które następnie poddane zostały obróbce, aby później mogły znaleźć się na Youtubie.

Wypoczynek
I choć wydawać by się mogło, że ten obóz to ciągła praca, w rzeczywistości było inaczej - w wolnych chwilach
pływaliśmy, opalaliśmy się lub po prostu spacerowaliśmy brzegiem morza. Dodatkowo, jako dziennikarze,
mieliśmy wolny wstęp na wszystkie koncerty i kabarety
w rewalskim amfiteatrze. Gośćmi byli tam m.in. Kali,
Kabaret pod Wyrwigroszem, Paranienormalni. Braliśmy
także udział w chrzcie ratowników, którzy dbają o bezpieczeństwo na plaży, oraz w Biegach Śniadaniowych,
których ideą jest propagowanie zdrowego trybu życia.
Pod koniec pobytu nad morzem czekał nas chrzest
dziennikarzy. Zostaliśmy podzieleni na grupy. Wyznaczono nam różne zadania, m.in. przeprowadzenie wy-

wiadu z fontanną oraz pomnikiem wieloryba, ukazanie
morza bez wody, sprzedaż magicznego powietrza w słoiku. Zadania te miały na celu pobudzenie naszej wyobraźni i inwencji twórczej, bo przecież w dziennikarstwie
o to chodzi, by widzieć to, czego nie dostrzegają inni. Po
ukończeniu zadań, złożyliśmy przysięgę dziennikarza.
Później odbył się bankiet, na którym otrzymaliśmy dyplomy i pamiątki. Uczestnicy przedstawili także kilka
krótkich scenek, które ukazywały zabawne sytuacje
z życia obozowego. Na koniec urządziliśmy pożegnalną
audycję w radiu. Wszyscy z wielkim żalem opuszczali tę
przepiękną miejscowość.
Dzięki temu doświadczeniu poznałem tajniki tworzenia
audycji radiowych i programów telewizyjnych oraz gazety, poza tym dużo się dowiedziałem na temat dziennikarstwa oraz przyjemnie spędziłem te dwa letnie tygodnie.
Zachęcam Was do pisania tekstów i współpracy
z „AlChemikiem”, co może być początkiem wspaniałej przygody, jaką jest tworzenie własnego pisma!

Wszystkie relacje można obejrzeć na stronie www.potegaprasy.pl
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Witajcie!

Klasa I B

Klasa I C
Klasa I A

Klasa I AD
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Dwa w jednym
CZYLI

Ślubowanie i Dzień Nauczyciela
14 października, czyli w Dniu Edukacji Narodowej, miały miejsce w
naszej szkole dwie uroczystości: Ślubowanie i Dzień Nauczyciela.
Tekst GABRIELA WIERCICHOWSKA

Na sali gimnastycznej zgromadzili
się pracownicy szkoły, rodzice oraz
uczniowie. Po długiej nieobecności
wróciła Pani Dyrektor i powitała
pierwszaków oraz wręczyła gronu
pedagogicznemu i personelowi Nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia.
Po wypełnieniu tych obowiązków
nastąpiło uroczyste ślubowanie.
Pani Dyrektor przywołała do siebie
przewodniczących klas pierwszych,
wśród których znalazł się tylko jeden chłopak i nastąpiło złożenie
szkolnej przysięgi. Podczas pasowania magiczną różdżką przy kilku
z nich, za sprawą diablicy, zadzwonił czarodziejski dzwoneczek, domagający się poddania dodatkowym
próbom nowoprzybyłych delikwentów.
Część z nich dostała do wypicia
podejrzaną miksturę w ciemnych
kubeczkach, której składu ani smaku nie dane nam było poznać, pomimo tego grupka młodzików wypiła
ową ciecz ze swoistym zadowoleniem na twarzach. Kiedy skończyło
się pierwsze wyzwanie, diablica
rozdała swym ofiarom karteczki
z pytaniami.
W czasie, kiedy pierwszoklasiści
przygotowywali się do odpowiedzi,
ich starsi koledzy przystąpili do
przedstawienia prostych doświadczeń chemicznych. Jednak nie tłumaczyli publiczności wykonywanych czynności i dlatego osoby,
które nie są ekspertami w tej dzie-

dzinie, niewiele z tego pokazu zrozumiały. Można było jednak zobaczyć, że coś w probówkach zmienia
barwę, coś strzela iskierkami, a na
końcu nie dało się nic zobaczyć
z powodu fali dymu, która zalała
salę gimnastyczną.
Po tym krótkim pokazie umiejętności chemicznych, na środek sali
wystąpiły dwie uczennice, które
trzymały w ręku żabkę. Jak się okazało był to Jaś z 1a, którego zła czarownica zmieniła w zielone stworzonko. Odmienić go mógł pocałunek niewinnej panienki, lecz mimo
usilnych nalegań zarówno ze stron
chłopców, jak i nauczycieli, nie pojawiła się żadna, na tyle niewinna
niewiasta, aby odczarować biednego księcia.
Tymczasem diablica nie zapomniała o swojej zdobyczy i powróciła do odbierania odpowiedzi na
serię pytań pokroju: „Ile to jest półtora i półtora?” Nasz inteligentny
narybek z zaskakującą poprawnością rozwiązał wszystkie zagadki.
Uczniowie z klas chemicznych zostali poddani dodatkowemu testowi,
na który składały się proste doświadczenia chemiczne przeprowadzane pod nadzorem starszych kolegów. W końcu, po wszystkich tych
wyzwaniach, każdy stał się pełnoprawnym uczniem ZSCh.
Takim oto sposobem zakończyła
się pierwsza część uroczystości,
a na scenę weszli, a raczej wskoczyli, uczniowie klasy 3o i zasiedli

za sterami statku „Chemik 3”, który
pływa po wodach nauk ścisłych.
Przygarnęli na swój pokład nowych,
aczkolwiek niechętnych adeptów
nauk przyrodniczych i doprowadzili
do ładu niesfornych piratów pływających po wodach oceanu humanistycznego, którzy swym lenistwem
i pozornym brakiem obowiązków
próbowali ściągnąć na ciemną stronę nauki buntowniczych pierwszorocznych. Przedstawienie było bardzo dynamiczne, a za sprawą brawurowej gry aktorów nikt nie śmiał
ziewnąć, wręcz przeciwnie, czuło
się niedosyt artystyczny.
Po zakończeniu oficjalnej części
uczniowie rozeszli się do swoich
klas i nastąpiło wręczanie podarunków nauczycielom z okazji ich
święta. Obdarowani zostali oni czekoladkami, kwiatami a nawet filiżankami. Zarówno po minach pedagogów, jak i uczniów, można było
wywnioskować, że wszyscy dobrze
się bawili, a przecież o to chodziło.
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SZKOLNA TABLICA

Wycieczka do Barycza - 13 wrzesień

Wybory Samorządu Szkolnego odbędą się

5 listopada 2013 roku.

Międzyklasowy Konkurs

Tydzień wcześniej zostaną przeprowadzone
kampanie wyborcze kandydatów.

- 26, 27 i 30 wrzesień
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„Zbiórka śmieci”

Z życia szkoły

DYSKOTEKA
17 października, w czwartek, o godz. 18.00 rozpoczęła się na sali gimnastycznej dyskoteka.
Bilet wstępu kosztował zaledwie 5 zł. Podczas imprezy odbywała się również loteria oraz sprzedaż
przekąsek, a uzyskane w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na akcesoria sportowe.
Imprezę zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego.

Przeurocze reprezentantki Samorządu
Szkolnego pełniły rolę konferansjerek.
Najpierw obserwujemy, jak inni tańczą, a później…
sami szalejemy na parkiecie.

Pokazy taneczne
Grupa taneczna hip - hop „REAKCJA”,
czyli siostry Dominika i Karolina Machnik
Oglądamy występy naszych koleżanek.
„Brawo dziewczyny!”

Grupa taneczna hip - hop „ADRENALINA”,
czyli Żaneta Kocoń i Ania Poznańska
Zdjęcia:
mgr Joanna Zima

Czy to Michael
Jackson? Nie,
to absolwent ZSCh
- Adrian Bernaś.
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DYSKOTEKA
Uczniowie przygotowali słodkie przekąski,
takie jak własne wypieki oraz napoje, które
sprzedawali swoim kolegom i koleżankom.

Dziewczęta z klasy
2c, czyli Agata Rychlik, Weronika
Ozimek, Kamila
Nowak oraz Natalia
Maciejewska, zorganizowały loterię
i konkurs muzyczny.

Król balu - Michał Kisielewski z klasy 4a.

Jak widać wszyscy
świetnie się bawią!!!
Królowa balu - Ewelina Chrobak z klasy 2c..
Zebrano 378 zł. Poniżej prezentujemy
zakupione przez pana prof. Wojciecha
Brzuchacza akcesoria sportowe.
Zdjęcia:
mgr Joanna Zima
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Krąg naszych zainteresowań

COSPLAY: Hobby? A może sposób na życie?
Co to jest cosplay? To przebieranie się za postacie z gier, filmów, anime… Brzmi ciekawie? Czy jest
ktoś, kto choć raz nie chciałby wcielić się w swojego ulubionego bohatera? Myślę, że większość ludzi ma
czasem ochotę stać się kimś innym. Wśród nich są też tacy, którzy tworzą stroje, a później się w nie przebierają lub tworzą je dla innych osób, ale wtedy przeradza się to ze zwykłego hobby w pracę, która oprócz
satysfakcji przynosi również zyski.
Tekst AGNIESZKA OOKAMI HUDYGA

W innych krajach europejskich
cospley traktuje się jak zawód i wielu cospleyerów zarabia w ten sposób
pieniądze. W Polsce cosplay nadal
traktuje się jako hobby, które daje
jedynie satysfakcję. Niekiedy
cosplayerzy biorą udział w konkursach i zostają nagradzani, zyskują
sławę i fanów, inni natomiast zajmują się tworzeniem elementów lub
całych strojów dla fanów anime za
kwotę, która pokrywa koszty przebrania. O tym, jak wygląda życie
cosplayera w Polsce, przekonacie
się, czytając ten artykuł.

Otto
Marzenia mają wielką moc, jeśli
tylko wyciągniesz ku nim rękę i trochę pomożesz szczęściu. Efekt końcowy może cię zadziwić. Przekonał
się o tym Otto, który niezrażony
dominacją kobiet w świecie
cosplayu postanowił walczyć o swoje pragnienia.
Marzenie - tylko tyle wystarczyło,
by rozniecić w nim prawdziwą pasję. „Kiedy jeszcze nie wiedziałem,
czym jest konwent, bardzo chciałem
kupić sobie dresik Naruto. I dlatego
przeglądaliśmy z koleżanką strony
internetowe, ale w ostateczności
zrezygnowałem.”
Niedługo po tym ta sama znajoma

zabrała go na Magnificon IX. Tam
Otto po raz pierwszy zobaczył
cosplay swojej ulubionej postaci
z Naruto. „O Boże, to Tobi! Nawet
miał maskę zrobioną, a nie kupioną,
co należy do rzadkości”.
Zafascynowany strojem Otto postanowił sam zrobić cosplay z tej serii.
Pierwotnym planem był Itachi, jednak z powodu zniszczonych soczewek na kolejny konwent poszedł
w samym płaszczu. „Koleżanki
stwierdziły, że byłbym świetnym Tobim, bo mam podobny charakter itd.
Przystałem na to i wykonałem maskę, która, nieskromnie przyznam,
jest bardzo dobra i służy mi po dziś
dzień. Poznając świat cosplayowy,
zrozumiałem podstawowe "prawa
dżungli" takie jak to, że wszystko
najlepiej uszyć samemu. Tak powstał właśnie Mephisto z "Ao No
Egzorcist".” Od tamtego czasu chłopak stara się coraz bardziej udoskonalać swoją technikę, wykorzystując
nowe materiały. Dąży do tego, by
być coraz lepszym, poszerzając
swoją wiedzę i umiejętności, ponieważ pragnie w przyszłości dzielić
się nimi z młodymi cosplayerami.
Nie zapomina jednak o najważniejszej zasadzie, która dla wielu zeszła
na dalszy plan: cosplay to przede
wszystkim zabawa.
Oprócz tworzenia strojów, chłopak
aktywnie udziela się w fandomie*.

Jest jednym z prezenterów w radiu
„Anime24” oraz organizatorem konwentów i innych spotkań mangowych. „Zawsze chciałem mieć
udział w życiu "fandomu" oraz móc
coś zrobić dla jego członków” - mówi pod koniec rozmowy.

Otto jako Tobi
*Fandom - tak określa się społeczność
fanów, w tym przypadku chodzi o miłośników mangi i anime. Ludzie ci aktywnie uczestniczą w klubach zrzeszających osoby, które interesują się daną
postacią czy serią, biorą udział w konwentach lub w internetowych dyskusjach.
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COSPLAY: Hobby? A może sposób na życie?
Asato

„Szybko odnajdywałam się w tym
świecie i przeszłam w krótkim czasie
długą drogę - od kompletowania
stroju po samodzielne szycie od
podstaw. Do tego oczywiście doszła
dbałość o szczegóły, takie jak odpowiednio ścięty i wystylizowany wig*,
soczewki czy makijaż dobrany pod
konkretną postać.”
Swoją pierwszą scenkę grupową
przedstawiła na Hellconie, grając
prostytutkę zabitą przez Kubę Rozpruwacza - Madame Red. Wtedy też
poznała Natalię (znaną jako Carmen) i zaczęła uczestniczyć w sesjach zdjęciowych. Jak sama twierdzi, największą radość sprawia jej
chodzenie w stroju wśród znajomych oraz wspominane sesje.

Shappi

Asato jako Levi
Snuje się po parku Potockich, słuchając muzyki. Nie interesuje się
otoczeniem, jakby żyła w swoim
własnym świecie. Z pozoru zwykła
dziewczyna, którą z daleka łatwo
pomylić z chłopakiem, co często
wykorzystuje w swoich pracach.
Asato cosplayem zajmuje się już od
ponad roku, a zdążyła już stworzyć
bardzo wiele postaci. Sama uważa
siebie za „świeżaka” w tej dziedzinie, chociaż ma już ponad 400 fanów. „Moim pierwszym konwentem
był Magnificon i wtedy też była
pierwsza próba cosplayu. Stworzyłam Larę Croft z serii "Tomb Raider", bo akurat miałam podobne
ubrania i wystarczyło dokupić pistolety i zrobić kabury. Zamiast peruki,
po prostu przefarbowałam włosy”
- wspomina. Później było już coraz
lepiej. Strój Ciela (Kuroshit - suji)
zapewnił jej wygraną - półroczny
kurs języka japońskiego. To był początek jej przygody z cosplayem.

Ruczaj, przystanek Norymberska.
Spotykam się z niską, rudowłosą
i wiecznie uśmiechniętą dziewczyną, która w świecie polskiego
cosplayu zaistniała pod pseudonimem Shappi. Szybkie zakupy,
obiad, zapoznanie się z jej współlokatorką. Luźna atmosfera sprzyja
rozmowie na temat popularnej serii
„Attack on tytan”. Po posiłku przechodzimy do pokoju dziewczyny.
Niewielki, w jasnym kolorze, na
wprost drzwi stoi pudło z konkursowym strojem, a na szafce za szkłem
leżą ozdobne kamyczki z żywicy.
Jej przygoda z cosplayem rozpoczęła się już w 2009 roku. Wtedy by
być cosplayerem wystarczyło ubrać
karton i go podpisać. Nikt nie przejmował się idealnym odzwierciedleniem postaci. Liczyła się tylko dobra zabawa. „Pamiętam, jak kiedyś
na jednej scence pewien chłopak
wszedł do śpiwora, tworząc w ten
sposób strój jednego z pokemonów.
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Aktualnie taki śmiałek zostałby natychmiast wyśmiany.” Zmienili się
widzowie, a co za tym idzie i osoby
zajmujące się cosplayem. Obecnie
strój należy wykonać, dbając o każdy szczegół. Jest to pracochłonne
zajęcie, a mimo to Shappi potrafi
czerpać z tego ogromną przyjemność.
Swoją popularność (prawie 5,5 tys.
osób obserwujących jej fanpage*)
zawdzięcza udziałom w międzynarodowych konkursach. Mając zaledwie 18 lat, wystąpiła na największym konwencie „London Expo
2010”. Było to dla niej wielkim
przeżyciem, tym bardziej że jej
przyjaciółka Kairi zajęła wtedy
2 miejsce.
Kolejne lata przyniosły dziewczynie
kilka większych wygranych. Szybko
zauważyła, że w większości krajów
zaczyna się akceptować cosplay,
który stworzył ktoś, kto się tym zawodowo zajmuje. Shappi wykorzystała ten nowy trend, sprzedając robione na zamówienie elementy stroju. „W tym momencie muszę zrobić
sześć rękawic Ezreala. Niestety,
brak czasu skutecznie mi to uniemożliwia”. Oczywiście oprócz elementów konkretnych strojów sprzedaje czasem pełne zbroje, które miały już swoją konwentową premierę
i zalegają w jej szafie. Za jeden pancerz zrobiony ze specjalnej pianki
eva potrafi zarobić od 200 do 250
dolarów. Cena zależy od czasu, jaki
poświęciła na jego wykonanie.

* Wig - peruka
* Fanpage - stronka jakiejś gwiazdy,
na której znajdują się informacje
o tej osobie oraz jej zdjęcia.
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COSPLAY: Hobby? A może sposób na życie?
Japan Expo 2013
– Paryż
Po wielu miesiącach
przygotowań nadszedł
czas na podbicie francuskiej stolicy. Shappi przeszła polskie eliminacje na
solowy występ. Wraz
z nią brała w nim udział
także trzyosobowa grupa
z Polski.
W środę wieczorem byli
już na miejscu. W czwartek mieli okazję zobaczyć
miasto miłości. Organizatorzy zadbali o niezapomnianą atmosferę, przygotowując dla uczestników kilka atrakcji. Jedną
z nich była impreza
w specjalnym autobusie.
„Czuliśmy się jak prawdziwi celebryci. Jeździliśmy po całym mieście,
dobrze się bawiąc i poznając innych cosplayerów. Uważam, że to był
bardzo dobry pomysł. Na
innych konkursach nigdy
nie było czasu na zaprzyjaźnienie się z uczestnikami, a tu wręcz przeciwnie!”
Piątek był dniem parady,
podczas której wszyscy
mieli zaprezentować jeden z trzech wymaganych
strojów.
W sobotę, 7 lipca, zbudzili się o
4.00 rano, by o 7.00 być już na
pierwszej próbie. Do samego końca
nikt nie wiedział, kto zasiada w jury.
Około 15.00 przyszedł czas na zaprezentowanie się przed wszystkimi

konwentowiczami oraz osobami,
które miały oceniać stroje. Kolejność występów była losowa. Shappi
dostała numer 13. „Za sceną było

Zwycięski strój Brunhilde
strasznie duszno. Francuz przebrany
za kota zemdlał, schodząc po schodkach i trzeba było go cucić. Sama,
zaraz po występie, poszłam zdjąć
zbroję, zostawiając tylko perukę.”
Około 16.00 jury ostatecznie wybra-

ło zwycięzcę. Uczestnicy ze zniecierpliwieniem czekali na ogłoszenie wyników. Shappi była spokojna,
ponieważ nie liczyła na zdobycie
nagrody. „Byłam, pokazałam się, poznałam
miłych ludzi… Prowadzący wywołuje osoby,
które zajęły trzecie
i drugie miejsce. Zadowolona biję brawo, tak
jak reszta. Nagle pada
moje imię jako zwycięscy. Stałam osłupiała,
nie wiedząc, co się wokół mnie dzieje. Dopiero
Kairi wypchała mnie do
odebrania nagrody.
Gdyby tego nie zrobiła,
zapewne stałabym tam
jeszcze długą chwilę.”
Strojem Brunhilde wygrała 400 euro oraz wyjazd do Japonii, do którego właśnie się przygotowuje.
Nawet nie zauważyłam,
kiedy minęły 4 godziny
wspólnej rozmowy, porad dotyczących cosplayu czy też zdjęć.
Wróciłam tylko z kilkoma zdaniami zapisanymi na kartce, jednak
wszystkie szczegóły
mocno utkwiły w mojej
pamięci.
Tekst napisałam, ponieważ sama interesuję się
cosplayem. Obecnie
stworzyłam już strój
Kuroko Tetstuya z „Kuroko no basket”, a teraz robię Hanji Zoe
z „Shingeki no kyojin” na grudniowy konwent. W moim przypadku
jest to na razie jedynie wspaniała
zabawa, która sprawia mi wiele radości.
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Kącik młodego felietonisty

Halo, MATURA!
Matura nie przez przypadek nazywana
jest ,,egzaminem dojrzałości”. Jest ona ostatnim testem, który piszemy w liceum, później pozostaje już
tylko podjęcie decyzji, co chcemy zrobić ze swoją
przyszłością, którą drogą podążymy dalej. Staniemy
przed wyborem kierunku studiów, które przygotują nas
do pracy w konkretnym zawodzie.
Nim jednak nastąpi ten przełomowy w naszym życiu moment, cały
swój wysiłek musimy poświęcić na
przygotowanie się do matury. Oczywiście uczymy się, myśląc o niej,
całe trzy lata, ale dopiero w ostatniej
klasie zaczynamy odczuwać stres
i uświadamiamy sobie, jaka odpowiedzialność spoczywa na naszych
barkach.
Oprócz nauki, w którą trzeba jednak włożyć wiele wysiłku, pojawiają
się w naszym życiu pierwsze dylematy. Zastanawiamy się, co chcemy
robić w przyszłości, co nas pasjonuje, musimy bowiem wybrać przedmiot maturalny, który da nam przepustkę na konkretne studia.
Na jednej wątpliwości się nie kończy! A co się stanie, kiedy okaże się,
że to jednak nie jest to, co chcielibyśmy robić w przyszłości lub nie uda
nam się zdać egzaminu na takim poziomie, jaki wymagany jest na danym kierunku studiów?
Sytuacja wygląda nieco gorzej,
gdy nagle uświadamiamy sobie, że
właściwie nie mamy zielonego pojęcia, co chcielibyśmy tak naprawdę
robić w przyszłości! Przeglądamy
stosy informatorów, odpowiednie
strony internetowe, z których pragniemy się dowiedzieć, jaki przedmiot musimy zdać, do czego się przyłożyć, by studiować konkretny kierunek. Z wielu marzeń rezygnujemy, bo okazuje się, że nie jesteśmy

w stanie nadrobić zaległości, które nazbierały się
z danego przedmiotu. Przyczyny są właściwie dwie
albo nie chciało nam się uczyć, albo nauczyciel nie
przypadł nam do gustu.
Myśleliśmy, że w poprzednich klasach było ciężko,
a tu „surprise”! Zaczynamy z podniesioną głową i dużym zapałem ostatni rok w średniej szkole i już pierwsze dni września nas przytłaczają. Nauczyciele
na dzień dobry serwują nam kartkówki i sprawdziany, stale powtarzając:
„W tym roku nie ma zbijania
bąków! Trzeba wziąć się do roboty! Halo, MATURA!”
Po raz kolejny dowiadujemy się,
że czeka nas ciężka praca, do tego
w głowie kotłują się wątpliwości,
czy ten wysiłek ma sens, skoro tak
wielu absolwentów wyższych
uczelni nie ma pracy? Znamy też
takich, którzy po studiach pracują
McDonaldzie, więc po co ten stres
i wysiłek? Znajomi przekonują, że
aby zdobyć godną pracę, trzeba
mieć kontakty. Wielu młodych
ludzi zaczyna wtedy myśleć o studiach za granicą naszego kraju,
o wyjeździe z Polski. I to chyba
cały zestaw wątpliwości, które pojawiają się życiu maturzysty
w chwili, kiedy musi wybrać konkretne przedmioty maturalne i zacząć się porządnie uczyć.
Jednak stres i obawy to rzecz
naturalna. Negatywne uczucia rozładuje na chwilę studniówka,
a później można już zmagać się
z ciężarem odpowiedzialności, byle dalej od matury.
W końcu i tak, jak wszyscy przed nami, wykrzyczmy
nieśmiertelne zdanie: „Matura to bzdura!” i … pójdziemy dalej.

Tekst GABRIELA SZCZUREK
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Klub miłośników książek

lubimy
Niedawno natknęłam się na wspaniałą książkę, która pomogła mi przewartościować mój świat, jest to powieść
Kathleen Flynn "Legalna fryzjerka".
To powieść o dziewczynie imieniem
Georgia, która ma jedno marzenie, pragnie stać się światowej sławy kolorystką. W trakcie nauki i rozwoju kariery
pomaga mamie i siostrze, ale jednocześnie nie
zapomina o swoich potrzebach. Georgia zakochuje się i popełnia błędy jak każda młoda osoba,
lecz nie załamuje się i wciąż dąży do postawionego sobie celu.
Ta książka ukazuje, jakie wartości powinny być
stawiane na pierwszym miejscu. Moim zdaniem,
może stać się swoistym drogowskazem na drodze
życia młodego człowieka, który nie do końca pojmuje sens rodziny.
Zdecydowanie polecam tę książkę wszystkim,
którzy pragną wzruszeń i cenią sobie niebanalny
dowcip oraz osobom pragnącym poznać wartość
związków między spokrewnionymi osobami.

Tekst PATRYCJA PAPAJ

CZYTAĆ!
Ostatnio przeczytałam książkę Arthura Goldena "Wyznania gejszy".
Opowiada ona o losach kobiety pochodzącej z małej wioski rybackiej, Yoroido.
Jako mała dziewczynka, wraz ze starszą
siostrą, została sprzedana przez własnego
ojca obcemu człowiekowi. Tajemniczy
mężczyzna wywozi obie dziewczyny do
Kioto, gdzie zostają rozdzielone. Taki los
spotykał w tych regionach wiele dzieci. Jedna
z dziewcząt, Chiyo, trafia do Okiya, gdzie czeka ją
ciężka praca w domu przepełnionym wrogą atmosferą. Po wielu latach bohaterka zostaje gejszą...
Książka opowiada o wydarzeniach, które miały
miejsce przed drugą wojną światową, a także w jej
trakcie i po zakończeniu. Autor pozwala nam poznać
wiele obyczajów japońskiej arystokracji oraz tradycji
ludowych, co jest dodatkowym atutem tej powieści.
Narracja prowadzona jest prostym, lekkim tonem,
dlatego „Wyznania gejszy” czyta się z przyjemnością. Jeżeli jeszcze nie poznaliście tej powieści, to
warto po nią sięgnąć. Polecam!

Tekst KAJA STEFAŃSKA
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Klub absolwenta

Chodzi o to, aby rozbudzić
zainteresowanie… chemią
Z Panią MARIĄ LITWIN - absolwentką ZSCh, nauczycielem chemii,
autorką podręczników - rozmawiały PAULINA JANKOWSKA,
BARBARA PĘCZEK, KINGA CEBALLOS.

- Jak zaczęła się Pani przygoda
z chemią?
Zaczęła się w szkole podstawowej, wtedy była to 7 klasa. Nauczyciel – Pan Ludwik Góra uczył chemii, fizyki i matematyki. Mężczyźni
– nauczyciele raczej są rzadkością,
ale wtedy jeszcze nie. Uczył świetnie dlatego, że kiedyś nie było jeszcze doświadczeń, nie było sal, gdzie
można było takie doświadczenia
przeprowadzać, a on to robił. Zainteresował nas chemią i fizyką, ale
był też świetnym matematykiem.
Wtedy zaczęło się na dobre. Uświadomiłam sobie, że chcę się kształcić
właśnie w tej dziedzinie. Wiedziałam też, że chcę być nauczycielem,
tylko nie miałam pojęcia, czego
chcę uczyć.
- Już w podstawówce?
Nie, jeszcze wcześniej. Byłam
malutka, a już zbierałam dzieci na
podwórku. Potem wiedziałam już,
że chcę uczyć chemii, fizyki albo
matematyki. Tak się złożyło, że
przez pewien czas uczyłam wszystkich tych przedmiotów, a potem
chemii, którą zresztą uwielbiam.
- A jednak wygrała chemia…
Wygrała chemia, gdyż jest to
przedmiot, którego jest bardzo łatwo
uczyć. Jest tak łatwo zainteresować,
tak łatwo osiągnąć sukces i jest tak
przyjemna do uczenia, bo nie trzeba
się męczyć z tym, żeby ją wtłoczyć
komuś do głowy, tylko po prostu

należy jej uczyć.
- Humanistów chemii uczy się
trudniej?
Nie jest trudniej. Co zainteresować może młodego człowieka? Eksperyment, doświadczenie. Gdy
uczyłam, to podawałam temat lekcji
i pytałam: „Czego chcielibyście się
dowiedzieć?” - oczywiście w związku z tym tematem. Było kilka punktów i na ogół było tam to, o czym
chciałam powiedzieć na lekcji oraz
to czego chciałam nauczyć. Doświadczenia nie były trudne. Przede
wszystkim chodzi o to, żeby rozbudzić zainteresowania.
- I dopasować przede wszystkim
to, co Pani zamierzała nauczyć, do
tego, co dzieci chciały przyswoić.
Tak mi się wydawało. Było tak, że
zadawali pytania w związku z tematem, którym był np. tlen. To czego
chcieli się dowiedzieć? Gdzie występuje tlen? Jak się go otrzymuje?
Jakie ma właściwości i zastosowanie? Tego trzeba się nauczyć.
W związku z tym, te punkty zapisywało się w notatce z lekcji i przeprowadzało się doświadczenie. Wydaje
mi się, że jeśli ktoś mówi, że chemia
jest trudna, to jest to częściowo wina
nauczyciela. Takie jest moje zdanie
i nie zmienię go nigdy.
- Były jakieś różnice w sposobie
nauczania w ówczesnym Technikum Chemicznym w porównaniu
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do dzisiejszych czasów?
To była cudowna szkoła. Mieliśmy tylko zastrzeżenia co to dyscypliny: trzeba było chodzić z tarczą
„Technikum Chemiczne” i pod spodem mieć belki, których ilość oznaczała klasę. Nie każdy chciał chodzić z taką belką, zwłaszcza ci
z pierwszych klas. Należało je nosić
nie tylko w szkole, ale też w drodze
do niej i z powrotem.
- Jaki był główny powód zakładania tarcz?
Nie wiem, jaki to był dokładnie
powód. Myślę, że to dyscyplinowało, bo gdy szła ulicą dziewczyna lub
chłopak, było wiadomo, skąd są.
Wtedy nie było takich sytuacji jak
teraz. Nie zdarzały się takie zachowania w stosunku do nauczycieli,
o jakich się teraz słyszy.
- Gdyby miała Pani taką możliwość, przywróciłaby Pani tarcze?
Tak, chciałabym, żeby wróciły
tarcze, stroje szkolne. Bardzo mi się
podoba, jak niektóre szkoły je mają.
Wszyscy negatywnie mówili o pomysłach Giertycha, takich jak
umundurowanie uczniów. Ja myślę,
że to naprawdę nie jest zły pomysł.
Poza tym nie każdy młody człowiek
pochodzi z zamożnej rodziny. Jeden
sobie ubierze markowe ciuchy i będzie szpanował, a drugiego nie będzie na to stać.

Klub absolwenta

Chodzi o to, aby rozbudzić
zainteresowanie… chemią

- Które wspomnienia z naszej
szkoły są dla Pani najważniejsze?
Trudno powiedzieć, co jest najważniejsze, bo było tego mnóstwo.
Nauczyciele byli wyjątkowi. Pamiętam taką śmieszną sytuację z udziałem prof. Tadeusza Alszera, który
był polonistą. Wzbudzał strach
wśród uczniów; miał groźne spojrzenie, chociaż w środku to była
sama dobroć. W związku z tym miał
ksywkę Pirat. Ktoś poprosił mnie,
żebym spytała, czy jest prof. Alszer
w pokoju nauczycielskim. Zeszłam
tam cała przestraszona, zapukałam,
uchyliłam drzwi i pierwszego lepszego nauczyciela zapytałam:
„Przepraszam bardzo, czy jest prof.
Pirat?” (śmiech). A potem pomyślałam: ”Boże, przecież on się nazywa
Alszer! Co ja narobiłam!” Takie
małe drobiazgi. Albo dyrektor Kałuża - matematyk. Też sprawiał wrażenie zdystansowanego do nas
wszystkich, a jednak wszystko wiedział o uczniach, a wydawało się, że
jest to dla niego taka masa. Okazało
się, że był dla każdego taki ciepły,
miał cudowny uśmieszek i wspaniale uczył matematyki. Nie do pomyślenia było, żeby się nie przygotować na jego lekcję. To byłby wstyd.
Nie wiem, czy są jeszcze tacy nauczyciele jak to grono.
- Byli dla Pani autorytetami?
Tak. Nie tylko autorytetami, ale też
bardzo dobrymi nauczycielami swoich przedmiotów, mieli niesamowitą
wiedzę. To były ciężkie czasy. Na
przykład nigdy nie chciałam uczyć
historii, bo wiedziałam, że wokół

panuje zakłamanie, jeżeli chodzi o tę
dziedzinę nauki.. Akurat ja pochodzę z domu, gdzie mój tato był żołnierzem AK, więc tę prawdziwą
historię znałam, ale wiele osób niestety nie. Natomiast prof. Chirowski
przemycał nam informacje i mówił,
jak było naprawdę. To była szkoła,
z której przypuszczam nie wyszła
ani jedna osoba, która nie miałaby
wiedzy o historii Polski.
- Czy w Technikum zawarła Pani
jakieś przyjaźnie, które trwają do
dziś?
Przetrwały, choć z czasem się rozluźniły. W tej chwili nie mam takich
kontaktów, żebym spotykała się
z kimś, ale to jest uzasadnione. Kończysz szkołę, idziesz na studia, zawierasz nowe znajomości i przyjaźnie. Potem idziesz do pracy i nawiązujesz nowe kontakty. Wielu ludzi
najczęściej łączy wspólna nauka,
praca, a potem to się zmienia. W tej
chwili już nie jestem w „NaszejKlasie”, ale przez moment byłam
i wtedy odzywali się znajomi ludzie. To jednak tylko wirtualny
świat i nie podoba mi się to. Szczerze mówiąc, o niczym to nie świadczyło.
- Nie było spotkania po kilku
latach?
Było… po pięciu, ale ja nie byłam
na tym spotkaniu. A później po iluś
tam, ale też nie poszłam. Generalnie
nie chodzę na takie spotkania. Wolę
zapamiętać to, jak było, a nie to jak
jest. Jeżeli z kimś się nie widzisz 20
lat i potem się spotykasz, przez ten

czas multum rzeczy się zdarzyło i co
każdy ma mówić o sobie? Wszystko
jest takie sztuczne. Preferuję indywidualne spotkania, na przykład
z panią Szarotą-Wlazło, współautorką podręcznika, która jest moją koleżanką ze studiów. Już lata się znamy. Lubię się spotykać także z panią
Szymońską. Natomiast takie większe zjazdy to nie dla mnie.
- W jaki sposób powstawały Pani
książki?
Gdy uczyłam, to zawsze był podręcznik do chemii, ale konspekty
pisałam aż do końca mojej pracy
zawodowej. Wszystko, co zamierzałam zrobić na lekcji, zapisywałam
na kartkach i chowałam do szuflady.
Potem z tego powstały te książki.
Uważam, że w podręczniku, oprócz
zawartej w nim wiedzy, powinny
być również zadania do powtórzenia, doświadczenia. Każda książka
jest uporządkowana. Zawsze rozdział po rozdziale uwzględnione jest
to, co warto zapamiętać. W tekście
pojawiają się nowości i ciekawostki.
- Czy uczniowie przyczyniali się
do treści, jakie zawierała Pani
w swoich zapiskach. W którym
momencie powstały pierwsze
z nich?
Ja zaczęłam uczyć w 1972, a możliwość pisania pojawiła się już po
transformacji, czyli około 1990 roku. Pracując wcześniej w ośrodku
metodycznym, również mogłam się
wykazać, jednak utrudniało mi to
kontakt z uczniami, bo miałam tylko
kilka godzin w szkole.
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Chodzi o to, aby rozbudzić
zainteresowanie… chemią
- Jak to się stało, że została Pani
dyrektorem podstawówki?
Były to czasy solidarności. Nie sądziłam, że kiedykolwiek będę dyrektorem szkoły, ponieważ nie należałam do PZPR, co już na wstępie
dyskwalifikowało człowieka. Był
konkurs na dyrektora, do którego
udziału zachęcili mnie znajomi.
Wygrałam i zaczęłam realizować
swoje pomysły, a miałam do pomocy wspaniałych ludzi.
- Na pewno praca dyrektora jest
znacznie cięższa od pracy nauczyciela?
Jest na pewno inna, dużo papierkowej roboty. W każdym zawodzie
trzeba lubić ludzi, jak nie lubisz ludzi, to nie ma to sensu.
- Mogłaby Pani opowiedzieć, co
znaczy być metodykiem chemii?
Pracowałam w Wojewódzkim
Ośrodku Metodycznym. Doradcami
byli tam nauczyciele, nieskromnie
mówiąc, wybijający się ze swojej
pracy, którzy mogliby pomóc młodym nauczycielom, ale również
starszym, bo niekiedy oni nawet
bardziej wymagają pomocy. Praca
polegała na tym, że przychodził ktoś
to ciebie na lekcje, by je obserwować, a ty również robiłaś to samo,
a potem doradzałeś. Układałam też
zadania na Olimpiady Chemiczne.
- A dlaczego przestała Pani być
metodykiem?
Najpierw byłam metodykiem, po-

tem był konkurs i zostałam dyrektorem. Generalnie najpierw pracowałam w XVII liceum, potem w podstawówce, później miałam parę godzin i byłam w ośrodku metodycznym. W tej samej podstawówce zostałam dyrektorem i z tej samej podstawówki odeszłam na wcześniejszą
emeryturę w 2002 roku.
- Czym było spowodowane odejście na wcześniejszą emeryturę?
Miałam trochę problemów zdrowotnych, ale też chciałam zagłębić
się w książki.
- A w jaki sposób aktualnie zajmuje się Pani chemią?
Cały czas piszę podręczniki
i książki dla nauczyciela. Ostatnio
powstał niezbędnik dla maturzysty
z zadaniami, jakie są na maturze.
Jak ktoś się z niego będzie uczył
- na pewno sobie z nią poradzi. Teraz matura wygląda inaczej, ponieważ daje możliwości podjęcia studiów. Jak się dobrze ją napisze, to
wybiera się studia, jakie się chce,
a żeby dobrze napisać maturę, trzeba dobrze umieć. By dobrze umieć,
trzeba dobrze nauczyć. Tak to wygląda.
- Jakie są Pani plany na przyszłość związane z chemią? Czy
tylko pisanie książek?
Tylko, ponieważ ja już nie wrócę
do szkoły. W pewnym momencie
trzeba powiedzieć "dziękuję", również z racji wieku. Nie można mieć

75 lat i uczyć na przykład WF-u.
Natomiast książki będę pisać cały
czas.
- A jakie są Pani zainteresowania
pozachemiczne?
Bardzo lubię czytać książki, ale
nie potrafię skonkretyzować jakie.
Ostatnio zainteresowałam się Koreą
Północną, bo przecież to jest dramat, co się tam dzieje. Przeczytałam
taką książkę "Światu nie mamy czego zazdrościć". Kolejna powieść to
"Wielki głód w Chinach" - również
wstrząsające. Przy tym problemy,
jakie mamy, to żadne problemy!
Zaciekawił mnie także bestseller
"Towarzyszka Panienka" autorstwa
Moniki Jaruzelskiej. Zupełnie inne
spojrzenie i zero polityki. Świetna
książka! Uwielbiam czytać książki.
- Można stwierdzić, że czuje się
Pani człowiekiem spełnionym?
Tak, można powiedzieć, że czuję
się spełniona pod każdym względem. Mam wnuczkę Gabrysię, która
ma 9 lat i wspaniałego 4 miesięcznego wnuczka - Sebastiana.
- Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas.
Ja również dziękuję

Prezentujemy fragment wywiadu, który został skrócony dla potrzeb wydania.
Całość można przeczytać na stronie szkoły: www.zsch.krakow.pl
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Od CHEMIKA do MUZYKA
Cześć! Mam na imię Robert. Od
gimnazjum moje życie zaczęło
krążyć wokół chemii i muzyki;
konkursy chemiczne, prywatne
lekcje gry na fortepianie, a także
podpatrywanie organistów
podczas gry. I wtedy to
wszystko się zaczęło…
Postanowiłem wziąć udział
w I Małopolskim Konkursie
Analizy Chemicznej, który
organizowało Technikum
Chemiczne na Krupniczej.
Dzięki mojej nauczycielce
chemii, która poświęciła mi
mnóstwo czasu poza lekcjami i przygotowała mnie do
tego konkursu, zająłem
I miejsce. To był dla mnie
ogromny szok, że się udało
wygrać, a konkurencja była
naprawdę spora. Przyszedł
w końcu czas na wybór
szkoły średniej i padło na
ZSCh. Zapytacie: „Czemu
nie szkoła muzyczna?” A ja
odpowiem, że nie wiem. To
była dość szybka decyzja,
ale myślę, że jedna z lepszych w moim życiu. Spędziłem cudowne 4 lata ze
wspaniałymi ludźmi. Spotkanie z chemią nabrało całkiem innych barw, a nauka,
mimo iż czasem męcząca
i pochłaniała sporo czasu,
była naprawdę fajna. Szczególnie miło wspominam
zajęcia w pracowni chemicznej. Ale jak to w życiu
bywa, wszystko się z czasem kończy i nadszedł czas matur
i egzaminu zawodowego. Pamiętam
to przejęcie i powtórne rozmyślanie
nad tym, co dalej… Matura i egzamin zawodowy okazały się dużo
przyjemniejsze i nie takie straszne,

jak się wydawało. Kiedy już było po
wszystkim, wróciła myśl o muzyce.
Tylko, co ze studiami? Podjąłem
ryzyko i złożyłem dokumenty na
Politechnikę Krakowską na Wydział

Technologii Chemicznej oraz podanie o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II stopnia. Dostałem się na Politechnikę. Nadszedł czas przesłuchań
do szkoły muzycznej. Pamiętam do
dziś, jaki byłem zestresowany, chy-

ba bardziej niż na maturze! Ale udało się! Dostałem dwie legitymacje
- jedną z uczelni i jedną ze szkoły
muzycznej. No tak, ale byłoby zbyt
kolorowo. Pojawiły się nowe dylematy. Niestety, w tym czasie już pracowałem jako
organista w podkrakowskiej parafii i zastanawiałem się, jak to wszystko
pogodzić. Tak się złożyło,
że zamiłowanie do muzyki
zwyciężyło. Postanowiłem
zostawić chemię i zająć się
muzyką. Dziś jestem już na
ostatnim roku. Niedługo
zagram koncert, dostanę
dyplom i znów przyjdzie
ten znany dylemat, Co dalej? Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że chcę
kontynuować przygodę
z muzyką na Akademii
Muzycznej w Krakowie
w Katedrze Organów lub
Muzyki Kościelnej. Obecnie w dalszym ciągu pracuję jako organista w jednej
z krakowskich parafii. Zamiłowanie do chemii dalej
gdzieś we mnie tkwi, więc
kto wie, co przyniesie kolejny rok. Będąc już dorosłym człowiekiem, mogę
Wam powiedzieć, że warto spełniać swoje marzenia
i czasami ryzykować!
Ważne, żeby robić w życiu
to, co się kocha, a wybór
szkoły wcale nie jest tym
ostatecznym wyborem!
Robert Grabski
Klasa 4a
Technikum Analityczne
2003 - 2008
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Muzyka

The GazettE (ガゼット) – japońska grupa grająca muzykę rockową zaliczana do nurtu visual kei. Utworzona w roku 2002. Głównymi założycielami są Ruki, Reita i Uruha, następnie dołączył do nich Aoi i Yune.
Jednak w roku 2003 Yune opuścił zespół, a jego miejsce zajął Kai. Zespół znany jest z nietypowej barwy głosu
wokalisty Rukiego. Teksty i melodie do swoich utworów piszą sami. Swój pierwszy singiel „Wakaremichi”
wydali w roku założenia grupy. Rozwój ich kariery nastąpił po dołączaniu Kai’a do zespołu. Przyłączyli się
również do wytwórni PS Company. W maju 2003 r. wyruszyli w swoją pierwszą poważną trasę koncertową.
Ich wizerunek zmienia się z albumu na album. Mimo iż głównie grają muzykę rockową, nie boją się eksperymentować, często dodając do swojego brzmienia elementy innych gatunków.

Skład grupy:
Ruki（ルキ)
- Imię i nazwisko: Matsumoto Takanori
- Data urodzenia: 01.02.1982 r.
- Funkcja w zespole: wokalista, autor tekstów
- Ulubione dzieło: „Red”
Reita (レイタ)
- Imię i nazwisko: Suzuki Akira
- Data urodzenia: 27.05.1981 r.
- Funkcja w zespole: bas
- Ulubione dzieło: „DIM”

- Data urodzenia: 09.06.1981 r.
- Funkcja w zespole: gitarzysta prowadzący
- Ulubione dzieło: „Shiver”
Aoi （アオイ)
- Imię i nazwisko: Shiroyama Yuu
- Data urodzenia: 20.01.1979 r.
- Funkcja w zespole: gitara
- Ulubiony dzieło: wszystkie
Kai （カイ\)
- Imię i nazwisko: Tanabe Yutaka
- Data urodzenia: 28.10.1981 r.
- Funkcja w zespole: perkusista, lider
- Ulubiony dzieło: „Red”

Uruha (ウルハ)
- Imię i nazwisko: Takashima Kouyou

Tekst PAULINA PROSZEK (Ichigo)

Źródło: „http://the-gazette-love.blogspot.com/”
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Zdjęcia: „http://deviantart.net/”

Pięć minut dla mnie

ZŁOTE PIÓRO
w roku szkolnym
2012/2013

Portal
Tekst AGATA KOWALSKA
Część druga

- Są legendy – zaczął. Po głosie
poznałem, że był jednym z tych,
którzy mnie odnaleźli w Jamie.
Płomień oświetlał jego twarz.
- Legendy te – kontynuował powoli, nie patrząc na mnie. Wzrok wbijał w okno bez szyby, patrzył
w mrok – mówią o przejściach
zwanych Portalami. Podobno nie
każdy może na nie trafić, a one
wciąż przemieszczają się. Przejścia
prowadzą do przeszłości, przyszłości i wszystkich światów równoległych, jeżeli ktoś pragnie wrócić do
miejsca, z którego wyszedł, musi
trafić na odpowiedni portal, inaczej
może znaleźć się w całkiem innej
przestrzeni i zagubić się na zawsze.
Kiedy byłem dzieckiem, cały czas
liczyłem, że trafię do świata,
w którym jest lepiej. Gdzie powietrze jest czyste, ludzi jest wielu
i nikt nie musi się męczyć. Ale nigdy niczego takiego nie znalazłem
i straciłem wiarę. Teraz, skoro ty
tutaj jesteś, możesz nas uratować.
Tamir wierzył, że to prawda. Obudziłem w nim nadzieję. Podejrzewam, że nie tylko w nim. A przecież nie miałem pojęcia, co zrobić,
by mu pomóc.
Opowiedziałem mu swoją historię, licząc, że zrozumie, bo przecież nie mogłem nic konkretnego
zrobić, by polepszyć ich byt. Ale
on nie chciał wierzyć. Każde moje
słowo zbywał zapewnieniem, że na
pewno jestem wyjątkowy. Że moje
pojawienie się w tym samym czasie, w którym oni żyją, to nie przypadek. Tamir był święcie przekonany - zresztą nie tylko on - że bę-

dę w stanie ich stąd wyprowadzić.
Liczył, że jeśli zostanę wśród nich,
to wszystko zrozumiem… Ale ja
tak naprawdę nie miałem wyboru.
Gdyby było inaczej, uciekłbym.
Tamir wyjaśnił mi, że zgodnie
z legendą Portale przenoszą się
i znikają. Jeden z jego ludzi właśnie oblicza prawdopodobieństwo
ponownego pojawienia się przejścia w jaskini, co ułatwi im wydostanie się z tego umierającego
świata. Ale póki co utknąłem
w roku 3517, pośród ruin i skażonego powietrza, w Rejonie 116,
którego cała populacja wynosiła
niewiele ponad 20 osób, żyjących
zresztą w tej okolicy.
*
Byłem zmęczony tą sytuacją.
Kiedy wiec zostałem sam w ciemnościach, po prostu zasnąłem. Nie
wiem, ile godzin spałem, nie mogłem tego sprawdzić. Musiało jednak upłynąć sporo czasu, bo za
oknem bez szyby było już jasno.
Nie widziałem słońca, a niebo miało szary kolor. Horyzont był niewidoczny z powodu gęstego powietrza. Dopiero teraz zrozumiałem,
dlaczego dla Nany tak ważna była
ta maska ochronna. Bez tego filtra
chyba faktycznie długo bym nie
pożył.
- Michał! – Tamir wpadł gwałtownie do pokoju. Był podekscytowany tak bardzo, że przypominał teraz wielkie, przerośnięte dziecko.
- To dzisiaj. O północy. Nataniel
kilkukrotnie sprawdzał, czy się nie
myli i teraz wie na pewno, że Por-

tal znów się otworzy o północy.
Musimy być gotowi.
Przyjrzałem się uważnie Tamirowi
i stwierdziłem, że zdążyłem go polubić. To on uratował mi życie,
zabierając z tej nieszczęsnej jaskini. I właściwie przekonywałem się
do jego zdania na swój temat. Może naprawdę będę w stanie im pomóc? Jeśli nie przeniosą się do mojego czasu, to może chociaż trafią
tam, gdzie będą mogli spokojnie
żyć?
*
Resztę dnia spędziliśmy głównie
na przygotowaniach. Nie mogłem
odejść stąd zbyt daleko, bo powietrze było gęste jak mgła i mogłem
łatwo się zgubić. Głównie siedziałem więc w pokoju z Naną. Opowiedziałem jej swoją historię,
a ona przedstawiła mi to, co się
wydarzyło na Ziemi długo po tym,
kiedy na niej żyłem. Niebywałe,
ale dotąd zdarzyły się tutaj nie
dwie wojny światowe, lecz trzy. Ta
ostatnia wyniszczyła większą część
populacji. Najbogatsi ludzie przenieśli się na satelity. Krążyli gdzieś
ponad Ziemią i nadal żyli w dostatku. Biedniejsi zostali na planecie,
by pracować dla tamtych. Później
nie byli im już potrzebni, bo bogaci
stworzyli nowe technologie do produkcji pożywienia, ubrań i innych
potrzebnych urządzeń. Wkrótce też
zapomnieli o pozostawionych na
tej planecie ludziach, którzy zaczęli
bardzo szybko umierać, ponieważ
ich środowisko było zatrute.
C.d.n.

W tym i kolejnym numerze „AlChemika” będziemy prezentować zwycięską pracę.
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Wierszyki Pani Profesor Ewy Tarkowskiej

…tym razem Kącik Humoru Czarnego!

Decyzja
Temat główny „praca”, był wierszyk o pracy’
Przewartościowali horyzonty ….. rozkoszniacy.
Powód
Nadal sobie cenię długie poematy, ale…
Fraszkę łatwiej wchłoną…. zniechęcone małolaty.
Bilans
Polubiłam swoją pracę już przed wielu laty…
Za lokatę owych uczuć dziś zbieram zapłaty.
Święto
„Silone pacierze nie idą do nieba„
Wymuszonych uczuć nikomu nie trzeba.
Ego
Podcinają skrzydła, lekceważą i dołują,
Sami nieustannie rozkosznie się czują.
Motywacja
Koalicja rośnie w siłę, wokół kopie doły,
Mam wrażenie, że po to przychodzi do szkoły.
Nastroje
„Śmiech to ponoć zdrowie„ …tak mówi przysłowie,
A niektóre śmiechy śliczne, to nawet psychiczne.
Efekt
„Jak Kuba Bogu, tak i Bóg Kubie „
Dlaczego końcowych efektów jakoś nie lubię?
Rozczarowanie
Całe wieki szkoła …barykadą była,
Kiedyś mi się wydawało, że się przewróciła.
Relacje
„Kochaj belfra swego, możesz mieć gorszego”
„Kochaj najgorsze nawet matoły, bo bez nich byś biegał do pustej szkoły”
Te stare powody, codziennie odkurzane,
Zapewnią oświacie sukcesy udane….
Finał
I tym oto wnioskiem kończę „gorzkie żale”
Marząc by gorzko nie było już wcale.
T h e e n d.

Pełna zasad, kwasu i goryczy
Ewa Tarkowska / październik
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