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Jestem Agnieszka Czerwiec. 

Mam 17 lat. Interesuję się mu-

zyką, lubię jej słuchać, ale rów-

nież gram na skrzypcach i na 

pianinie. Uwielbiam czytać 

książki i podróżować. Sprawia 

mi to największą przyjemność, 

ponieważ mogę poznać niezna-

ną mi dotąd kulturę, sztukę, 

tradycję i oczywiście nowych 

przyjaciół. 

Jestem Angelika, chodzę do 

klasy 2a. Interesuję się piłką 

nożną - gram w klubie na pozy-

cji bramkarza. Prócz tego 

uwielbiam spędzać czas w gro-

nie znajomych, podróżować  

i od czasu do czasu złapać za 

ołówek i porysować. Z przed-

miotów szkolnych lubię zajęcia 

laboratoryjne, matematykę  

i czasem na chemii znajdą się 

tematy, które mnie interesują.  

Jestem Iza, ale można mi nadawać przezwiska, 

ponieważ reaguję na większość zawołań. Singiel-

ka, nie wierzy w miłość, ale i tak czeka na księcia 

na białym rumaku... No w sumie to na jakimkol-

wiek rumaku... Ostatecznie bez rumaka... Nawet 

nie musi być księciem.... Wystarczająco zdespero-

wana? Kontynuując tę reklamę własnej osoby, 

wspomnę o wadach produktu. Leniwa, kłótliwa, 

przeważnie ma rację, ciężka w obsłudze, skompli-

kowana - instrukcji brak. Na osłodę mogę powie-

dzieć, że jest to edycja limitowana, jedyna w swo-

im rodzaju, z 5-letnim doświadczeniem aktor-

skim, czystym głosem i TEORETYCZNYM talen-

tem pisarskim. Podobno dobrze się jej słucha.  

A mówiłam już, że jest uzależniona od seriali? Na 

domiar złego czyta w masowej ilości książki, za-

czytuje się też w mangach. Nałogowo gra w Sim-

sy. Uwielbia zarywać nocki, co niekorzystnie 

wpływa na akumulatory. Doładowuje je energety-

kami. Nie umie pisać i mówić krótko. Sprzedana? 

Cześć, jestem Weronika i cho-

dzę do klasy 1c. Bardzo lubię 

czytać, a kiedy zaczynam się 

nudzić, zajmuję się robótkami 

ręcznymi i kolorowankami mi-

strzowskimi. Poza lekcjami za-

ciekawił mnie taniec, śpiew  

oraz gra na fortepianie i gita-

rze. 
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Czy chemia jest Pani pasją?  

- Z pasji naukowych tak. Chemia 

zafascynowała mnie w szkole śred-

niej i pozostałam jej wierna do dzi-

siaj. Nie jestem jednak typem che-

mika – eksperymentatora, bardziej 

teoretyka. Nadal urzeka mnie ma-

tematyczne, logiczne piękno che-

micznych prawideł, reakcji, zadań 

rachunkowych, a każde żmudne 

dochodzenie do rozwiązania trud-

niejszych przykładów daje mi dużo 

satysfakcji i jest w pewnym sensie 

…rozrywką. 

 

Czy od razu wiedziała Pani, że 

to będzie chemia i nauczanie 

tego przedmiotu? 

- Będąc w Waszym wieku, chyba 

nie miałam żadnych skonkretyzo-

wanych planów, nie ciągnęło mnie 

do dorosłości, pracy, kariery itp. 

Studiowałam dla przyjemności,  

a nie dla osiągnięcia jakiegoś celu. 

To splot różnych okoliczności, że 

zostałam nauczycielem, a nie jedy-

ny wybór. Ale czuję się w tym za-

wodzie bardzo dobrze i nie żałuję 

tego kroku. 

Czy bycie nauczycielem jest 

trudne? Poleca Pani wybór 

tego zawodu swoim uczniom? 

- Jeśli się kocha to, co się robi, to 

jest to przyjemność. Nieraz po kil-

ku lekcjach w szkole udzielałam 

jeszcze korepetycji, a potem siada-

łam z moimi dziećmi do zadań che-

micznych i nie czułam, żeby było to 

męczące. Najpiękniejszy jest mo-

ment, kiedy w oczach swojego 

ucznia widzisz ten błysk zrozumie-

nia i już wiesz, że przekazałaś mu 

cząstkę ogromnej WIEDZY - to po-

zwala mi nadal w nieskończoność 

tłumaczyć budowę atomu, termo-

chemię, zawiłości chemii organicz-

nej… Mam jednak coraz większą 

świadomość, ile jeszcze nie wiem! 

Jednak zawód nauczyciela to nie 

tylko odpowiedzialność za rozwój  

naukowy, ale również wewnętrzny, 

społeczny młodego pokolenia.  

I tutaj - nie zawsze świetnie sobie 

radzę. Czasami nie rozumiem mło-

dego człowieka, jego zachowania, 

poglądów… Staram się moralizo-

wać, przedstawiać swoje racje, ale 

wtedy on ich nie rozumie… Można 

ucznia pociągnąć w górę i być 

dumnym z jego osiągnięć, ale moż-

na go zgasić, nawet przez nie-

ostrożność, zabić w nim zapał  

i chęć do nauki – wtedy bycie nau-

czycielem jest trudne. 

 

Pełni Pani również funkcję 

wicedyrektora szkoły. Jakie są 

plusy i minusy tej pracy?  

- Pełnię tę funkcję od zaledwie 

dwóch miesięcy, czyli  trudno mi 

się wypowiedzieć na ten temat. 

Myślę, że po co najmniej jednym 

roku szkolnym będę miała więcej 

przemyśleń. 

Jest to ogólnie inny rodzaj pracy, 

trochę inna odpowiedzialność za 

funkcjonowanie szkoły jako pla-

cówki, ale też żywej tkanki zbudo-

wanej z niezmiernie ważnych  

i wrażliwych komórek, jakimi są 

uczniowie, nauczyciele, rodzice, 

personel szkoły i  inne skojarzone  

z nami instytucje. Trzeba większej 

wiedzy, umiejętności podejmowa-

nia dobrych, skutecznych decyzji, 

współpracy z innymi. 

 

Pytała KASIA MIGDAŁ /2A/ 

Rozmowa  
z Panią Dyrektor  

Barbarą Machnik 
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Jakie zajęcia wchodzą w za-

kres Pani obowiązków?  

- Wraz z panią Adrianą Klepką 

dzielimy między siebie obowiązki 

związane z codziennym funkcjono-

waniem szkoły – zastępstwa, orga-

nizacja uroczystości, wyjść, wycie-

czek, zwolnienia z lekcji (oby jak 

najmniej). Ja dodatkowo zajmuję 

się organizacją nauczania w kla-

sach technikum – rozkłady naucza-

nia, siatki godzin, plan lekcji, egza-

min zawodowy, praktyki. Jest co 

robić. 

 

Czy każdy z nas może do Pani 

przyjść i porozmawiać o pro-

blemach, kłopotach, nawet 

tych domowych?  

- Oczywiście staramy się z panią 

Klepką być do Waszej dyspozycji, 

wiemy o niektórych Waszych kło-

potach i jeśli to możliwe, z pomocą 

pani Pedagog jakoś je rozwiązuje-

my. Na pewno dużo jeszcze muszę 

się nauczyć i dowiedzieć, ale drzwi 

stoją otworem… 

 

Łączenie obowiązków nauczy-

ciela i funkcji dyrektora na-

szej szkoły na pewno zajmuje 

Pani wiele godzin każdego 

dnia. Czy znajduje Pani czas 

na inne zajęcia i pasje? 

- Na razie pasje schowały się do 

kąta, bo czasu rzeczywiście jest 

mało. Ale staram się w tygodniu 

znaleźć czas na dobrą książkę 

(polecam naszą bibliotekę – fanta-

styczne tytuły!), uwielbiam rozwią-

zywać krzyżówki, zwłaszcza „Jolki”.  

Jeśli tylko jest pogoda, poświęcam 

się pracy w ogrodzie lub spacerom. 

W zimie - narty, w lecie – żeglar-

stwo i góry (niezbyt głęboko i nie-

zbyt wysoko), czasami siatkówka  

z sąsiadami – czyli oprócz chemii 

trochę w moim życiu się dzieje… 

Ostatnio hoduję dwa młode koty  

i to dopiero jest wyzwanie! 

Od jakiegoś czasu obserwuje-

my, że nasza placówka staje 

się tylko i wyłącznie szkołą 

chemiczną. Czy to stała ten-

dencja?  

- Mówiąc, że staje się szkołą che-

miczną, rozumiem, że macie na 

myśli to, że otwieramy więcej klas 

technikum niż klas licealnych. To 

nie wynika z jakiejś zamierzonej 

tendencji, tylko z preferencji przy-

chodzących do nas młodych ludzi. 

Ponadto bardzo dobre wyposaże-

nie pracowni chemicznych deter-

minuje ich wykorzystanie. 

Nie zgadzam się jednak ze stwier-

dzeniem, że szkoła stawia tylko na 

chemię. Patrząc na ilość wyjść do 

muzeum, teatru, zawody sportowe, 

różne konkursy, wycieczki krajo-

znawcze - chylę czoła przed nau-

czycielami języka polskiego, histo-

rii, biologii, geografii, przedsiębior-

czości, wychowania fizycznego, ję-

zyków obcych, religii. Oni wszyscy  

starają się odkryć przed Wami róż-

ne, piękne tajniki wiedzy i kultury, 

abyście w przyszłości mogli śmiało 

realizować się nie tylko w zwodzie 

chemika, ale i aktora, piosenkarza, 

fotografa, plastyka, ekonomisty, 

sportsmena, lekarza… i tego Wam 

życzę! 

 

Czy wybierając chemię jako 

przedmiot wiodący, możemy 

liczyć, że w przyszłości znaj-

dziemy pracę? 

- Zdecydowanie tak! Liczba zawo-

dów, w których wykorzystuje się 

wiedzę chemiczną jest bardzo du-

ża. Laboratoria analityczne, che-

miczne są obecne w wielu zakła-

dach pracy - od przemysłu spożyw-

czego po medycynę. To praca dla 

ludzi opanowanych, dokładnych,  

o otwartych umysłach, kreatyw-

nych i… pokornych wobec ogromu 

chemicznej WIEDZY – czyli do-

kładnie dla Was! 

Nasza szkoła uczestniczy  

w wielu projektach. Jakie są 

plany na przyszłość? 

- Projekty w naszej szkole są obec-

ne od dobrych kilku lat. Dzięki nim 

możecie się lepiej rozwijać,  pozy-

skujemy wsparcie finansowe na 

zakup aparatury i odczynników,  

a szkoła zyskuje renomę w Krako-

wie i w całej Polsce. W tym roku 

braliśmy udział w projekcie ekolo-

gicznym Eko-lekcje, przystępujemy 

do kontynuacji Małopolskiej 

Chmury Edukacyjnej oraz nowego 

projektu – Centrum Kompetencji 

Zawodowych w branży administra-

cyjno-usługowej w Gminie Miej-

skiej Kraków – skoncentrowanego 

na wspieraniu przedmiotów zawo-

dowych i podnoszeniu Waszych 

kwalifikacji. Całe grono nauczyciel-

skie będzie się starać dobrze wyko-

rzystać potencjał, który wnoszą te 

projekty. 

 

W jaki sposób nasza szkoła 

wspiera pasje uczniów i ich 

talenty? 

- Tak jak wspomniałam w poprzed-

niej wypowiedzi, nauczyciele stara-

ją się odkryć Wasze wspaniałe stro-

ny, organizując przeglądy piose-

nek, poezji, prowadząc 

„AlChemika”, proponując zajęcia 

teatralne i sportowe, konkursy ję-

zykowe, pracę w wolontariacie  

i samorządzie, olimpiady przed-

miotowe. Ja osobiście jestem dum-

na z każdego osiągnięcia ucznia!  

I nieważne, czy jest to udział  

w olimpiadzie, czy pięknie wykona-

na przez Was piosenka na naszej 

sali gimnastycznej. Dzięki rozwija-

niu Waszych talentów świat staje 

się bogatszy i piękniejszy! 

Wywiad numeru - SZKOŁA DZIŚ 
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Czym jest dla Pani chemia? 

Czy chciała Pani zostać nau-

czycielem chemii?  

 

- Tym, czym jest dla wszystkich - 

wszystkim wokół. A to że jestem 

chemikiem to raczej przypadek. 

Kończąc liceum, mogłam iść na 

różne studia. Najbardziej intereso-

wała mnie rzeźba. W klasie mieli-

śmy fantastyczną wychowawczynię 

– chemiczkę. Na imię miała Jadwi-

ga, a zwaliśmy ją „Dziunia”. Była 

bardzo wymagająca i bardzo ładna. 

Podkochiwała się w niej cała nasza 

koedukacyjna klasa. I ta moja, i nie 

tylko moja chemia, to owoc owej 

miłości! 

 

Jak wyglądały Pani pierwsze 

dni pracy w naszej szkole?   

 

- Ogólnie to chyba całkiem zwy-

czajnie, jak każdego młodego wy-

płosza, w każdym innym zawodzie. 

Ale mnie było chyba trudniej. Do 

szkoły przyprowadził mnie „za 

rączkę” mój dziadek, który był już 

wtedy emerytowanym wizytatorem 

od szkół zawodowych. Oddał mnie 

pod opiekę trzech panów dyrekto-

rów. I się zaczęło. Patrzyli mi na 

ręce na zmianę, a jak się zoriento-

wali, że jakoś mi to idzie, zaczęli 

mnie chwalić publicznie i stawiać 

za wzór. Oj nie podobało się to 

tym, którzy nie byli chwaleni.  

A mnie przede wszystkim. 

 

Jak wyglądał kiedyś budynek 

naszej szkoły?  

 

- Budynek wyglądał tak samo, choć 

dziś jest bardziej elegancki. Ma wy-

mienione wszystkie okna, a ściany 

zewnętrzne odgrzybione i odczysz-

czone. Na wysokości okien pierw-

szego piętra na ścianie frontowej 

były dawniej ślady po jakichś her-

bach. Tego już  teraz nie ma, zosta-

ły „wyczyszczone”.  

 

Jacy byli uczniowie oraz gro-

no pedagogiczne? Jaka pano-

wała wówczas atmosfera i na-

stroje wśród społeczności 

szkolnej ?  

 

- Uczniowie, choć to były inne cza-

sy i inne warunki, są tacy sami. 

Może bardziej wówczas doceniali 

fakt, że mogą się uczyć. Chcieli 

mieć zawód, do zdobycia którego 

nie mieli takich jak dziś możliwo-

ści. Grono pedagogiczne oceniać 

mi trudno. Wtedy byłam młoda  

i patrzyłam na to od tamtej strony. 

Teraz minęło aż 45 lat, jestem stara 

i z natury rzeczy więcej mi się 

spraw nie podoba, o których wów-

czas nie miałam pojęcia. Teraz je-

stem bardziej krytyczna, więc mogę 

kogoś ocenić niesprawiedliwie. To 

są przecież inni ludzie i inne wa-

runki, trudno to porównywać. Ale 

generalnie myślę, że byliśmy bar-

dziej zżyci. Robiliśmy wiele rzeczy 

razem i chętnie. Wszyscy przycho-

dzili tłumnie na występy nauczy-

cielskiego kabaretu. Bawili się 

wspaniale, ale niektórzy obrażali 

się koncertowo. Jeździliśmy na na-

uczycielskie wycieczki, stawaliśmy 

murem w obronie kolegów, a czasy 

były ciężkie – stan wojenny, strajk 

generalny, internowania. Dziś tego 

na szczęście nie ma. Ale dawniej 

bardzo nas to jednoczyło i zbliżało. 

Byliśmy naprawdę razem i tego mi 

żal. 

Pytała KASIA MIGDAŁ /2A/ 

 

 

Rozmowa  
z profesor Ewą Tarkowską 

o  
SZKOLE 
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Czym różni się współczesna 

szkoła od tej, w której rozpo-

czynała Pani pracę?  

 

- To jest bardzo obszerne i ogólne 

pytanie. Bo czego ono dokładnie 

dotyczy? Mam nadzieję, że nie ko-

lejnej reformy oświaty. Jeśli bu-

dynku to o zewnętrznym wyglądzie 

wspomniałam, a wewnątrz inne 

jest prawie wszystko. Większość 

ścian stoi na swoim miejscu – ale 

nie wszystkie. Prawie wszystkie 

pomieszczenia od piwnicy aż po 

dach zmieniły swoje przeznaczenie. 

Była jedna klatka schodowa, więcej 

sal i pracowni, ale te informacje to 

materiał na dwa dodatkowe wywia-

dy. Jeśli chodzi o ludzi, to też jest 

inaczej. Dawniej trzech panów dy-

rektorów, teraz trzy panie, inne 

stanowiska w administracji i obsłu-

dze. Grono pedagogiczne liczyło 

ponad 60 osób (z internatem). 

Uczniowie chodzili w grantowych 

chałatach, nosili przyszyte tarcze, 

nie mogli się malować, nosić biżu-

terii, a na przerwach laboratoryj-

nych pili mleko. Było kilkanaście 

kółek zainteresowań, chór, zespół 

wokalny, zespół muzyczny, harcer-

stwo ze sztandarem, obozy harcer-

skie i wędrowne, prace społeczne, 

pracujące soboty, a nauka trwała 

od 7.10 do 20.15. A wywiadówki 

bywały czasem w niedzielę. To na-

prawdę trudno porównywać. Dziś 

jest nowocześniej, wirtualnie – dziś 

jest Europa. 

 

50-lecie szkoły – jak wspomi-

na Pani ten czas?  

 

- Pytanie jest dla mnie trochę dwu-

znaczne. Rozpoczynając w tym ro-

ku 46 rok pracy, mogłabym sądzić, 

że chodzi o mój staż, który jest mo-

im osobistym wspomnieniem, ale 

też i „wieloleciem szkoły”. A jeśli 

chodzi o jubileusz 50-ciolecia 

Technikum Chemicznego, to wielo-

miesięczna praca wielu ludzi, duży 

wysiłek, duże zaangażowanie, wiele 

emocji i przeżyć. Drugi raz już chy-

ba nie zabralibyśmy się za tak wiel-

kie wyzwanie. Dziś Technikum ma 

już 66 lat i nikt tego nie zauważył. 

Wiele razy na lekcjach w Sali Tra-

dycji opowiadam o tej pracy, o ju-

bileuszu i jeszcze nigdy nie powtó-

rzyłam tej samej opowieści. Patrząc 

na jubileusz z perspektywy czasu, 

uważam, że warto było to zrobić. 

Wiele osób i wiele klas nawiązało 

ponowne kontakty, organizują spo-

tkania, zjazdy i wracają po latach 

do szkoły. 

 

Sala Tradycji – miejsce, do 

którego każdy uczeń wraca  

z uśmiechem na twarzy. Co 

Panią zainspirowało do stwo-

rzenia takiego miejsca? 

 

- Miło mi to słyszeć, jeśli choć nikły 

procent tego pytania jest prawdą, 

bo oznacza to, że ogrom czasu wol-

nego nie poszedł na marne. Wiem, 

że wielu uczniów interesuje się 

przeszłością a szczególnie Ci, któ-

rych rodzice, rodzeństwo, dziadko-

wie też tu chodzili. Wielu rodziców 

przyprowadza swoje dzieci do Sali 

Tradycji. Wiele dostaję pytań od 

absolwentów o nazwiska nauczy-

cieli, własne oceny, wypis z dzien-

ników potrzebny w pracy, o kon-

takty z kolegami. Muszę przyznać, 

że nasi uczniowie z dużym zainte-

resowaniem słuchają opowieści  

o szkole i chcieliby, żeby nie dzwo-

nił dzwonek i lekcja się nie kończy-

ła. Inspiracją do stworzenia Sali 

była lawinowo rosnąca ilość pa-

miątek typu zdjęcia, tabla i dzien-

niki. Były kłopoty z salą, bo w szko-

le jest ciasno, więc została 

„piwniczna izba” i działalność 

„podziemna”. Sala została otwarta 

w dzień nauczyciela w 2005 roku 

jako wyłącznie moja jednoosobowa 

inicjatywa i działalność, ale z nie-

wielką pomocą ówczesnego kon-

serwatora, Pana Stanisława Dzie-

dzica, mojego własnego męża 

(kołki w ścianach) i pomocy do-

kładnie czterech uczniów – sympa-

tyków Sali Tradycji. Nieocenioną 

pomocą było przenoszenie wszyst-

kiego z pracowni 4 oraz Sali Trady-

cji, z powodu lawinowo po sobie 

następujących remontów, przez 

uczone przeze mnie klasy. Zawsze 

będę im za to wdzięczna, bo bez 

nich nie byłabym w stanie jednoo-

sobowo wywiązać się z narzuco-

nych terminów. Historia jako taka 

nie jest moim ulubionym szczytem 

zainteresowań, chyba że uściślimy 

ją do historii genealogicznej mojej 

rodziny, gdzie w postaci 28 poko-

leń wstecz - dotarłam do 1200 ro-

ku. Interesuje mnie też historia 

naszej szkoły i sporo o niej wiem, 

choć generalnie jestem 

„ścisłowcem”.  

 

Jaką wartość ma dla Pani hi-

storia oraz tradycja?  

 

- „Tradycja” ma dla mnie ogromne 

znaczenie tak prywatnie, jak i służ-

bowo. Bez tradycji nie ma narodu, 

rodziny i nie są to dla mnie czyste 

komun komunały. Ale tym trzeba 

tradycjom dochować wierności,  

a z tym jest, niestety, całkiem źle. 

Tradycji nie powinno się zmieniać, 

bo przestaje być tradycją. Przykła-

dów na to mam wiele, ale zdomi-

nowałyby całą rozmowę. 

 

Co Pani czuje, kiedy do 

„czwórki” przychodzą absol-

wenci?  

 

- A to zależy od tego, kto i po co 

przychodzi. Jeśli z tęsknoty za 

„czwórką”, to jest mi miło, jeśli  

w to oczywiście uwierzę.  
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Jeśli jest to „świeży”, czyli tego-

roczny absolwent, to przychodzi  

z przyzwyczajenia. Jeśli zeszłorocz-

ny lub trochę starszy, który studiu-

je lub pracuje, to chce się pochwa-

lić, pożalić lub skonfrontować, co 

mówi szkoła i studia. Czasem przy-

noszą pozdrowienia od moich daw-

nych absolwentów, a teraz ich kie-

rowników lub wykładowców. Cza-

sem przychodzą starsi ludzie, o coś 

zapytać, zwiedzić szkołę, poprosić  

o pomoc w organizacji zjazdu lub 

kontakt z nauczycielami. Czasem 

przynoszą pamiątki typu tablo, 

zdjęcia. Ostatni taki gość był wczo-

raj, a szkołę skończył 37 lat temu. 

Dla mnie jest to zawsze bardzo mi-

łe, że pamiętają starego belfra  

i chcą z nim powspominać stare 

dobre czasy. 

 

Belferek - kabaret jakich mało 

- to również Pani inicjatywa. 

Skąd pomysł, kto go tworzył  

i czy łatwo było zebrać chętne 

osoby?  

 

- To kabaret nauczycielski i tylko 

dla nauczycieli. Jestem współzało-

życielką, ale to nie był mój pomysł, 

lecz koleżanki Anki Pustówki.  

Jak to było, dokładnie opisałam  

w jubileuszowej książce, gdzie od-

syłam bardziej zainteresowanych. 

Pomysł powstał w trakcie akademii 

z okazji 25-lecia szkoły w 1975 ro-

ku, a rozwiązałam kabaret jednoo-

sobowo, w trakcie jubileuszu 50-

lecia szkoły w 2001 roku. Kabaret 

tworzyło w porywach 12 osób,  

z czego na dzień dzisiejszy nie żyją 

cztery osoby, a z pozostałych je-

stem w szkole sama, czyli „teatr 

jednego aktora”. Teksty wierszy  

i piosenek były wyłącznie nasze 

własne i wtedy dowiedziałam się, 

że potrafię je pisać. Występowali-

śmy 2 razy w roku, z okazji dnia 

nauczyciela i dnia kobiet. Sami ze 

sobą, naszymi mężami i żonami, 

byliśmy jak jedna rodzina. Nikt 

nikogo nie musiał zachęcać ani na-

mawiać. Każdy śpiewał, tańczył, 

recytował, jak potrafił, ale bez 

zmuszania. Kilka osób pisało tek-

sty, a tylko dwie osoby grały na in-

strumentach, jedna profesjonalnie  

a druga amatorsko. Większość gro-

na bawiła się świetnie, choć niektó-

rzy potrafili się ciężko obrazić. Zło-

śliwcy nazywali nas „kliką Manda-

ta”. Dla nas był to absolutny za-

szczyt i piękne wspomnienia. Naj-

lepsza zabawa była zawsze na pró-

bach, gdzie śmialiśmy się sami  

z siebie, czasem do łez, słuchając 

dyrektorskich kąśliwych komenta-

rzy. Na premierach byliśmy poważ-

ni, bo już nie śmieszyło nas nic. 

Część programów została nagrana 

na taśmę magnetofonową. A że na-

uka nie idzie w las, dwie z moich 

wychowawczych klas też sobie za-

łożyły kabarety: „Berecik”  

i „Wodolej”, które występowały na 

szkolnych akademiach. 

Tablo nauczycielskiego kabaretu „Belferek” 

Chemicy: V-Dyr. Janusz Mandat, Krzysztof Marjański, Alina Rachwalska, Ewa Tarkowska, Ewa Wilk, Józef Mach. 

Fizyka: Anna Maria Putówka. Ekonomika, Geografia: Stanisława Nizioł.  

Poloniści: Jadwiga Stecka, Barbara Tarnowska, Józef Maria Ruszar.  

Historia: Dorota Kaliska. Rysunek techniczny, Zajęcia pozalekcyjne: Marian Sułkowski. 

Sala 41 – marzec 1976  

Program na Dzień Kobiet. 

„Jezioro Łabędzie” zupeł-

nie obok melodii – tańczą 

w bibułkowych spódnicz-

kach dyrektor Adam 

Twardzik i chemik Michał 

Litwin. Z tyłu w białych 

rękawiczkach i kapeluszu 

Ewa Tarkowska oraz Sta-

nisława Nizioł. Wokół sali 

stoły i płacząca ze śmie-

chu publiczność. 
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Jest Pani nauczycielem. Jak 

się Pani czuje, stojąc „po dru-

giej stronie biurka” ?  

 

- Mój zawód wyuczony to nie nau-

czyciel, a mgr chemii o specjalności 

krystalografia. Wykonywany zawód 

nauczyciela to również przypadek. 

Wówczas pracy nie brakowało,  

a studia należało społeczeństwu 

odpracować. Mając pomysł na wła-

sne zawodowe życie lub znajomo-

ści, szło się do pracy swoich ma-

rzeń. Ja nie chciałam iść ani do 

przemysłu, ani na studia dokto-

ranckie. A rodzinne możliwości to 

szkolnictwo. Pochodzę z rodziny 

nauczycielskiej. Od dziecka wiem, 

co to znaczy, że nie kończy się 

dniówki wbiciem łopaty do piachu. 

Ona trwa nadal, też w niedzielę,  

w wakacje, a jak dobrze idzie, to 

niektórzy potrafią się nawet przy-

śnić nocą. Na pytanie, jak się czu-

łam „po drugiej stronie”, nie mam 

odpowiedzi, bo dla mnie jest to 

zawsze ta sama strona. Nie ma na-

uczyciela bez ucznia i nie ma 

ucznia bez nauczyciela, a druga 

strona z góry zakłada jakąś walkę 

czy barykadę. A i biurka też się 

jeszcze nie dorobiłam, bo to przy 

którym co dzień zasiadam - jest  

„w spadku”. 

 

Najzabawniejsze zdarzenie w Pani  

dotychczasowej karierze nauczy-

ciela to...  

 

- Choć pamiętam tysiące różnych 

mniej lub bardziej śmiesznych fak-

tów, to chciałabym, aby pytanie 

precyzyjniej określało, o co chodzi. 

Każdego człowieka bawi i śmieszy 

co innego. Czy dotyczy to nauczy-

cieli, czy uczniów, czy relacji wza-

jemnych. Bo jak porównać ze sobą 

fakty: Dyrektor w spódniczce z bi-

buły tańczący „Jezioro Łabędzie” 

wokół sali 41, z tym, że byłam, nie 

mając o tym pojęcia, wielokrotnie 

hospitowana jako autor kabareto-

wej kąśliwej piosenki – a tak na-

prawdę napisał ją ktoś inny, lub  

z wysadzeniem muszli klozetowej 

w męskim WC przez niejaką Mary-

się z mojej klasy wychowawczej, do 

czego przyznali się dopiero po ma-

turze, choć Dyrektor wielokrotnie 

przesłuchiwał wszystkich chłop-

ców, patrząc im prosto w oczy, oraz  

z tym jak zostałam podejrzana 

przez Dyrektora, że osobiście (do 

tego w czasie zajęć) umyłam jego 

okrutnie brudne auto, dekorując go 

kokardkami i wierszykami. Tego 

porównać nie sposób, a takich fak-

tów znam wiele. I jeszcze jedno. 

Mimo gigantycznego stażu pracy - 

jakoś nie czuję, abym zrobiła jako 

nauczyciel jakąś „oszałamiającą 

karierę”. Chyba, że to jeszcze prze-

de mną. 

Była Pani wychowawcą. Ile 

klas miała Pani pod swoją 

opieką i czy wspomina Pani 

którąś szczególnie?  

- Podobno wychowawcą się nie by-

wa, lecz jest się zawsze, mając czy 

nie mając swojej klasy. A co do mo-

ich klas to miałam ich sześć, z cze-

go trzy regularnie do dziś utrzymu-

ją ze sobą i ze mną kontakty. Orga-

nizują spotkania w rocznicę matu-

ry, na które zawsze zabieram kro-

nikę danej klasy, prowadzoną prze-

ze mnie mimo upływu lat. Tylko 

trzy klasy nie pokazały się w szkole 

po maturze, choć są dziś wśród was 

ich własne dzieci. Jeśli chodzi  

o wychowawstwo, to zawsze wola-

łam pracę wychowawczą od eduka-

cyjnej i nigdy nie przeszkadzała mi 

wychowawcza biurokracja, czego 

nie lubili właściwie wszyscy wycho-

wawcy. Ala ja jestem uparty skor-

pion, a do tego mam podobno 

„naturę księgowego”. Największą 

przyjemność sprawiła mi koleżan-

ka nauczycielka, która na temat 

mojej wychowawczej działalności 

napisała w naszej jubileuszowej 

książce jedynie pół zadania. Prze-

czytałam to stosunkowo niedawno, 

ale właśnie to pół zdania jest dla 

mnie najmilszą nagrodą za wszyst-

kie niesprawiedliwe i nieuzasad-

nione słowa krytyki mojej wycho-

wawczej pracy, której też niestety 

miałam nieprzyjemność doświad-

czyć. Co do „posiadania klasy”  

i radości z posiadania, to nigdy tak 

tego nie oceniałam, bo to takie tro-

chę niewolnicze, a ja wolałabym 

układy partnerskie. 

 

Szkoła, w której uczę, jest… 

 

- … niepowtarzalna (cokolwiek by 

to miało oznaczać)... 

Pierwszy program „Belferka”  

z 28.11.1975 „Andrzejkowe wróż-

by”. Sala 45 z podestem i długim 

stołem nauczycielskim. Cyganka – 

Ewa Tarkowska. Na stole czaro-

dziejska kula i wrzący wosk. 
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Pracownia nr 1 – I piętro 

Tablica wisi na – dzisiaj tylnej – 

ścianie pracowni. Obok drzwi do 

pokoju wagowego. Siedzi Wie-

sława Grudziecka. Stoi asystent-

ka Grażyna Okowa. Na stole ka-

setka z platynowymi elektroda-

mi. Pracownia kończyła się do-

piero ścianą, na której wisi tabli-

ca w sali nr 24. Stał tam cały 

rząd digestoriów (koniec lat 70-

tych). 

Pracownia nr 2 – I piętro  

W miejscu wiszącej na ścianie 

gabloty dziś wisi tablica. Wtedy 

usytuowana była na ścianie przy 

ul. Krupniczej (między dwoma 

oknami). 

Pracownia nr 6 – I piętro 

Na tylnej ścianie (sąsiadującej z pra-

cownią II) były digestoria z dosko-

nałą szczelnością i wentylacją – pra-

cującą na gaz. Obok nich drzwi do 

pracowni II, a na przeciwległej ścia-

nie do pokoju laborantów. Po otwar-

ciu tych wszystkich drzwi – można 

było, nie wychodząc na korytarz – 

dotrzeć do dzisiejszej tablicy w sali 

24. 

Pracownia nr 3  

(nieistniejąca dziś, II piętro, sa-

la 46 – biologiczna).  

 

Tu etap z 10 stołami dla uczniów  

i jedenastym dla nauczyciela,  

z pełnym wyposażeniem i instala-

cjami. Stare digestorium, a obok 

szafy wejście na zaplecze (dziś 

sala 47). Koniec lat 70-tych. Zaję-

cia z chemii teoretycznej. Opie-

kun Ewa Tarkowska. 

Pracownia nr 4 - parter 

Stoły laboratoryjne z pełnym wy-

posażeniem (sprzęt metalowy, 

mieszadło, łaźnia). Na tylnej ścia-

nie stołu wymalowane wszystkie 

instalacje. Nad stołem szklane 

butle na wodę destylowaną. Opie-

kun Bogumiła Opyrchał (na zdję-

ciu). 

Pracownia nr 5 - parter 

Dziś, po kilku innych etapach si-

łownia, a dawniej pracownia po-

miarów technicznych. Na środku 

jeden podwójny stół, pod oknami 

zachodnimi konsole, od ulicy Krup-

niczej tablica. 

Zdjęcia i informacje przygotowała prof. Ewa Tarkowska. 

PRACOWNIE 
CHEMICZNE 
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Rozmowa z panią  

Marią Marzeną Trześniewską (Dąbrową)  
absolwentką pięcioletniego technikum  

w latach 1964-1969 
 

- pytała Katarzyna Migdał -  

Wybrała Pani szkołę chemicz-

ną. Jaka była przyczyna takiej 

decyzji? Czy Pani pasją była 

chemia? 

- Trudno powiedzieć, aby chemia 

była moją pasją, to zbyt mocno 

powiedziane, natomiast w podsta-

wówce, wówczas 7-klasowej, naj-

bardziej lubiłam przedmioty ścisłe, 

a w tym matematykę i chemię, bo  

z fizyką było troszkę gorzej. Dlate-

go też zdałam egzaminy do Tech-

nikum Chemicznego, aby mieć ja-

kiś zawód, z myślą, że jeżeli wa-

runki domowe pozwolą, pójdę po-

tem na studia. Poza tym chemia 

była wówczas „modna”, zawód 

chemika miał swój prestiż i do 

Technikum Chemicznego nie było 

tak łatwo się dostać. 

 

Niedawno była Pani w Zespo-

le Szkół Chemicznych. Czy coś 

się zmieniło w rozkładzie 

szkoły?  

- Tak, odwiedziłam szkołę, ale by-

łam tylko na parterze, więc trudno 

mi ocenić. Nie widziałam klas  

i pracowni, na pewno wyglądają 

inaczej. O ile pamiętam, była jedna 

klatka schodowa, na końcu koryta-

rza, a teraz widziałam drugą, po 

prawej stronie. 

 

Kto był wtedy dyrektorem 

szkoły? 

- Dyrektorem był wówczas mgr 

Karol Kałuża – nie był moim nau-

czycielem, może kiedyś miał jakieś 

zastępstwo na matematyce, ale 

pamiętam, że był to starszy pan,  

w miarę łagodnego usposobienia, 

dobry pedagog oddany młodzieży, 

a gdy byłam w IV klasie dyrekto-

rem został mgr Adam Twardzik, 

bardziej energiczny i wymagający. 

Natomiast wicedyrektorem był 

mgr Janusz Mandat (ojciec aktorki 

Agnieszki Mandat), który kojarzy 

mi się jako humanista, chociaż 

uczył z oddaniem któregoś  

z przedmiotów chemicznych. 

 

 A teraz może kilka słów o kla-

sie. 

- Jeżeli chodzi o mój rocznik, to 

były cztery klasy: dwie o profilu 

technologicznym i dwie o specjal-

ności analiza chemiczna i tutaj jed-

na klasa była żeńska, a pozostałe 

były mieszane. Ja wybrałam klasę 

o profilu analiza chemiczna 

(mieszaną), było nas około 35-40 

uczniów. Wydaje mi się, że byli-

śmy w miarę zgraną grupą, jeżeli 

chodzi o życie szkolne, pomagali-

śmy sobie na pracowniach, podpo-

wiadaliśmy w razie potrzeby, nato-

miast życie towarzyskie to inna 

sprawa. 
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W szkole człowiek spędza 

wiele godzin każdego dnia  

i przydarza się wiele cieka-

wych a czasem trudnych 

chwil. Czy jakieś zdarzenia  

z lekcji, wycieczek utkwiły Pa-

ni w pamięci? 

- Niestety, niewiele pamiętam  

z życia szkolnego, wspomnienia 

zatarły się w pamięci, przesłonił je 

okres studiów. Przypominam sobie 

trochę, że był w naszej klasie pe-

wien „specjalista” od elektryczno-

ści i ponieważ lekcje w I i II klasie 

odbywały się na zmianie popołu-

dniowej, kiedy w okresie jesienno-

zimowym było już ciemno, to kole-

ga ten, zapewne nie sam, miał sku-

teczny sposób, aby spowodować 

zwarcie w instalacji elektrycznej  

w szkole i wtedy zapadała ciem-

ność, i przepadała jakaś niewygod-

na lekcja, ale w końcu sprawa zo-

stała wykryta i kolega miał przykre 

tego konsekwencje. Jeżeli chodzi 

o wycieczki, to o ile sobie przypo-

minam, mieliśmy w sumie dwie, 

chyba trzydniowe, wycieczki: do 

Zakopanego i w Beskid Śląski. 

 

Czy lubiła Pani zajęcia na pra-

cowniach chemicznych? 

- Owszem, zajęcia na pracowniach 

lubiłam, poza I klasą, kiedy to  

w pracowni na parterze ćwiczyli-

śmy obróbkę szkła pod kierunkiem 

prof. J. Wodziszewskiego. Pracow-

nia ta była moją piętą achillesową, 

ponieważ nie wychodziły mi te 

operacje na rurkach szklanych, 

dmuchanie kolb, itp. Kupowałam, 

pamiętam, rurki szklane w sklepie 

ze szkłem laboratoryjnym przy uli-

cy Jagiellońskiej i usiłowałam ćwi-

czyć w domu przy pomocy palnika 

kuchenki gazowej, czego efekty 

były marne, bo jak się ma palnik 

kuchni gazowej do palnika Bunse-

na czy innego stosowanego 

w pracowni chemicznej. W końcu 

jakoś przebrnęłam przez to, a prof. 

Wodziszewskiego zapamiętałam, 

ponieważ przestrzegał nas, abyśmy 

zawsze stosowali zasady bhp na 

pracowniach chemicznych, bo  

w przeciwnym wypadku możemy 

wylądować w „parku sztywnych”. 

Temat numeru - SZKOŁA WCZORAJ 

 

 
Zdjęcie z wycieczki szkolnej do Zakopanego w III klasie /druga od pra-
wej/ 

Zdjęcie  z wycieczki do Szczyrku w V klasie  /druga od lewej, a nade mną 
wychowawczyni mgr K. Chrzan/  

 
Zdjęcie maturalne 
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Kto był Pani wychowawcą?  

- Wychowawcą naszej klasy przez 

dwa lata był mgr E. Iżeński – mile 

go wspominam, uczył nas matema-

tyki, ale ponieważ pracował ponad-

to na etacie poza szkołą, uczył tylko 

po południu i nie mógł nam po-

święcić wiele czasu poza lekcjami. 

Potem wychowawcą była mgr Kry-

styna Chrzan – nauczyciel techno-

logii chemicznej i nasza opiekunka. 

 

Często słyszymy, kiedy coś 

zbroimy, że kiedyś uczniowie 

byli cicho na lekcjach, pano-

wała dyscyplina i kary. Czy to 

prawda? 

- Tak, oczywiście na lekcjach mu-

siała być cisza, a jeżeli ktoś prze-

szkadzał, to mógł wylecieć za 

drzwi. Wiadomo, że nie byliśmy 

tacy grzeczni, ale mieliśmy szacu-

nek dla nauczycieli i wiedzieliśmy, 

gdzie jest nasze miejsce, więc sta-

raliśmy się nie przeszkadzać. 

  

Którego nauczyciela wspomi-

na Pani najczęściej? 

- Nie mam jakichś szczególnych 

wspomnień, czy sympatii związa-

nych z konkretnym nauczycielem. 

Pamiętam matematyków: E. Iżeń-

skiego, a potem J. Chmielewskie-

go, pewnie przez sentyment do te-

go przedmiotu. Wspominam też 

polonistów: prof. T. Alszera – wiel-

kiego miłośnika literatury, zwłasz-

cza polskiej poezji, a w ostatniej 

klasie prof. M. Bernacką, która nas 

przygotowywała do matury w spo-

sób bardzo konkretny, a była osobą 

elegancką i ujmującą. I jeszcze 

prof. Władysława Chirowskiego od 

historii, którego lekcje były intere-

sujące – wprowadzał  też ciekawe 

opowiastki i miał swoje charakte-

rystyczne powiedzonka, jak przy-

stało na starego pedagoga. 

 

Młodzież często buntuje się 

przeciw zasadom, które panu-

ją w szkole. Czy istniały nor-

my, przeciwko którym bunto-

wali się uczniowie w tamtych 

czasach? 

- W dzisiejszych czasach istnieje 

spora dowolność, jeżeli chodzi  

np. o ubiór do szkoły – dawniej był 

obowiązkowy kolor granatowy, far-

tuchy z białym kołnierzykiem,  

a chłopcy marynarki i oczywiście 

tarcza na rękawie, a także „belki”, 

które mówiły, do której klasy się 

chodzi. Tarcze obowiązywały także 

na płaszczach i co jakiś czas była 

kontrola przy wejściu do szkoły, 

czy tarcza jest mocno przyszyta do 

rękawa, a nie tylko lekko dla za-

markowania, że się ją nosi na co 

dzień lub, co gorsza, przypięta 

agrafką. To było niedopuszczalne  

i nie pamiętam już, jakie były tego 

konsekwencje, czy nie wpuszczenie 

do szkoły, czy uwaga do wycho-

wawcy. Obowiązywało też granato-

we nakrycie głowy, najlepiej beret, 

więc trzeba go było czasem założyć 

przed szkołą. W związku z tym ko-

lor granatowy nie był przez nas lu-

biany. Pamiętam, jak pani od przy-

sposobienia wojskowego  

C. Kurdziel (zwana generałową) 

mówiła: „Zobaczycie, że jak będzie-

cie dorosłe, polubicie granat, bo to 

jest bardzo ładny kolor.” W moim 

przypadku sprawdziło się to  

w 100%. Poza tym nie wolno było 

do szkoły przyjść w jakimkolwiek 

makijażu, a gdy zobaczyła to pani 

od „Wiadomości o Polsce i świecie 

współczesnym”, wymagająca  

i ostra J. Walaszkowa, brała deli-

kwentkę do łazienki i było zmywa-

nie. 

 

Czy kontynuowała Pani póź-

niej swoją przygodę z chemią? 

- Tak, po maturze zdałam egzami-

ny wstępne na wydział Chemii 

Przemysłowej Politechniki Kra-

kowskiej, gdzie po pięciu latach 

uzyskałam dyplom mgr inż. che-

mii. Wiedza i umiejętności zdobyte 

w Technikum ułatwiły mi studia, 

zwłaszcza na I i II roku. Niestety, 

jednak tak potoczyło się życie, że 

nie zrobiłam kariery jako chemik. 

Tylko przez 11 lat moja praca była 

związana z chemią, a potem Od-

dział Instytutu, w którym pracowa-

łam w Krakowie, został zlikwido-

wany i następnie po przerwie nie 

udało mi się znaleźć pracy w zawo-

dzie, pracowałam poza chemią. 

      

Czy utrzymuje Pani kontakt ze 

swoją klasą lub choćby kilko-

ma osobami? 

- Niestety, od  matury, a właściwie 

od komersu po maturze, który od-

był się w Domu Śląskim, nie mieli-

śmy żadnego spotkania klasowego, 

więc nie mam kontaktu z klasą, nie 

utrzymuję też bliskich kontaktów  

z koleżankami czy kolegami z klasy 

– jedynie sporadyczne, przypadko-

we. Natomiast  odpowiadanie na te 

pytania i cofnięcie się pamięcią do 

lat szkolnych zainspirowało mnie  

i nabrałam chęci, aby spróbować 

odnowić kontakty i pomyśleć o ja-

kimś spotkaniu, tym bardziej, że za 

półtora roku będzie okrągły jubile-

usz 50-lecia od matury. 

 

Dlaczego odwiedziła Pani na-

szą szkołę po tylu latach? 

- Szkołę odwiedziłam pod wpły-

wem impulsu, akurat przechodzili-

śmy z mężem obok i pomyślałam, 

zajrzę w końcu do środka, chociaż 

do przedsionka, bo przecież mam 

w środku gdzieś obraz szkoły, więc 

czemu go nie skonfrontować z rze-

czywistością? 

 

A co robi Pani obecnie?  

- Obecnie jestem na emeryturze, 

chodzę na zajęcia Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku przy Politechnice 

Krakowskiej. 

Temat numeru - SZKOŁA WCZORAJ 
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KAROLINA KALETA 
klasa 2k 

     Na Zespół Szkół Chemicznych   

w Krakowie składa się Technikum 

Chemiczne i Ochrony Środowiska 

nr 3 oraz XXVI Liceum Ogólno-

kształcące.  

     Słynna placówka na rogu Krup-

niczej miała swój początek w poło-

wie XIX w., kiedy Polska była pod 

zaborami. Na mocy testamentu 

Francuza Szczepana Humberta – 

głównego architekta Krakowa  

w latach 1788-1829 – cały jego ma-

jątek przeznaczono na rzecz kultury 

i nauki. Pieniądze te pozwoliły na 

powołanie do życia w 1834 r. Insty-

tutu Technicznego jako średniej 

szkoły technicznej. Siedziba Insty-

tutu mieściła się przy ul. Gołębiej 

20, czyli tam, gdzie zlokalizowany 

jest obecnie Instytut Filologii Pol-

skiej UJ. Fundatorowi zależało 

przede wszystkim na wsparciu 

biednej młodzieży, której nie było 

stać na naukę. Kształcono w Insty-

tucie głównie przyszłych rzemieśl-

ników w rozmaitych zawodach,  

a nauczanie dotyczyło przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych 

i technicznych. Instytut Techniczny, 

jako pierwsza tego typu placówka 

na ziemiach polskich, w znacznej 

mierze przyczynił się do rozwoju 

szkolnictwa zawodowego w Polsce. 

     Po rozmaitych przekształceniach 

na bazie pierwotnego Instytutu 

utworzono Państwową Szkołę Prze-

mysłową, która w 1913 roku prze-

niosła swoją siedzibę z ul. Gołębiej 

do budynku przy Al. Mickiewicza 5. 

Pomimo różnych zmian struktural-

nych i organizacyjnych przetrwała 

ona dwie wojny i ostatecznie uległa 

likwidacji w 1951 r. W wyniku reor-

ganizacji szkolnictwa na jej miejsce 

powstało kilka średnich szkół tech-

nicznych – Technikum Chemiczne, 

Mechaniczne, Budowlane, Energe-

tyczne i Geodezyjne oraz Zasadni-

cza Szkoła Metalowo-Budowlana. 

     W latach siedemdziesiątych po-

wstał Zespół Szkół Chemicznych  

i wtedy na patrona szkoły wybrano 

Marię Skłodowską-Curie. Później 

utworzono XXVI Liceum Ogólno-

kształcące i  Technikum Ochrony 

Środowiska.  

 

     Jako ciekawostkę mogę podać 

niektóre paragrafy ze Statutu Insty-

tutu Technicznego, które brzmią 

obecnie dość egzotycznie:   

„Rodzice lub Opiekunowie zaręczą, 

że synowie lub ich pupile (!) regu-

larnie i przyzwoicie ubrani przysy-

łanym będą” czy „Chcący chodzić 

na malarstwo, powinni słuchać 

chemii mineralnej.”  

     Jeżeli chodzi o budynek obecnej 

szkoły, to podczas I wojny świato-

wej mieścił się tutaj szpital wojsko-

wy, a podczas kolejnej wojny szkoła 

więzienna i szpital Armii Czerwo-

nej.  

  

          Oto krótka historia naszej 

szkoły, która była kształtowana 

przez sytuację społeczną i politycz-

ną naszego kraju i która oczywiście 

kształtuje się nadal i my w niej 

uczestniczymy. 

Krótka historia 
naszej Szkoły 

Temat numeru - SZKOŁA WCZORAJ 

Historia szkoły 

 1834-1876 Instytut Techniczny 

 1876-1887 Akademia Techniczno-
Przemysłowa 

 1887-1918 Państwowa Wyższa 
Szkoła Przemysłowa 

 1918-1939 Państwowa Szkoła 
Przemysłowa 

 1939-1945 Państwowa Szkoła 
Chemotechników 

 1945-1951 Państwowa Szkoła 
Przemysłowa 

 1951-1956 Technikum Chemiczne 
Nr 1 w Krakowie Ministerstwa 
Przemysłu Chemicznego 

 1956-1974 Technikum Chemiczne 

 1974-1978 Zespół Szkół Chemicz-
nych 

 10.06.1978 Zespół Szkół Che-
micznych im. Marii Skłodowskiej-
Curie 

 01.06.1992 XXVI Liceum Ogól-
nokształcące 

 26.08.1994 Technikum Ochrony 
Środowiska 

 01.09.2000 Policealne Studium 
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     Sala Tradycji to bardzo ważne 

miejsce dla naszej szkolnej społecz-

ności. Kiedy tu przychodzimy  

i oglądamy kroniki, stare dzienniki, 

zeszyty ogłoszeń dla grona pedago-

gicznego z okresu wojny i lat 40, 

zdjęcia, plakaty, poznajemy historię 

naszego Chemika. Jest to miejsce, 

w którym składuje się pamiątki  

z życia szkoły, a jednocześnie ma 

ono własną historię i należy o niej 

wspomnieć. 

     Na początku warto zauważyć, że 

pomieszczenie to znajduje się  

w piwnicy. Używane było jako skła-

dowisko starych mebli, co zmieniło 

się w 2005 roku, kiedy to pani pro-

fesor Ewa Tarkowska wraz  

z uczniami opróżniła pokój, aby 

zmienić go w swego rodzaju kapsu-

łę czasu. 

     W roku 2015 piwnica naszej 

szkoły została zalana. Szybko 

uprzątnięto bałagan związanym  

z burzą i pęknięciem rury kanaliza-

cyjnej, zapominając, niestety, o Sali 

Tradycji. Przed rozpoczęciem roku 

szkolnego naszą placówkę odwie-

dził prezydent Jacek Majchrowski. 

To właśnie wtedy Profesor Tarkow-

ska została poproszona o umiesz-

czenie kroniki w gabinecie Pani Dy-

rektor. Okazało się, że Sala Tradycji 

była w opłakanym stanie. Po dwóch 

tygodniach woda opadła, perski dy-

wan zatęchł, materiały z pracowni 

nr 4 były zniszczone, w kątach rósł 

grzyb, a zapach tego wszystkiego 

był nie do zniesienia. Pani Dyrektor 

zarządziła remont Sali. Szafy zosta-

ły wyczyszczone i postawione do 

góry nogami, podłogę wyłożono ka-

felkami, a dzienniki wysuszono, po-

segregowano rocznikami i ułożono. 

     Profesor Ewa Tarkowska pełni 

ważną rolę w naszej szkolne, ponie-

waż dba o Salę Tradycji i prowadzi 

Kronikę Szkoły - utrwala dzieje na-

szej placówki. 

 

     Podczas odwiedzin w Sali Trady-

cji dowiedzieliśmy się wielu cieka-

wych informacji o naszej szkole. 

Poznaliśmy historię przygotowania 

i przebiegu 50-lecia powstania 

Technikum Chemicznego. Urządze-

nie uroczystości było nie lada wy-

zwaniem dla szkolnej społeczności. 

Pierwszym problemem stało się po-

wiadomienie absolwentów. Dane 

umieszczone w starych dziennikach 

mogły przez te lata ulec zmianie, 

ogłoszenie podane w gazecie było 

niezauważalne, więc namalowano  

i wywieszono zasłony informujące  

o organizowanej uroczystości.  

Przygotowania ruszyły pełną parą. 

Program opracowany przez profe-

sor Ewę Tarkowską nadzorowała 

Agnieszka Mandat, córka byłego 

dyrektora szkoły, aktorka i nauczy-

cielka szkoły teatralnej. O akompa-

niament gitarowy poproszony zo-

stał jeden z absolwentów. Następ-

nym problemem było wyżywienie  

i rozlokowanie gości do posiłku. 

Tutaj pomogli żołnierze. Na własny 

koszt przyrządzili oni bigos i gro-

chówkę w olbrzymich kotłach. Ucz-

niowie upiekli ciasta.  Na placu za 

szkołą został rozwieszony wojskowy 

spadochron, żeby uchronić gości 

przed ewentualnym deszczem. Sto-

liki i krzesła pożyczono z pobliskich 

biur i uczelni.  

     Uroczystość była bardzo udana. 

Msza Święta odbyła się w rozświe-

tlonym kolorami Kościele Mariac-

kim. Program artystyczny prezento-

wany był na scenie w Filharmonii 

Krakowskiej. Po występach przenie-

siono się na podwórko naszej szkoły 

i kontynuowano jubileusz.  

     Z tej okazji została wydana książ-

ka o historii naszej szkole, którą 

można wypożyczyć w bibliotece 

szkolnej.  

      

Sala Tradycji 

Tekst WERONIKA ŁYDKA  
 IZA PIÓRKOWSKA 

Temat numeru - SZKOŁA WCZORAJ 
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    W tym roku szkolnym powi-

taliśmy trzy klasy pierwsze 

technikum analitycznego (1a, 

1k, 1n) i jedną licealną (1c). 

     Pierwszaki stanowią bardzo 

ważną część naszej społeczno-

ści i to, jak czują się w szkole, 

jest dla nas ważne. Postanowi-

łyśmy to sprawdzić i wyruszy-

łyśmy w poszukiwaniu odpo-

wiedzi na pytanie, co sądzą  

o naszym Chemiku. 

 

     Zadaniem  najmłodszych kole-

gów i koleżanek było dokończenie 

zdania: „Moja szkoła jest …”. Odpo-

wiedzi udzielali anonimowo. Poni-

żej prezentujemy najciekawsze  

z nich.  

 

Moja szkoła jest… 
 

…Przyjazna i panuje tu przyjemna 

atmosfera.. 

…Ciekawa 

… Super, pomimo tego, że chodzę 

do niej niecały miesiąc… 

…super! 

…Interesująca… 

…super hiper, najnajlepsza… 

…fajna i ciekawa, w której chcę 

zdobyć swój zawód… 

…na wysokim poziomie... 

…budynkiem 

…ciekawą szkołą z tradycjami. Po-

śród kolorowych korytarzy panuje 

pozytywna atmosfera, która wpły-

wa na nastrój każdego z nas… 

…szkołą z tradycjami, ale jest rów-

nież radosna dzięki wesołym  

i przyjaznym nauczycielom… 

…duża… 

…interesująca, dzięki niej rozwi-

jam swoje pasje… 

…klimatyczna., wchodząc czujesz, 

że jesteś w chemiku. Uczniowie  

i nauczyciele są mili i pomocni… 

…ciepła i wita każdego z otwarty-

mi ramionami… 

…fajna, ma super atmosferę... 

…ciekawa i wesoła… 

…ogólnie przyjemne miejsce… 

…całkiem spoko i fajna, da się 

przeżyć. 

…nieprzewidywalna… 

…robi pozytywne wrażenie… 

…wesoła 

… atmosfera jest bardzo pozytyw-

na. 

…stara… 

…zabytkowa i stara. Moją pierw-

szą myślą było, czy dam sobie ra-

dę? Okazało się być ok. 

…spoko, da się żyć… 

…Ok… 

…Interesująca… 

…Wymagająca… 

…nieprzewidywalna, lekko niezor-

ganizowana, ale świetna. 

…nie podobają mi się niektóre za-

sady, ale ogólnie jest spoko. 

 

Podsumujmy 
 

     Zdecydowana większość uczniów 

określa naszą szkołę jako: super, 

interesującą, ciekawą, klimatyczną. 

Uważają, że panuje tu przyjazna 

atmosfera. Niektórzy respondenci 

mieli obawy, czy dadzą sobie radę  

i podołają nowym obowiązkom. Na-

leży też wspomnieć, że nie wszyst-

kie zasady, które tutaj panują, są 

przez uczniów akceptowane. Nie-

których przerażają schody  

i w związku z tym pojawiła się ta 

niezwykle zabawna opinia: „Nie po-

doba mi się ilość schodów, przyda-

łyby się kartki motywacyjne: 

«Jesteś na szczycie!», «Zostało Ci 

jeszcze jedno PIĘTRO.»”  

   

 

Co sądzisz o…  
 

 
 

NASZEJ SZKOLE  

Pytały IZA PIÓRKOWSKA i KASIA MIGDAŁ 

Temat numeru - szkoła DZIŚ 
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KAROLINA KALETA 
klasa 1k Schody 

Tekst ANGELIKA SOCHA /2A/ 

Na pierwszym zebraniu gazetki szkolnej usłyszałam:  

„A może by tak napisać coś o schodach?” To logiczne, by  

w numerze o szkole wspomnieć o miejscu, którego prze-

cież nie sposób przeoczyć. Wspinamy się po nich, siedzimy 

tu i czytamy książki, nawiązujemy znajomości. Ten temat 

można rozpatrywać w sposób symboliczny i praktyczny. 

 

 

O schodach inaczej... 

 

     Schody można porównać do ciągłej wspinaczki na szczyt wiedzy,  

z przerwami na odpoczynek miedzy nauką. Z klasy do klasy, raz we-

seli a raz smutni, ale zawsze wychodzący po schodach, a jak już uda 

nam się wyjść wyżej, robi się coraz trudniej i jednocześnie ciekawiej. 

Podejmowanie wyzwań świadczy o naszej ambicji. Schodek - klasa 

zdana z wyróżnieniem. Piętro - matura. Klatka schodowa - studia. 

Każdy ma swój drapacz chmur, dlatego wspinajmy się po schodach  

i osiągajmy jak najlepsze wyniki w każdej dziedzinie życia. Te działa-

nia pozwolą nam z pewnością na zdobycie doświadczenia, wiedzy  

i umiejętności, które wykorzystamy w pracy. Może założymy własne 

laboratorium albo, pomimo wiedzy chemicznej, staniemy się znany-

mi siatkarzami lub siatkarkami? Wszystko to zależy od nas i wysiłku, 

który włożymy w to, co robimy. 

 

 

A na koniec… 

 

      A jeżeli nadal marzycie o windzie, to pomyślcie, ile kalorii tu spa-

licie, jak piękne i smukłe będą wasze ciałka po kilku miesiącach 

wspinania się po tych schodach.  

Temat numeru - szkoła DZIŚ 
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KAROLINA KALETA 
klasa 1k 

Kilka  
wspomnień 

Tekst GABRIELA MILANOWSKA 
 /absolwent/ 

     Nazywam się Gabriela Mila-

nowska i ZSCh opuściłam dokład-

nie rok temu.  

     O Technikum Chemicznym do-

wiedziałam się od mojego brata, 

który również jest absolwentem tej 

szkoły. Będąc jeszcze niepozorną, 

przestraszoną gimnazjalistką, 

przyszłam na dzień otwarty szkoły, 

a wychodząc z budynku, byłam 

zdecydowana, że to tutaj chcę skła-

dać papiery.  

     I wiecie co? Dostałam się i do-

brze pamiętam, że cieszyłam się 

jak szalona z takiego biegu sprawy. 

Ktoś mógłby pomyśleć, o co tyle 

szumu? Albo powiedzieć, że to tyl-

ko średnia szkoła, którą każdy jest 

zobowiązany skończyć…  Ale wte-

dy naprawdę uważałam to za coś 

wielkiego. Zresztą, gdybym nagle 

niespodziewanie znalazła się  

w tym samym miejscu i czasie, co 

wtedy, to nie zmieniłabym swojego 

wyboru, ponieważ te cztery lata, 

które spędziłam w tych murach, 

były tymi, które będę wspominać 

do końca życia. Zawarłam mnó-

stwo przyjaźni – takich, które nie 

skończyły się wraz z ostatnim 

dzwonkiem na lekcje. Miałam oka-

zję rozwijać swoje umiejętności 

poprzez udział w kółku teatralnym 

czy szkolnym wolontariacie,  

a przede wszystkim stawiać sobie 

różne wyzwania jako przewodni-

cząca samorządu szkolnego w la-

tach 2013 – 2015.  

     Same lekcje… Wiadomo jak to 

bywa. Czasem jest lepiej, czasem 

jest gorzej. Każdy z nas ma swoje 

ulubione przedmioty czy profeso-

rów. Każdy z nas ma też lepszy czy 

gorszy dzień. Ja sama nie raz mia-

łam ochotę rzucić to wszystko, za-

kopać się pod ciepłą kołderką i nie 

wychodzić z domu. Jednak równie 

często przekraczałam próg szkoły  

z wesołym uśmiechem na twarzy, 

bo nie mogłam się doczekać kolej-

nego spotkania z przyjaciółmi, ko-

lejnych samorządowych akcji czy 

zajęć na laboratorium chemicz-

nym, które pokochałam od samego 

początku.  

     Miałam też to szczęście, że trafi-

łam na świetną klasę i jeszcze lep-

szego wychowawcę – panią Marze-

nę Jantos, o której muszę tu wspo-

mnieć, bo była dla nas niczym dru-

ga matka. Walczyła o nas nawet  

w najbardziej beznadziejnych sytu-

acjach. I za to ją kochaliśmy i na-

dal kochamy. Wiadomo, że w gru-

pie trzydziestu trzech osób, z któ-

rych każdy był inny i miał różne 

poglądy, trudno dochodzi się do 

porozumienia, to jednak w najważ-

niejszych sprawach zawsze potrafi-

liśmy się dogadać i rozwiązywać 

problemy tak, by każdy był zado-

wolony.  

     Mam wiele wspomnień z tych 

czterech lat i tego nie zabierze mi 

nikt. Sama nie żałuję podjętej de-

cyzji o składaniu papierów akurat 

do tej szkoły, a wręcz przeciwnie – 

czuję, że tak właśnie miało być. 

Teraz, kiedy studiuję i sama muszę 

dbać o swoje interesy, stopnie czy 

egzaminy na uczelni, wiem, że  

z chęcią cofnęłabym się o te dwa 

lata, bym jeszcze raz mogła zacząć 

czwartą klasę. Niby były egzaminy 

zawodowe, matura, (nie)udana 

studniówka (to zależy jak kto na to 

patrzy). To jednak te dziesięć mie-

sięcy miało swój klimat przez to, że 

były to moje ostatnie chwile w tych 

murach i po prostu nie chciałam 

się rozstawać z niektórymi osoba-

mi i miejscami…  

     Jednak życie biegnie dalej, a to 

miejsce, a przede wszystkim lu-

dzie, których tutaj poznałam, są 

dla mnie nadal ważni, dlatego, 

choć może to trochę dziecinne, 

kiedy tylko znajduję wolną chwilę, 

to z chęcią wracam do tego miej-

sca, by powiedzieć „dzień dobry” 

cioci na portierni lub odwiedzić 

byłych nauczycieli. To sprawia, że 

znów – chociaż przez krótką chwi-

lę – czuję się zwykłą uczennicą, 

która codziennie przychodzi na 

7.30, by rozpocząć kolejny, ciężki 

dzień zajęć. To miłe uczucie, które 

nic nie kosztuje. Teraz już tylko 

zostały mi (i innym absolwentom 

tej szkoły) wspomnienia i mnó-

stwo zdjęć, do których po latach, 

każdy z nas będzie wracał z uśmie-

chem na twarzy. I tego Wam ży-

czę! 

Temat numeru - SZKOŁA WCZORAJ 
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KAROLINA KALETA 
klasa 1k 

O WARTOŚCIACH 

 

     Jeszcze do niedawna takim stwierdzeniem w formie 

grzecznościowej pytano się kogoś o imię i nazwisko. 

Dziś zwrot ten można spotkać raczej u osób starszych, 

czasami jeszcze w jakimś urzędzie… ale wśród młode-

go pokolenia… prawie w ogóle. 

     Na początek wypadałoby wyjaśnić, czym jest god-

ność. Wywodzi się ona z łacińskiego terminu dignitas, 

który oznaczał godność, poważanie, szacunek. Obecnie 

termin ten w wielkim skrócie rozumiany jest jako po-

czucie świadomości własnej wartości, szacunek dla 

samego siebie, honor, duma, a także zaszczytny urząd, 

tytuł czy funkcja. 

     Sięgając do słownika, encyklopedii czy innego źró-

dła, możemy rozróżnić trzy rodzaje pojęć godności. 

Pierwsza to godność osobowa, która oznacza wartość 

człowieka. Jest ona stała, niezniszczalna, zobowiązują-

ca i wrodzona. Godność ta przysługuje każdemu tylko 

z tej racji, że jest człowiekiem i to niezależnie jakim 

człowiekiem: małym, zbrodniarzem, świętym, chorym, 

nienarodzonym, mądrym, biednym, bogatym, niedo-

rozwiniętym itd. Takie prawo rodzi też określone kon-

sekwencje w etyce – nikt nie może być zabity, nikogo 

nie można pozbawić życia dla jakichś celów. Elemen-

tarny szacunek wymaga, aby nikogo nie poniżać, nie 

unicestwiać tkwiącego w nim człowieczeństwa, nawet 

wówczas, gdy ktoś staje się pasożytem społecznym, 

ulega totalnej alienacji czy wynaturzeniu moralnemu. 

     Godność osobowościowa to drugi rodzaj definicji. 

Wiąże się ona z nabytymi przez człowieka cechami, 

cnotami. Im ktoś w większym stopniu rozwija swą do-

broć, tym posiada większą godność osobowościową.  

     Ostatni rodzaj to godność osobista, czyli poczucie 

bycia kimś ważnym, zajmowanie ważnej pozycji spo-

łecznej itp. Można ją zyskiwać lub utracić. 

     Sięgając do historii, pierwsze koncepcje godności 

ukształtowały się w starożytnej Grecji. Poznajemy ją  

w dziełach Homera, Pindara i Teognisa. Godność wy-

rażała się we wzorcu etycznym arystokraty i wojowni-

ka.  Była ona utożsamiana z przywilejami. Uważano, że 

od pochodzenia zależy, kto jest dobry i godny, a kto 

podły i niegodny.  

     Według filozofii chrześcijańskiej godność człowieka 

wynika z tego, że jest on stworzony „na obraz i podo-

bieństwo Boga”. Każdy człowiek jako imago Dei 

uczestniczy w absolutnym Dobru, jest rozumny i wol-

ny, powołany do stałego doskonalenia się.  

     Immanuel Kant próbując zdefiniować, czym jest 

godność, stwierdził, że człowiek nie może być nigdy 

środkiem do jakiegoś celu, lecz zawsze musi być celem 

samym w sobie. Rozumiał ją jako wrodzony atrybut 

każdej osoby ludzkiej, którego nie można się pozbyć, 

utracić ani wymienić na jakieś inne dobro. Godność 

ludzka przysługuje każdemu tylko z tego powodu, że 

jest człowiekiem. 

     Godność jest źródłem praw człowieka. Prawo pol-

skie, a w szczególności Konstytucja w swojej preambu-

le stwierdza istnienie przyrodzonej godności człowie-

ka, która wyraża się w art. 30 następująco: 

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stano-

wi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest 

ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest 

obowiązkiem władz publicznych. Godność jest dobrem 

osobistym, które chroni prawo.” Według Kodeksu kar-

nego naruszenie czyjejś godności jest przestępstwem 

znieważenia. W prawie międzynarodowym, w Po-

wszechnej Deklaracji Praw Człowieka, proklamowa-

nej przez Zgromadzenie ONZ, stwierdza się, że podsta-

wą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata jest 

uznawanie przyrodzonej godności. Wszyscy ludzie ro-

dzą się równi pod względem swej godności i swych 

praw. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej  

w rozdziale I zatytułowanym Godność wymienia pra-

wo do życia, prawo do integralności cielesnej oraz za-

kazuje tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowa-

nia, karania oraz niewolnictwa i pracy przymusowej.  

     Dlaczego wspominam o godności w tym artykule?  

    Podejmując ten temat, chciałbym, abyś, młody czło-

wieku, spojrzał na siebie z szacunkiem. W dobie 

ogromnej komercjalizacji, gdzie próbuje się wmówić, 

że wszystko człowiek może mieć i posiadać, gubi się to, 

co jest najważniejsze, czyli sens własnego życia… 

Wszędzie mówi się o prawach człowieka, ale gdy przyj-

dzie rzeczywistość, okazuje się, że nie wszyscy są rów-

ni. Jednych się ich pozbawia, drugim się je przyznaje. 

Godność powinien posiadać każdy i każda z nas. Kiedy 

tak jest, człowiek uświadamia sobie własne wartości. 

Widzi w sobie dobro i piękno. Jednocześnie potrafi 

drugiemu wskazać dobra, jakie niesie z sobą życie. Ta-

ki człowiek posiada szacunek dla samego siebie oraz 

honor i dumę. Kto jest świadomy własnej godności  

i ma jej poczucie, potrafi ją chronić. Takiego człowieka 

trudno zmanipulować lub nim sterować. A w obecnych 

czasach właśnie chodzi o to, aby inni mogli myśleć za 

ciebie.  

     Jako młody człowiek budujesz swoją tożsamość, 

swoją osobowość. PAMIĘTAJ!!! Jesteś wartością samą 

w sobie. Nie ważne jest to, czy wszystko udaje ci się  

w życiu czy też nie. Ważne, abyś nigdy nie utracił swo-

jej wewnętrznej wolności i poczucia, że jesteś kimś wy-

jątkowym.  

     A więc, młody człowieku, jaka jest twoja GOD-

NOŚĆ…  

 

O. Rafał Waluch 

TWOJA GODNOŚĆ TO… 
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KĄCIK FELETIONISTY 

Tekst IZA PIÓRKOWSKA 
 /1C/ 

     Zdążyłam napisać stos felietonów, żadnego nie 

skończyłam i dalej nie jestem pewna, czy ten ukończę. 

Jakoś tak, w połowie, tracę zapał i wenę. Plus jest taki, 

że tematy nie znikają. Ci mądrzy, którzy przeczytali 

nagłówek, już wiedzą, o czym będzie ten felieton. Na 

wstępie stawiam czerwony znak STOP i informuję 

wszem i wobec, że zaserwuję wam moje osobiste da-

nie, złożone się ze składników wziętych żywcem z mo-

jego życia i przemyśleń. Dlatego nie traktujcie tego, co 

tu napiszę, jako prawdę ostateczną, interpretujcie 

treść z przymrużeniem oka i nie szukajcie na siłę rze-

czy, które nie są zgodne z waszymi przeżyciami. To, że 

ubrałam w poniedziałek czarne majtki, nie oznacza, że 

ty też takie musisz mieć, co nie? Traktuj więc ten felie-

ton jak ubranie, można się inspirować nim, zauważać 

podobne do swojego ubioru elementy lub spostrzec 

całkowitą odmienność. 

     Po pierwsze, pragnę wysmarować tu wielkimi litera-

mi najważniejsze zdanie w całej tej wypowiedzi. Zda-

nie, które powtórzę wiele razy i wokół niego też będzie 

oscylować wszystko, co dziś wam powiem, a brzmi 

ono: 
 

Ludzie się  

NIE zmieniają 
     Otóż tak, owszem, zgadza się – dobrze słyszycie, to 

nie pomyłka. Człowiek się nie zmieni. Może wydoro-

śleć, zmienić środowisko, sposób ubierania, mówienia, 

jedzenia. Może zmienić wszystko – no, prawie wszyst-

ko. Człowiek nie jest w stanie zmienić siebie jako istoty 

pod względem charakteru (najpierw chciałam dodać, 

że także i wyglądu, ale żyjemy w wieku operacji pla-

stycznych i rozwoju chirurgii estetycznej, więc pominę 

to milczeniem). Przytoczę wam, moi mili, parę sytua-

cji, pobawimy się w sędziego, dobrze?  

     Pan Kuba, lat 16. Ze swoją dziewczyną jest lekko 

ponad rok. Przez ten okres skutecznie podcina jej 

skrzydła i ściąga w dół. Z drugiej strony ona uparcie 

twierdzi, że to jej książę z bajki i wcale nie robi jej nic 

złego. Jest mu ślepo wierna i ufna jak Bogu ducha win-

ny szczeniaczek. Zdarzyła się pewnego dnia dziwna 

sytuacja, Kuba bez okazji zaczął być dla swojej dziew-

czyny miły. Ona, jako że ufa mu bez granic, nie podej-

rzewa, że ten nagły zryw dobroci i miłości może być 

podejrzany – gdzie tam! Cieszy się jak głupia z tego, że 

jest dobrze. I dochodzi do rozwiązania sprawy, w jakiś 

sposób wychodzi na jaw, że Kuba zdradził swoją 

dziewczynę. I co teraz? - zapytacie. Dziewczyna jest  

z charakteru ufna, łatwowierna i nie grzeszy asertyw-

nością. Logiczne, że mu wybaczy i uwierzy w magiczne 

zdanie „Obiecuję, że się zmienię”. Kuba natomiast mo-

że i ma w zamiarze zmianę, ale jest świadomy, że nie 

przyniesie żadnych rezultatów jakiekolwiek staranie 

się. Mija mniej niż miesiąc, on znów zachowuje się jak 

na chama przystało, ona ufa mu bez granic. Oboje so-

bie coś obiecali. Ona – że nie będzie już we wszystko 

wierzyć i nie da się złamać. 

      

Zaufaj mi, zmienię się,  

czyli kłamstwo, które wypłynie 

choć raz z ust każdego z nas. 
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     On – że się zmieni, nie zdradzi i będzie dobrym, ko-

chającym chłopakiem. 

Rezultat? Każdy Sherlock się już domyślił, że Kuba 

znów zdradzi, ona mu wybaczy, a niedługo po tym się 

rozejdą. Czy Kuba nauczy się wierności i szacunku? 

Nie. Skoro popełnia błąd nie jeden czy dwa razy, a bez-

ustannie, to tylko idiota by się łudził, że to nie jest jego 

cecha charakteru i kiedyś się zmieni. A co z dziewczy-

ną? Jest ufna, można wręcz powiedzieć, że naiwna. 

Czy ta sytuacja sprawi, że straci zaufanie do innych?  

A gdzie tam! Dalej będzie ślepo we wszystko wierzyć, 

tylko teraz będzie sobie wmawiać, że wcale tak nie jest. 

Łapiecie już, o co biega? Nie? No dobra, to inna sytua-

cja… 

     Mamy dziewczynę, której największą pasją są plo-

teczki, plotki, plotunie. Jak myślicie, czy jeśli pewnego 

dnia, „przypadkiem” powie komuś sekret swojej przy-

jaciółki i w rezultacie ją straci, zmieni się? Nie, oczywi-

ście że nie. Może i przestanie rozsiewać plotki, może  

i będzie dało się jej powierzyć sekret, ale nigdy, prze-

nigdy nie zniknie w niej wewnętrzna potrzeba plotko-

wania. Jak tylko ktoś jej powie coś „w sekrecie”, całe 

wnętrze będzie ją palić. Pewnie, nie musi wygadać tego 

od razu, ale potrzeba zrobienia tego nie zniknie. 

      Teraz chyba się rozumiemy, prawda? Jakby nie pa-

trzeć ludzie pracują nad sobą, wyrabiają pewne zacho-

wania, próbują oduczyć się niezdrowych skłonności, 

wyeliminować z życia niekorzystne nawyki – czy im to 

wychodzi? Zależy od jednostki. Ale musisz sobie, czy-

telniku kochany, zapamiętać pewne podstawowe rze-

czy. A propos związków i zdrad, zgodnie z I zasadą dy-

namiki – Ciało raz puszczone puszcza się dalej. Pa-

miętajmy także, że z kłamcy prawdomówca żaden, jak 

i ze szczerego kłamca lichy. Ufny o podejrzliwości mo-

że pomarzyć, a ci pozbawieni zaufania szybciej wpadną 

w paranoję niż się komuś zawierzą. Głupiec wiedzy nie 

przyswoi na dłużej niż pięć sekund po przeczytaniu 

zdania, a geniusz kretynem być nie może nawet jak się 

upije i zaćpa (stawiam rękę, że zacząłby wtedy nauczać 

każdego, kto się mu napatoczy). Wredna osóbka nie 

będzie milutka, a miła duszyczka nie zdobędzie się na 

wbicie komuś szpili. Cechy charakteru, które nas defi-

niują, są niezmiennie, nie ważne jak bardzo nam nie 

pasują. Tacy się urodziliśmy „SO DEAL WITH IT!” 

     Tak mogłabym też zakończyć to wszystko, bo prze-

cież temat się wyczerpał, jednak ja już was znam, zaraz 

ktoś mi wystrzeli z tekstem: „A ja to kiedyś byłem taki,  

a teraz się zmieniłem”. Ummm… No tak, fajnie, okay. 

To się nazywa dorastanie. Ja też się „zmieniłam”, a tak 

dokładniej DOJRZAŁAM. I pewnie, wszystkim może 

się wydawać, że przecież nie przypominam dawnej sie-

bie. Cechy typu lenistwo, skłonność do odkładania 

wszystkiego na ostatnią chwilę miałyby zniknąć? 

Owszem, mam dobre oceny i uczę się, ale tak napraw-

dę, jak tylko nadarza się okazja, to leżę i nic nie robię – 

zmieniło się moje podejście, a nie ja. Jeśli macie wra-

żenie, że jako osoba odmieniliście się, bo nagle prze-

stał wam się podobać gatunek muzyki, za którym kie-

dyś szaleliście, wasi znajomi i ich zachowanie zaczyna-

ją wam przeszkadzać, bo już was nie bawi to, co kie-

dyś, podejście do szkoły uległo zmianie i tryliard in-

nych tym podobnych pierdół - to w tym momencie się 

zatrzymajcie i zastanówcie nad sobą. Gusty się zmie-

niają, ludzie przechodzą różne okresy, ale CHARAK-

TER jest niezmienny.  

     Najmilszy czytelniku, nie daj się wywieść w pole za-

pewnieniom o zmianie, pamiętaj kto jest kim i nie 

wmawiaj sam sobie, że się zmienisz. Nieładnie tak kła-

mać. Możesz być ze sobą choć raz szczery? Nie, nie 

zmienisz się. Ale wiesz co? Sprzedam ci pewien ma-

giczny trik. „Zmienię nawyk”, „Zmienię podejście”, 

„Zmienię rutynę”. Takie rzeczy możesz zmienić. Więc 

jeśli zależy ci na zmianie swojej lub czyjejś, to nie 

utrudniaj sobie życia i zmieniaj coś, na co masz wpływ, 

dobrze?  

     Zastanów się nad tematem zmian, dojdź do czegoś 

inteligentniejszego niż wierzenie, że ktoś zmieni swój 

charakter. Jakieś konkluzje? Ambitne przemyślenia? 

Zapamiętaj sobie przesłanie, a kiedy wyładuje ci się 

telefon czy też wyjdziesz z domu bez słuchawek – po-

dałam ci temat do zastanowienia się. Mam nadzieję, że 

przy najbliższej okazji będę mogła ponownie przekazać 

ci „prawdę oświeconą” i skłonić (albo chociaż spróbo-

wać to zrobić) do użycia główki i myślenia.  

KĄCIK FELETIONISTY 
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Tekst  ANIELA JURKIEWICZ /2A/ 

     Nie ukrywam, że na 

nowy film wytwórni 

Marvel czekałam od kie-

dy dowiedziałam się, że 

takowy powstanie. Za-

stanawiałam się, czy ta 

produkcja mnie czymś 

zaskoczy, ponieważ śle-

dziłam na bieżąco 

wszystkie nowości zwią-

zane z tym filmem. Na 

szczęście okazało się, że 

Marvel dodał wiele ele-

mentów, których się nie 

spodziewałam.  

 

 

    Fabuła skupia się na na-

dejściu bogini śmierci (Heli) 

i rozpoczęciu tytułowego Ra-

gnaroku - upadku bogów. 

Aby powstrzymać Helę 

przed osiągnięciem jej celu, 

Thor musi zdobyć sojuszni-

ków, których poznajemy już 

w zwiastunie, chodzi o Lo-

kiego, Hulka oraz Walkirie. 

     Film jest wypełniony 

wspaniałymi scenami walki, 

ale nie nudzimy się ich mo-

notonnością.  

     Obsada filmu jest fanta-

styczna. W rolę Thora po-

nownie wcielił się Chris 

Hemsworth, a w jego przy-

rodniego brata Lokiego  

- ulubieniec większości fa-

nów - Tom Hiddleston.  

W Hulka /Bruce’a Bannera/ 

wcielił się Mark Ruffalo.  

Główną antagonistkę Helę 

zagrała Cate Blanchett. Po 

raz pierwszy na dużym ekra-

nie zobaczymy także Walki-

rię graną przez Tessę 

Thompson. Każdy z głów-

nych bohaterów ma swoje 

pięć minut w filmie. 

     Do produkcji została 

świetnie dobrana muzyka, 

która podkreśla i dodaje no-

stalgii filmowi.  

     Czymś nowym jest rów-

nież humor, którego było 

znacznie więcej niż w pierw-

szej czy drugiej części histo-

rii o nordyckim bogu. Mimo 

iż film opowiada o zmierz-

chu bogów, żarty pojawiają 

się prawie cały czas i żartują 

prawie wszyscy. 

     Oczywiście, jak w każdym 

filmie Marvela, nie mogło 

zabraknąć jednej kluczowej 

osoby, a mianowicie Stana 

Lee. 

     Film jest doskonały dla 

fanów Marvela i osób, które 

dopiero poznają jego twór-

czość.  

Recenzja 
 Thor: Ragnarok 

Gatunek: film fantasy, przygodowy, akcji 

Rok produkcji: 2017 

Data premiery: 10 października 2017, 25 październi-

ka 2017 (Polska) 

Kraj produkcji:  Stany Zjednoczone 

Czas trwania: 130 minut 

Reżyseria: Taika Waititi 

Scenariusz: Eric Perason, Craig Kyle, Christopher 

Yost 

Główne role: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, 

Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa 

Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo, Anthony 

Hopkins 

Muzyka:  Mark Mothersbaugh 

Zdjęcia: Javier Aguirresarobe 

Scenografia: Dan Hennah 

Kostiumy: Mayes C. Rubeo 

Kulturalni o kulturze 
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     Ten przepiękny film biograficzny stworzył Tim Bur-

ton. Reżyser opowiedział smutną historię bardzo uta-

lentowanej malarki Margaret Keane. W jej twórczości 

pojawiają się charakterystyczne postacie z wielkimi 

oczami, które wyrażają przygnębienie dzieci, kobiet lub 

zwierząt. Życie artystki również nie było usiane różami. 

Była bita przez swojego pierwszego męża, a później 

uciekła z córeczką do swojej przyjaciółki Dee-Anny. 

Gdy nasza bohaterka zaczęła radzić sobie w wielkim 

mieście, poznała malarza Waltera Keaniego. Margaret 

szybko zakochała się w nim, a następnie go poślubiła. 

Niestety, drugi małżonek okazał się jeszcze gorszym 

potworem niż pierwszy partner. Podstępem przekonał 

kobietę, aby malowała pod jego nazwiskiem. Reżyser 

świetnie pokazał emocje głównej bohaterki, która czuła 

się jak ptak w złotej klatce. Powinna być szczęśliwa, 

lecz w niewoli nie mogła tego osiągnąć. Kiedy dowie-

działa się, że Walter oszukuje w ten sposób większość 

artystek, postanowiła uciec na Hawaje. Niestety, 

oprawca znalazł ją i jej córkę, a następnie zmusił do 

malowania obrazów. Kiedy Margaret poznała wyznaw-

ców Jehowy i przeczytała książkę związaną z ich religią, 

postanowiła przeciwstawić się mężowi. Ogłosiła całemu 

światu przez radio Hawaje, że tak naprawdę to ona jest 

malarką, a nie jej mąż. Ten fakt wywołał skandal, a zde-

nerwowany były mąż bohaterki podał ją do sądu. Po 

długiej rozprawie sędzia postanowił dać artystom ma-

teriały, by namalowali mu obraz. Margaret wygrała 

rozprawę, ponieważ Walter nie potrafił malować. Ko-

bieta wywalczyła dla siebie wolność, a potem poznała 

mężczyznę, który zaczął ją traktować tak, jak na to za-

sługiwała.  

     Bardzo polecam ten film, ponieważ ukazuje on nie-

samowitą historię pięknej, utalentowanej, silnej i wraż-

liwej kobiety. Ukazano skrajności, w które popadała 

główna bohaterka, ponieważ, gdy ktoś ją ranił, więdła 

niczym kwiat, natomiast w sytuacji, kiedy ludzie okazy-

wali jej choć odrobinę dobroci, odradzała się i na nowo 

zakwitała.  

     Dzięki temu filmowi nie tylko poznałam niesamowi-

tą historię, ale też odkryłam znakomitą artystkę i jej 

dzieła.  

Wielkie oczy 

Tekst AGNIESZKA CZERWIEC /2B/ 

Margaret Keane 

Kulturalni o kulturze 
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   Jedną z moich ulubionych książek 

jest „Czerwona królowa” autorstwa 

Viktorii Aveyard. Opowiada ona 

historię siedemnastoletniej Mare, 

która urodziła się w Nowej Erze. 

Wywodzi się ona z tzw. społeczeń-

stwa czerwonych – biednych ludzi, 

uznawanych za tanią siłę roboczą. 

Pewnego dnia bohaterka spotyka 

nieznajomego mężczyznę i jej życie 

zmienia się diametralnie. Okazuje 

się, że nie jest zwykłym człowie-

kiem. Jest kimś więcej. Z biednej 

dziewczyny, która miała zostać żoł-

nierzem, staje się księżniczką i za-

czyna walczyć o równe prawa dla 

wszystkich ludzi, bez względu na 

kolor krwi.  

   Książka jest ciekawa, wciągająca  

i idealna na jesienne wieczory. Ser-

decznie polecam.  

/Patrycja Strach z 1a/ 

 

 

   Moimi ulubionymi książkami są 

dzieła Trudi Canavan. Szczególnie 

polubiłam trylogię „Czarnego Ma-

ga”. Opisuje ona losy pewnej nasto-

latki, pochodzącej ze slumsów. Jej 

wrogami są magowie. Obwinia ich  

o całe zło, jakie występuje w mie-

ście. Podczas czystki – przepędze-

nie biedaków do najdalszego i naj-

biedniejszego kręgu miasta – Sonea 

wpada w kłopoty i magowie zaczy-

nają ją ścigać. Dziewczyna ucieka, 

kryjąc się u znajomych i potajemnie 

rozwijając swoje umiejętności.   

   Książka napisana jest lekkim języ-

kiem, który przyjemnie się czyta. 

Fabuła jest wciągająca, a humor 

dodaje uroku tej powieści. Całość 

jest utrzymana w dobrym smaku  

i szybko czyta się tę trylogię.  

/Weronika Łydka z 1c/ 

 

 

   Gdybym miała polecić nieznajo-

memu książkę, wybrałabym serię 

„Świata Dysku” Terry`ego Pra-

tchett`a. Są to książki dość uniwer-

salne – zawierają w sobie fantasty-

kę, humor oraz elementy krymina-

łu. Niektórzy najbardziej polubią 

Sama Vimesa – kapitana straży, 

który żyje w siedlisku deprawacji, 

przestępczości – mieście Ankh-

Morpork, w którym złodzieje, za-

bójcy mają oficjalnie zarejestrowa-

ne gildie. Inni bardziej polubią se-

rię o Śmierci i Czarownicach, gdzie 

na tle prostego życia ważą się losy 

całego świata.  

   Z pewnością nie da się też nie po-

lubić Rincewinda – najbardziej 

tchórzliwego i pechowego bohatera 

ze wszystkich, których znacie. Cał-

kiem przyjemnie czyta się też książ-

ki o Tiffany – najmłodszej  czarow-

nicy na świecie, choć są one skiero-

wane raczej do młodszych czytelni-

ków.  

   Przypuszczam, że nie ma człowie-

ka, do którego nie trafiłaby choć 

jedna książka Pratchett`a. Dla 

umysłów ścisłych napisał on  

„Naukę świata dysku”, a dla pra-

gnących głębszych przemyśleń   

-  „Złodzieja czasu”.  

/Paulina Burlaga z 1a/ 

Warto przeczytać 

Kulturalni o kulturze 
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POCZĄTKI 

    Angelika zaczęła grać w piłkę nożną dla rozrywki  

i większej aktywności fizycznej. Chciała też poznać no-

wych przyjaciół. Jednak szybo ta dyscyplina sportowa 

zaczęła być jedną z najważniejszych rzeczy w jej życiu.  

 

DRUŻYNA I SUKCESY 

     Nasza koleżanka całym sercem poświęca się dla 

swojej drużyny piłkarskiej, którą założyła cztery lata 

temu, kiedy to rozpoczęła przygodę związaną z piłką 

nożną. Bramkarka dzięki pracy i męczącym treningom 

zdobyła wiele nagród, np. kilkukrotnie statuetkę - 

„Najlepsza Bramkarka Turnieju” i kilkanaście medali.  

 

STRES 

      Bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób Angelika radzi 

sobie ze stresem, ponieważ, jak twierdzi, działa na nią 

bardzo motywująco, ale zdarzają się również trudne 

chwile i wtedy wyobraża sobie, jak przed każdym me-

czem czuje się jej idol, piłkarz Juventusu, Gianluigi 

Buffo, który tak samo jak ona gra na pozycji bramka-

rza.   

 

REAKCJE LUDZI 

     Kiedy zapytałam ją o to, jak reagują ludzie na infor-

mację, że gra w drużynie piłkarskiej, odpowiedziała, że 

bardzo często śmieją się z niej, ale kiedy zaprezentuje 

swoje umiejętności i pokaże zdobyte nagrody, są zasko-

czeni i zaintrygowani.  

 

DLACZEGO PIŁKA NOŻNA? 

     Piłkarce podoba się związana z tym sportem walka, 

determinacja, rywalizacja, a także doping i motywacja, 

którą dają jej kibice. Angelika Socha jest niezwykłą 

dziewczyną, a jej pasja i upór powinny być dla nas wiel-

ką inspiracją. 

Piłka w grze 

Pomimo faktu, że żyjemy w bardzo tolerancyjnych czasach, 

niewiele mówimy o piłce nożnej kobiet. W dziedzinach,  

w których podobno dominują mężczyźni, coraz częściej wi-

dzimy, że dorównują im kobiety, a niekiedy nawet ich prze-

wyższają. Takim przykładem silnej i niezależnej osoby jest 

nasza koleżanka z klasy 2a -  Angelika Socha.  

Krąg naszych zainteresowań 

Tekst AGNIESZKA CZERWIEC /2B/ 
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Kulturalni o kulturze 

Tekst  MATEUSZ MACH /2B/ 

SZUFLADA 
Wisławy  Szymborskiej 

Tekst  MARCIN STRAMEK /2B/ 

      Wchodząc do Szuflady, znajdzie-

my się w małym, przytulnym pokoi-

ku. Na podłodze rozciągnięty jest 

żółty dywan z wymyślnym wzorkiem, 

na ścianach widnieją krótkie cytaty, 

które pochodzą z dzieł poetki. Poko-

ik ma dwa pomieszczenia. W pierw-

szym z nich zaprezentowano podsta-

wowe informacje o pisarce, znajduje 

się tutaj m.in. drzewo genealogiczne 

rodziny Szymborskich, a w drugim 

ukazano życie prywatne i zawodowe 

Wisławy Szymborskiej. 

     Pokój przypomina mały salonik, 

do którego przychodzi się tylko po 

to, aby przemyśleć różne sprawy, 

poczytać ulubioną książkę, spotkać 

się z bliskim i wypić kawę lub herba-

tę. Po bokach rozmieszczone są ga-

blotki, w których możemy obejrzeć 

pocztówki zbierane przez noblistkę. 

Przedstawiają one postacie kobiet, 

miasta lub naturę w czarno-białym 

kolorze. Możemy również natknąć 

się na kolorowe grafiki żołnierzy, po-

lityczne karykatury, ale i rodzinne 

biesiady ludzi różnego stanu. Poetka 

zbierała również wycinki z gazet, ilu-

stracje, a później tworzyła z nich ko-

laże. Na ścianie pokoju widnieje na-

pis: 

"Zbieracz, pokąd sięga pamię-

cią, zawsze coś zbierał, chociaż 

niekoniecznie to, co zbiera te-

raz albo będzie zbierał w przy-

szłości". 

     Przemierzając pomieszczenia, 

spotykamy nietypowe rzeczy, które 

poetka dostawała od swoich przyja-

ciół, np. złotą świnkę skarbonkę  

z pozytywką w ogonie czy zapalnicz-

kę w kształcie łodzi podwodnej, któ-

rą podarował jej Czesław Miłosz.  

     W pokoju znajduje się komoda,  

w  której przechowywane są fotogra-

fie. Poetka ceniła ten mebel ze wzglę-

du na szuflady, które uwielbiała,  

o czym świadczy wiersz „Możliwości” 

i znajdujące się tam słowa: „wolę 

szuflady”. To zrozumiałe, tylko  

w nich mogła pomieścić i przecho-

wywać swoje skarby.  

Wisława Szymborska - noblistka, pisarka, eseistka oraz krytyk lite-

racki. Znana przede wszystkim ze wspaniałej poezji, którą charak-

teryzowała  perfekcja słowa. Odznaczona orderem Orła Białego, 

uhonorowana wieloma nagrodami, między innymi Nagrodą Goet-

hego. Pokój, w którym pracowała i tworzyła, można obejrzeć w  Ka-

mienicy Szołayskich w Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Bohaterka naszego artykułu  
- Wisława Szymborska   

/2 lipiec 1923 - 1 luty 2012/ 
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    Komoda jest ukryta za drzwiami i można ją oglądać tylko 

przez wizjer. Znajduje się tam również część księgozbioru Wisła-

wy Szymborskiej.  

      W dalszej części widzimy setki zapalniczek (poetka przez całe 

życie paliła papierosy), ale także pieniądze czy dokumenty tożsa-

mości (dowody, wizy, paszporty). Pisarka uwielbiała wyjazdy, 

podróżowała do miejscowości w Polsce, które miały nietypowe 

nazwy, np. Zagacie, Kadłubek, Hultajka czy Pikutkowo. Podczas 

zwiedzania natrafimy też na maski, które pisarka zakupiła  

w Wenecji. 

     W pokoju znajduje się telefon, za pomocą którego, wybierając 

numer na klawiaturze, mo-

żemy usłyszeć głos Wisławy 

Szymborskiej, która recytu-

je jeden ze swoich wierszy. 

Jest to niezwykłe doświad-

czenie dla miłośników twór-

czości poetki. 

     Oglądając wystawę, po-

znajemy życie i pasje poetki. 

Tych, którzy wybierają się 

do Krakowa i cenią twór-

czość naszej noblistki, za-

chęcamy szczerze do odwie-

dzenia Szuflady. 

Kulturalni o kulturze 

Zostałeś w tym roku szkolnym Przewodniczącym Samorządu 

Uczniowskiego. Czy był to Twój świadomy wybór, by kandydo-

wać na to stanowisko, a może ktoś Cię namówił? Jaki przyświe-

cał Ci cel? 

 

Bartek Lis: Tak, ciężko, żebym  nie był św iadom y i nikt nie m u-

siał mnie namawiać. Oczywiście nie byłem pewien, czy podołam i dalej 

mam pewne wątpliwości, ale kto by ich nie miał. Chcę, by nasza szkoła 

mogła podążać z duchem czasu, nie zapominając o swojej tradycji. 

 

Jaki jest Twój program, plany na przyszłość? Co zamierzasz 

zrobić dla społeczności szkolnej podczas trwania Twojej kaden-

cji? 

 

Bartek Lis: Na pew no chcę kontynuow ać już zaczęte inicjatywy, 

ale wprowadzając też  lub modernizując te z poprzednich lat. Szkoła jest 

dla nas uczniów, to my ją tworzymy, dlatego chciałbym zwiększyć udział 

uczniów w zmianach, jakie zachodzą w naszej placówce. Chciałbym, żeby 

nikt nie bał się do mnie podejść i powiedzieć, co jest nie tak lub co można 

zmienić. Chcę reprezentować wszystkich, nie tylko siebie i mam nadzieję, 

że tak będzie.  

Nowy Samorząd Uczniowski 

Przewodniczący SU:  
Bartłomiej Lis /3at/ 
Zastępca Przewodniczącego:  
Katarzyna Migdał /2a/ 
Skarbnik: 
Grzegorz Broszkiewicz /2t/ 
Sekretarz: 
Magdalena Ptasznik /2a/ 
Opiekun: 
mgr Wojciech Brzuchacz 

Z ŻYCIA SZKOŁY ● PROJEKTY ● UROCZYSTOŚCI ● KONKURSY 
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Dzień Edukacji Narodowej 

W dniu 13 października 2017 roku odbyła się akademia 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowanie pierw-

szoklasistów. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 

13.00. Odśpiewaliśmy „Hymn Narodowy”, a następnie 

wysłuchaliśmy przemowy Pani Dyrektor Elżbiety Ra-

matowskiej. Podziękowała ona wszystkim nauczycie-

lom za ich ciężką pracę pedagogiczną i wręczyła nagro-

dy tym, którzy wyróżnili się szczególnym wkładem  

w funkcjonowanie naszej szkoły. Następnie odbyło się 

ślubowanie i pasowanie 

pierwszoklasistów. 

Przedstawiciele najmłod-

szych roczników przeszli 

również test, który miał 

zadecydować o tym, czy 

zostaną przyjęci do na-

szej społeczności. Odpo-

wiadali na podchwytliwe 

pytania, wykonywali ar-

cytrudne zadania, by  

w końcu uzyskać infor-

mację, że spełnili wszyst-

kie warunki, aby uczyć 

się w szkole chemicznej. 

Najbardziej podobało 

nam się jednak końcowe 

przedstawienie, które 

przygotowała klasa 2t. 

Zatytułowano je 

”Powstanie Nauczyciela” 

i dotyczyło ono meta-

morfozy surowego peda-

goga w osobę, którą ucz-

niowie lubią i szanują. 

Spektakl odwoływał się 

do motywów biblijnych, 

ale miał charakter kome-

diowy i był przeplatany 

pokazami chemicznymi, 

które wywarły na nas du-

że wrażenie. Pod koniec 

akademii nauczyciele zostali zaproszeni na poczęstu-

nek, a uczniowie klas pierwszych spotkali się z wycho-

wawcami w wyznaczonych salach. 

 

BAL PIÓRNIKA 2017 

W dniu 18 października 2017 roku w godzinach od 

17.00 do 20.00 odbył się w naszej szkole Bal Piórnika. 

Była to impreza zorganizowana dla uczniów klas 

pierwszych. Wspaniałą rozrywkę zapewnili gościom 

przedstawiciele klasy teatralnej (2b) – Natalia Pulchny 

oraz Piotr Krupiński, którzy zorganizowali różne zaba-

wy i konkurencje. Młodzież, która przybyła na imprezę, 

była bardzo kreatywna, o czym świadczyły przebrania  

i pomalowane twarze. Uzdolnione jednostki mogły po-

kazać swoje talenty podczas występów tanecznych  

i wokalnych. Zgodnie z tradycją podczas balu wybrano 

najmilszego chłopaka i najmilszą dziewczynę wśród 

klas pierwszych. Młodzież sama wyznaczyła swoich re-

prezentantów, którzy walczyli o tytuł, wykonując trud-

ne zadania, np. zjedzenie ciastka, które znajdowało się 

na czole, bez użycia rąk; narysowanie podobizny osoby 

stojącej naprzeciwko, z zawiązanymi oczami; odgad-

nięcie, jak nazywa się osoba, która znajduje się za kur-

tyną; podrzucanie balonów; zjedzenie cytryny bez 

skrzywienia się i inne. Podczas przerwy w zabawie 

można było spożyć pyszne ciastko i wypić orzeźwiający 

napój. 

 

Akcja „Uwolnij książkę w Chemiku” 

Na początku października na terenie naszej szkoły 

umieszczono pudła z informacją, że każdy uczeń i nau-

czyciel może uwolnić w tym miejscu swoją książkę. 

Oznacza to, że wszyscy członkowie szkolnej społeczno-

ści przynoszą niepotrzebne powieści, tomiki poezji, 

dramaty i zostawiają je w wyznaczonych pojemnikach. 

Mogą tego dnia zabrać ze sobą wydawnictwo, którego 

jeszcze nie znają. Przeczytane książki należy przynieść  

i zostawić w tym samym pudełku, by każdy, kto ma na 

to ochotę, mógł się z nimi zapoznać. Jest to popularna  

i bardzo skuteczna forma promowania czytelnictwa. 

Akcja nadal trwa i każdy może się do niej przyłą-

czyć. Zapraszamy! 

 

 

Mateusz Mach, Marcin Stramek  /uczniowie 2b/ 

Z ŻYCIA SZKOŁY ● PROJEKTY ● UROCZYSTOŚCI ● KONKURSY 
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3… 2… 1… w drogę. W nocy z 27 na 28 września 2017 

roku pierwsza tura wycieczkowiczów wyruszyła spod 

szkoły, aby poznać kulturę i historię Węgier, a dokład-

nie ich stolicy – Budapesztu. Towarzyszyły nam panie: 

Adriana Klepka, Marzena Jantos oraz Mariola Pabian.  

     Podczas trwania wycieczki zwiedziliśmy wiele cieka-

wych miejsc. Na początku zobaczyliśmy Plac Bohate-

rów. Mięliśmy okazję obserwować zmianę wartowni-

ków przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Dowiedzieli-

śmy się, jak ważnym wydarzeniem były dla Węgrów 

obchody milenium istnienia państwa.  

Kolejny punkt podróży - ogromny ogród zoologiczny. 

Niezmiernie uroczym widokiem był moment pocałunku 

niedźwiedzi polarnych.  

      Istotnym elementem wycieczki był rejs statkiem po 

Dunaju. Podziwialiśmy wówczas pięknie oświetlone 

budynki oraz mosty, z których słynie Budapeszt. Na 

Wzgórzu Gellerta mogliśmy zobaczyć piękną panoramę 

całego miasta. 

     Słynny budynek parlamentu zrobił na nas ogromne 

wrażenie zarówno za dnia, jak i w nocy. Byliśmy koło 

domu premiera oraz szliśmy najdroższą ulicą Buda-

pesztu.  

     Ostatniego dnia wycieczki udaliśmy się do miejsco-

wości Komarom, aby zaznać kąpieli w wodach termal-

nych. Po południu zjedliśmy obiad i wyruszyliśmy  

w drogę powrotną do Krakowa. Przez cały czas dopisy-

wała nam pogoda oraz uśmiechy na twarzach. Do domu 

wróciliśmy z głową pełną wspomnień. 

Budapesztańska  
przygoda 

CHEMIK W PODRÓŻY 

Tekst KASIA MIGDAŁ /2A/ 
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     Pewnego słonecznego dnia 

w małym mieszkanku w Warszawie 

spotkało się trzech mężczyzn.  

W pomieszczeniu wszystkie okna 

były pozasłaniane, a przy drzwiach 

stał jeden z mężczyzn z bronię przy-

gotowaną do strzału. Mężczyźni 

przeszli do salonu, gdzie jeden  

z nich otworzył skrytkę w podłodze  

i wyjął z niej cztery średniej wielko-

ści pakunki i małe czarne pudełko. 

Pozostali nie mówiąc ani słowa, 

schowali pakunki i pudełko do 

srebrnej metalowej walizki, poże-

gnali się krótkim uściskiem dłoni  

i wyszli, zabierając ze sobą strażni-

ka sprzed drzwi.  

     Kiedy za ostatnim z nich trzasnę-

ły drzwi, ten, który został  

w mieszkaniu, odetchnął głęboko  

i pomyślał: „Niech Allach ma mnie 

w swojej opiece, jeżeli to, co oni za-

planowali, powiedzie się…”. Na sa-

mą myśl o tym zadrżał.  

     Tymczasem ta trójka, o której 

myślał, właśnie wsiadała do czarne-

go vana. Ochroniarz zajął miejsce 

za kierownicą. W momencie, kiedy 

trzasnęły się za nimi drzwi, auto 

ruszyło w nieokreślonym kierunku.  

Kiedy samochód kluczył po ulicz-

kach, dwóch ludzi, którzy siedzieli 

w jego wnętrzu, wyciągnęło z waliz-

ki pakunki i czarne pudełko, po 

czym połączyli kablami pakunki  

z pudełkiem. Kiedy wszystko zosta-

ło zrobione, na czarnym pudełeczku 

wyświetlił się napis: EXPLOSIVE 

ARMED. Mężczyźni włożyli wszyst-

ko z powrotem do walizki, dodając 

tylko ze skrytki w podłodze auta 

jakiś pojemnik z fosforyzującą sub-

stancją. Kiedy walizka została za-

mknięta, jeden z mężczyzn wstał  

i zastukał w szybę oddzielającą ich 

od kierowcy. Na ten sygnał kierow-

ca zawrócił i pojechał prosto w stro-

nę centrum. W trakcie jazdy męż-

czyźni ubrali się w stroje personelu 

Głównego Laboratorium Chorób 

Zakaźnych. Kiedy dojechali na 

miejsce, jeden z mężczyzn umieścił 

na walizce naklejkę z napisem 

„Badawczy materiał biologiczny. 

NIE OTWIERAĆ!” Do laboratorium 

weszli bez problemu, ponieważ 

mieli wcześniej przygotowane iden-

tyfikatory. Dziesięć minut później 

wyszli, szybko wsiedli do auta i na-

tychmiast odjechali. Po przejecha-

niu kilku kilometrów, jeden z męż-

czyzn wyciągnął pilota z dużym 

czerwonym guzikiem. Kiedy naci-

snął przycisk, w walizce zostawionej 

w laboratorium, tuż koło najwięk-

szego na świecie zbioru żywych ko-

mórek chorobotwórczych, na czar-

nym pudełeczku zamigała zielona 

dioda… 

     Czas zwolnił. Widać było, jak  

z pudełeczka wychodzi iskra, peł-

znie od jednego pakunku do drugie-

go. Kiedy iskra dotyka pakunku, 

pojawia się na nim czerwony punk-

cik, który z każdą nanosekundą sta-

je się coraz większy.  

     Trójka ludzi w vanie z zadowole-

niem przyjęła huk, który rozległ się 

po detonacji bomby. 

      Tego samego dnia wszystkie sta-

cje telewizyjne podały informacje  

o zamachu w Polsce. Przyznało się 

do niego Państwo Islamskie, zwane 

ISIS. Do szpitala trafiło dziesięć 

osób, które zostały poszkodowane  

w zamachu. W bombie  umieszczo-

ny został pojemniczek z fosforyzują-

cą cieczą. Były to odpady radioak-

tywne. Te dziesięć poszkodowanych 

osób zostało napromieniowane, co 

w połączeniu z tyloma komórkami 

chorobotwórczymi, które były  

w lodówce, spowodowało śmierć. 

Niestety, nie była to najgorsza 

rzecz, jaka tych ludzi mogła spo-

tkać. Poziom promieniowania nie 

był groźny dla życia, ale spowodo-

wał mutację komórek chorobotwór-

czych. Pogrzeb odbył się z wielką 

pompą, był obecny rząd polski  

i… koniec.   

     Nie, nie tak szybko… po kilku 

dniach na cmentarz, na którym zo-

stali pochowani, przyszła starsza 

kobieta, żeby odwiedzić grób zmar-

łego męża. Jej zdziwienie nie miało 

granic, kiedy z pobliskiego grobow-

ca dobiegł ją odgłos silnych ude-

rzeń. Natychmiast pobiegła po stró-

ża. Kiedy zaczęli podnosić płytę, 

potężne uderzenie od spodu wyrzu-

ciło ją na dobre pięć metrów do gó-

ry, a na alejkę wyskoczyła dziwna 

istota. Wyglądała jak człowiek śred-

niego wzrostu, ale była biała, do-

słownie biała jak marmur. Oprócz 

tego posiadała białe oczy, bez tęczó-

wek i źrenic, była bez włosów i mia-

ła duże kły jak u wampira. Ludzie 

zamiast uciekać, stali i patrzyli na 

to coś. Pięć sekund później na alejce 

został tylko mutant. 

     Wszędzie tam, gdzie pochowano 

te dziesięć osób, pojawiły się stwo-

ry. Po latach nazwano je PIERWO-

RODNYMI. Byli oni inteligentni  

i potrafili zarażać na odległość za 

pomocą kropelek jakiejś wydzieliny 

wystrzeliwanej z kanaliku na dłoni. 

Ich ofiary zamieniały się w mutanty 

podobne do pierworodnych, ale 

słabsze i wolniejsze, które z kolei 

zarażały innych ludzi poprzez ugry-

zienie. Tak pierworodni, jak i ich 

ofiary, byli śmiertelnie groźni…    

TWÓCZOŚĆ WŁASNA 

Tekst JAN MIERNIK /2T/ 
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Czas mija szybko, wszyscy to dobrze znamy, podobno to nie on mija, tylko my mijamy. 
Jak się lat ma naście, kto myśli o czasie, dziś w dobie braku zegarków, zapomnieć o nim da się! 
Wszystko pędzi przed siebie, na oślep bez zastanowienia, kto o przemijaniu ma czas do myślenia? 
A stary dinozaur na belferskim etacie, ma to przemyślane, a nuż przeczytacie? 
… dawno, dawno temu i nie za lasami, skończyliśmy studia i życie przed nami … 
Lat mieliśmy tyle, co dziś maturzysta, nikt z rad swych praojców także nie korzystał, 
i wszystkim – nam też, się wtedy wydawało, że wszystkie świata rozumy się pozjadało! 
Ja przyszłam do Szkoły, niedaleko wcale, wystarczyło przejść kawałeczek, z drugiej strony „Alej”, 
i stanąć po drugiej stronie barykady, całej rzeszy małolatów spróbować dać rady. 
Zwracać się zaczęli „pani profesor” - uczniowie, a człowiek sam jeszcze pstro miał w głowie. 
W klasie maturalnej niektórzy tak się solidnie i długo kształcili, że starsi od swej pani profesor byli. 
Ileż to czasu od tego minęło, ile faktów i twarzy przemknęło, 
i choć się wydaje, że to niemożliwe - wracają we wspomnieniach jak żywe! 
Bo niestety, o czym młodzi nie myślą, nie bacząc na czas, większości bohaterów tych wspomnień, nie ma dziś wśród nas. 
Dziś już nikt się nie pomyli, choć bardzo bym chciała, abym się od swych uczniów dalej nie odróżniała, 
i odziana w chałacik bielutki, musiała zadbać o szczegół malutki „powieki zielone”, dla uczennic zakazane,  
dla mnie dozwolone! 
Takich rzeczy miliony wyliczyć potrafię bez zastanawiania, z dziedziny zachowania, wiedzy, ubierania … 
O szkole wiem sporo, bo to stara szkoła, od Szczepana Humberta, wiele dat i faktów potrafię z pamięci przywołać, 
choć tak stara jak szkoła to nie jestem aż …, ale mimo wszystko solidny mam staż. 
Wystarczy tylko tyle, ile to już lat - również moim stał się ten szkolny świat. 
Od solidnej, ciężkiej klamki przy bramie wejściowej, przez piwnice, pracownie i sale, wszystkie je mam w głowie, 
A z nimi związane, częste liczne zmiany -  gdy szkolny nasz światek był przesuwany z jednych sal do innych, 
wyburzany, zamurowywany, niszczony lub reanimowany. 
Idąc dziś wolno przez długie korytarze, czasem wspomnieć sobie się odważę - 
co tu było wcześniej, co się tutaj działo, gdybyż tak wrócić do tego się dało! 
I choć różne rzeczy tutaj wyczyniali, dziś radosnym wspomnieniem wszyscy pozostali. 
A jak wracają do szkoły jako absolwenci, do wspomnień nigdy nie brak im chęci, 
i zawsze wspominając szczegółów przybywa, bo dziś nikt przed swym belfrem pikantnych szczegółów nie skrywa. 
Bogaty to świat ludzkich losów, karier i dat. 
Wyrośli z nich ludzie, ze szkołą związani, w większości jej wdzięczni, na szczęście rzadko sfrustrowani. 
Wiele osób mnie prosi by porównać te czasy, jakie są dziś i kiedyś szkolne ananasy? 
Kiedy było lepiej i co się zmieniło, kiedy lepiej lub gorzej, w szkole się uczyło!? 
Czasy były cięższe, ale byłam młoda - dzięki czemu wzrastała tych czasów uroda, 
to co mnie bawiło, to dziś denerwuje, i to nie dlatego, że stara się czuję. 
Dawniej poważaniem darzyli nauczyciela ludzie, dziś już zapomnieli o belferskim trudzie, 
i bez zdania racji, po głowie mu skaczą, i na „edukacyjny wycisk” płaczą. 
Są zdolniejsi, śmigają po internecie, czują się pewnymi siebie, najważniejszymi na świecie, 
i wszystko to im właśnie się należy, taką ścieżką myśli dziś większość młodzieży! 
Ale są i tacy, co dawniej normą byli, i choć też są wirtualni - dla mnie bardziej mili, 
bo są trochę wolniejsi i bardziej realni, a co za tym idzie, są przewidywalni. 
A to jest podstawa wzajemnej komunikacji, i droga „sukcesu w edukacji”: 
i tego co wiedzy nabytej dotyczy, i tego co w wychowaniu się liczy, 
i choć dawne i obecne czasy są nie do porównania, chyba nie ma powodu do narzekania! 
Mimo, że swemu dziadkowi dorównać mi trudno, nie uważam swej pracy za nieważną, czy nudną. 
On prowadził w czasie wojny tajne nauczanie, o ileż więc prostsze jest moje zadanie, 
lecz wiem, że to także nie jest bez znaczenia, dla tych co pod naszymi skrzydłami, 
oczekują swego solidnego wyszkolenia. 
Jeśli znasz swoje miejsce na szkolnej drabinie, to nieważne ile czasu i reform wokół nas przeminie, 
świat szkolny przetrzyma, co go jeszcze czeka, a człowiek nie minie drugiego człowieka! 
I choć z czasem kiedyś my przeminiemy, w tych czerwonych murach, jako „opary”, przez wieki zjawiać się będziemy!
      

 

Szkolny dinozaur Ewa Tarkowska 

 

 


