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słowem wstępu 

Najnowszy numer Alchemika dotyczy 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Przypomnimy sobie losy 
naszej Ojczyzny i jej ówczesnych bo-
haterów. Będziemy też cieszyć się, że 

żyjemy w wolnym kraju i możemy celebrować nasze narodo-
we święta. 
     W tym szczególnym czasie należy zadać sobie pytania: 
Czym dla mnie jest Ojczyzna? Czy potrafię docenić poświęce-
nie tych pokoleń, które odeszły z tego świata, walcząc  
o naszą wolność? Dziś korzystamy z wielu swobód i nie zdaje-
my sobie sprawy z tego, jak naprawdę wyglądał patriotyzm  
w czasach wojny i okupacji. Wtedy potrzeby i marzenia scho-
dziły na dalszy plan, a człowiek walczył jedynie o przetrwa-
nie swoje i najbliższych.  
     Nadszedł dla naszego Narodu czas szczególny i chcieliśmy 
go uczcić, wydając gazetkę „Patriotyzm wczoraj i dziś”. 
 

Katarzyna Migdał /3a/ 
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Co to jest patriotyzm? 

 

- Patriotyzm… kiedy dziadek uczy 
swoją wnuczkę hymnu polskiego, 
gdy młodzież uczy się historii… 
wywieszamy biało-czerwone fla-
gi… żołnierze bronią ojczyzny  
i gdy dbamy o jej honor… szukamy 
naszych bohaterów w bezimien-
nych dołach śmierci na Powąz-
kach… z katowni Gestapo i UB… 
tworzymy miejsca pamięci… pra-
cujemy i uczymy się, a nasze serca 

rozpromieniają się na dźwięk słów 
Najjaśniejsza Rzeczpospolita Pol-
ska lub po prostu.  
 

P a t r i o t y z m  w c z o r a j  
i dziś? 
 
- Polska dzisiaj potrzebuje mą-
drych i szlachetnych obywateli, 
kształcących się, pracujących, 
przestrzegających prawa, znają-
cych dobrze historię, biorących 
aktywny udział w życiu publicz-
nym, dbających o jej dobre imię, 
rozwój i bezpieczeństwo.  
W czasach niewoli patriotyzm 
miał cenę krwi i cierpienia. 
 

W jaki sposób możemy dziś 
manifestować swój patrio-
tyzm? 
 
- Mamy wyjątkowe Święto stulecia 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Wywieśmy biało-czerwone 
flagi na naszych domach, idźmy  
w radosnych pochodach dla Nie-
podległej, zapalmy znicze na gro-
bach naszych bohaterów, poznaj-
my naszą historię. Wielu Polaków 
pójdzie też do kościoła na Mszę 
Świętą podziękować Bogu za wol-
ność.  

W jaki sposób uczyć historii, 
by zainteresować nią 
uczniów? 
 
- Starożytni Rzymianie mówili 
verba docent, exempla trahunt, to 
znaczy „słowa uczą, przykłady po-
ciągają”. Nasza historia jest piękna 
i ważna. Myślę, że ukazywanie jej 
przez pryzmat bohaterów narodo-
wych, ich postaw, wyborów, uła-
twia zrozumienie zjawisk i naukę. 
Ważne są też spotkania ze świad-
kami wydarzeń i ich uczestnikami, 
źródła historyczne, wystawy, fil-
my…. Ale widzę, że młodzież lubi 
słuchać opowiadań.  
 

Ciekawe wydarzenia związa-
ne z  Świętem Niepodległości, 
w których może wziąć udział 
nasza młodzież? 
 
- W naszej szkole co roku odbywa 
się Wielki Konkurs Pieśni Patrio-
tycznej oraz konkurs poetycki 
(wiersz), plastyczny (plakat), spo-
tkania z historią organizowane 
przez Miejski Dom Kultury i Insty-
tut Pamięci Narodowej. Zaprasza-
my serdecznie do wzięcia w nich 
udziału.  

z panią profesor ANETĄ POLIT - nauczycielem  historii 
rozmawiał MATEUSZ MACH z klasy 3b 

wywiad numeru 
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Pani ulubiony okres historii? 
 
- Moim ulubionym okresem histo-
rii jest wiek dziewiętnasty i dwu-
dziesty, gdyż pozwala zrozumieć 
współczesność.  
 

Kim chciała Pani zostać, kiedy 
była w naszym wieku?  
 
- Hmmm… Chciałam zostać archi-
tektem i budować potężne, pływa-
jące po oceanach kompleksy 
mieszkalne.  
 

Interesuje się Pani genealogią 
swojej rodziny? 
 
- Genealogia jest fascynującą nau-
ką. Mam spisane wspomnienia  
o przeszłości własnej rodziny. Le-
gendy rodzinne powiadają, że na-
sze korzenie są tatarsko-słowackie. 
Mój pradziadek walczył w powsta-
niu styczniowym, a dziadek był 
żołnierzem armii generała Hallera, 
brał udział w bitwie warszawskiej  
i II wojnie światowej.  
 

Czy warto pamiętać? 
 
Warto pamiętać… bo, tak jak mówił  
papież - Jan Paweł II, należy „całe 
to duchowe dziedzictwo, któremu 
na imię Polska, przyjąć z wiarą, 
nadzieją i miłością”. To buduje na-
szą tożsamość, dzięki temu wiemy, 
gdzie jesteśmy i mamy świado-
mość własnych możliwości i celów. 
 

Co warto zobaczyć, przeczy-
tać? 
 
„Czarny czwartek”. „Wolność jest  
w nas”, „Pielgrzym”, „Katyń”, 
„Śmierć jak kromka chleba”, 
„Najdłuższa wojna nowoczesnej 
Europy”, filmy dokumentalne IPN  
i strony internetowe opracowane 
przez IPN.  

Śmierć jak kromka chleba 
 
Polski film fabularny (dramat hi-
storyczny) z 1994 roku w reżyse-
rii Kazimierza Kutza. Film upa-
miętnia pacyfikację kopalni Wu-
jek po wprowadzeniu stanu wo-
jennego w 1981 r. 

Popiełuszko 
Wolność jest w nas 

 
Polski dramat biograficzny  
o księdzu Jerzym Popiełuszce  
z 2009 r. w reżyserii Rafała Wie-
czyńskiego. Zdjęcia do filmu 
powstawały od sierpnia 2007 do 
kwietnia 2008 roku.  

Katyń 
 
Polski film wojenny z 2007 roku 
w reżyserii Andrzeja Wajdy, 
który przedstawia zbrodnię ka-
tyńską. Zdjęcia do filmu rozpo-
częto 3 października 2006,  
a ukończono 9 stycznia 2007.  

wywiad numeru 

Najdłuższa wojna  
nowoczesnej Europy  

Historyczny polski serial w reży-
serii Jerzego Sztwiertni, który 
został wyprodukowany przez Te-
lewizję Polską w latach 1979-
1981. Serial ukazuje walkę Pola-
ków z germanizacją w Wielkopol-
sce w latach 1815-1918.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_fabularny
https://pl.wikipedia.org/wiki/1994_w_filmie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Kutz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pacyfikacja_kopalni_Wujek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pacyfikacja_kopalni_Wujek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny_w_Polsce_(1981%E2%80%931983)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny_w_Polsce_(1981%E2%80%931983)
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Józef Piłsudski 
 
Twórca odrodzonej Polski, legendarny komendant  
I Brygady Legionów i wódz Wojska Polskiego urodził 
się 5 grudnia 1867, a zmarł 12 maja 1935 roku. Został 
wychowany w rodzinie, która szanowała polskie tra-
dycje. 
W 1912 roku został Komendantem Głównym Związ-
ków Strzeleckich. W sierpniu 1918 roku powołał do 
życia Polską Organizację Wojskową (POW) w celu wal-
ki z rosyjskim zaborcą. 
Po klęsce Niemiec w 1918 roku, Piłsudski udał się do 
Warszawy, gdzie otrzymał Naczelne Dowództwo Woj-
ska Polskiego oraz misję utworzenia w wyzwolonym 

państwie Rządu Narodowego. W latach 1919 - 1921 to-
czył na Wschodzie walki z bolszewikami zakończone 
pokojem w Rydze, na mocy którego Polska odzyskała 
Wschodnią Galicję. Właśnie w trakcie owej kampanii 
w marcu 1920 armia ofiarowała Piłsudskiemu buławę 
Pierwszego Marszałka Polski. 
 

Roman Dmowski 
 
Współzałożyciel Narodowej Demokracji (endecji), 
główny ideolog polskiego nacjonalizmu, minister 
spraw zagranicznych oraz poseł na sejm ustawodaw-
czy RP. 
Był zagorzałym przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego. 
Urodzony 9 sierpnia 1864 roku Roman Dmowski wy-
chowywał się w ubogiej rodzinie drobnoszlacheckiej. 
W wieku 17 lat założył tajną organizację uczniowską 
pod nazwą „Strażnica”, której głównym zadaniem by-
ło przeciwstawienie się rusyfikacji. 
W trakcie I wojny światowej działał na rzecz klęski 
Niemiec, utworzył w Warszawie Komitet Narodowy 
Polski - nawołujący Polaków do biernego oporu wobec 
Niemiec i Austro-Węgier. Zmarł 2 stycznia 1939 roku. 

ANIELA JURKIEWICZ /3a/ 

temat numeru 
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Niewolnictwo 
 
Od starożytnych czasów niewolnictwo było po-
wszechnym zjawiskiem, związanym z tworzeniem się 
pierwszych cywilizacji, tj. Babilonii i Egiptu. Zjawisko 
rozrastało się wraz z rozwojem tych państw, co wią-
zało się z podbojami i handlem. Ten ostatni nie ogra-
niczał się jedynie do zwierząt, roślin i wyrobów rze-
mieślniczych. Posiadanie własnego niewolnika było 
luksusem, a najlepiej obrazowało to życie patrycjuszy 
ze starożytnego Rzymu. Napotykało się ludzi zalicza-
nych do tej kategorii wszędzie, gdzie warunki przy-
rodnicze wpływały korzystnie na osadnictwo i szybki 
rozwój aglomeracji. Świat był podzielony na dwie 
podstawowe grupy: panów i poddanych. Odnosiło się 
to do jednostek, a nawet całych narodów. Zniewolone 
społeczeństwa wcześniej czy później zaczynały my-
śleć samodzielnie, marzyć o wolności i samodzielno-
ści, dlatego coraz częściej wybuchały bunty, powsta-
nia i rewolucje.  
 

Zniewolenie 
 
Zmieniały się układy polityczne, granice na mapach. 
Słabe narody popadały w zniewolenie. Taka sytuacja 
spotkała nasz kraj, gdy wewnętrznie skłócony został 
trzykrotnie podzielony przez zaborców i pomimo 
walki stracił niepodległość na 123 lata. Oczywiście 
Polacy pragnęli wolności i usilnie do niej dążyli, jed-
nak powstania kończyły się klęską, a wpływ na to 
miały brak porozumienia między poszczególnymi 
warstwami społeczeństwa i niewiara dowódców  
w zwycięstwo.  Dopiero konflikt ogólnoświatowy dał 

realne podstawy do tego, aby myśleć o odzyskaniu 
niepodległości. Tak też się stało po wybuchu pierw-
szej wojny światowej.  

Dl aczego ludzie walczą o swoją ojczyznę?  
 
Wolność to jedna z najważniejszych wartości. Czło-
wiek wolny ma szansę na wszechstronny rozwój. Sy-
tuacja przedstawia się podobnie, kiedy chodzi o na-
ród. Zniewolenie niszczy tradycje, kulturę, tożsa-
mość, gospodarkę państwa. Wobec takiego zagrożenia 
nikt nie może pozostać obojętny. Zawsze należy pa-
miętać o słowach księdza Piotra Skargi:  
 
„Ten namilszy okręt ojczyzny naszej wszytkich nas 
niesie, wizytko w nim mamy, co mamy. Gdy się  
z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy 
wody z niego nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie 
jego nie staramy, gdy dla bezpieczności jego wszyt-
kim, co w domu jest, nie pogardzamy: zatonie, i z nim 
my sami poginiemy.” 

KAROLINA KALETA /3k/ 

temat numeru 

Wolność jako najwyższa wartość 
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  Polska odzyskała niepodległość sto lat temu, nasi ro-
dacy odzyskali wolność, mogli znów posługiwać się 
językiem polskim, mieć wolny wybór i wygłaszać swo-
je poglądy. Jak to wygląda dziś? Żyjemy w wolnej Pol-
sce, mamy wolność słowa, ale jesteśmy nadal poddani 
manipulacji. Może nie wszyscy zdajemy sobie z tego 
sprawę, ale dalej jesteśmy zniewalani. 

 
Media wpływają na nasze wybory i wolność 
 
     Zacznijmy od polityki. Z każdej strony jesteśmy ata-
kowani wiadomościami o życiu politycznym, a kon-

kretniej dostajemy propagandę, w zależności jaką sta-
cję telewizyjną wybierzemy. Jedna opowiada się za 
partią rządzącą, inna za opozycją. Często możemy 
usłyszeć o wydarzeniach ze świata, kraju, które na po-
zór takie same, zostają przedstawione w zupełnie inny 
sposób.  
     W mediach społecznościowych obserwujemy skraj-
nie różne postawy wobec sytuacji politycznej i spo-
łecznej. Jedni epatują dużą nienawiścią do osób innej 
narodowości i są skrajnymi nacjonalistami, inni zaś 
bardzo źle odbierają wszystko co polskie. Takie zacho-
wania są bardzo szkodliwe i napędzają nienawiść do 
kraju, ponieważ młodzi ludzie mogą pod wpływem ró-
wieśników wyrobić sobie podobną opinię. Jest to na 
pewno rodzaj zniewolenia, bo zostajemy przekonani 
do poglądów, w które nie wierzymy. 
 
Jak bronić się przed takim zniewoleniem?  
 
Musimy przede wszystkim mieć swój rozum, wiedzieć 
co jest prawdą, co manipulacją, a nawet propagandą. 
Należy pamiętać, że nienawiść do innych jest zła. Nie 
możemy zapomnieć, że nasi przodkowie płacili naj-
wyższą cenę, byśmy mogli teraz mówić po polsku i żyć 
w wolnym kraju. Powinniśmy pamiętać, że przyszłość 
Polski zależy od nas i trzeba dbać o jej dobro. 

JULIA KWIECIŃSKA /1c/ 

temat numeru 
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     Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowało 

w piątek 19 października 2018 roku uroczystości 

upamiętniające setną rocznicę odzyskania niepod-

ległości przez Polskę. Imprezę rozpoczęła Msza 

Święta na Wawelu. Następnie barwny korowód 

prowadzony przez Jeźdźca Pamięci (Włodzimierza 

„Wowa” Brodeckiego) przemaszerował ulicami 

Krakowa do Parku Jordana. Po drodze złożono 

kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsud-

skiego. W parku można było porozmawiać z Żoł-

nierzami Niezłomnymi - Wacławem Szaconiem  

i majorem Stanisławem Szuro, odwiedzić stoiska 

sponsorów, zjeść kanapki i ciepłą zupę. 

     W uroczystościach wzięła udział reprezentacja 

Zespołu Szkół Chemicznych: uczniowie z klasy 2c 

(liceum) i 3a (technikum), wychowawcy (Julita 

Środa-Płatek, Marzena Jantos-Gacek) oraz pani 

wicedyrektor Adriana Klepka. Wszyscy uczestnicy 

założyli bluzy z logo naszej szkoły. Grupę Chemi-

ków prowadzili: Maria Skłodowska-Curie 

(Karolina Zybała, 2c), Piotr Curie (Daniel Sroka, 

3a) i Szymon Karlik (2c), który niósł tabliczkę  

z nazwą szkoły.  

' 

Chemik dla Niepodległej 
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Chemik dla Niepodległej 

AKADEMIA 
 
Dnia 9 listopada odbyły się uro-
czyste Akademie poświęcone Stu-
leciu Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Aby każdy uczeń 
naszej szkoły mógł oglądnąć 
przedstawienie teatralne, akade-
mia była powtarzana trzykrotnie. 
Na scenie zobaczyliśmy klasę tea-
tralną – 3b i technikum - 3a , które 
pod kierunkiem pani Małgorzaty 
Niedźwieckiej–Samborek pokaza-
ły słowno-muzyczne widowisko 
dotyczące ciągu historycznych 
wydarzeń i walk, które doprowa-
dziły do odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  
 

NAGRODY  
DLA ZWYCIĘZCÓW 
KONKURSÓW 
 
W trakcie Akademii pani Dyrektor 
Elżbieta Ramatowska rozdała dy-

plomy laureatom konkursów: hi-
storycznego, literackiego, pla-
stycznego, biegu, matematyczne-
go i pieśni patriotycznej.  
Na ostatnim przedstawieniu lau-
reaci konkursu literackiego i pie-
śni patriotycznej pokazali swoje 
wokalne umiejętności oraz zapre-
zentowali własną twórczość. 
 

POLONEZ 
 
Pomiędzy akademiami tańczyli-
śmy poloneza na podwórku szkol-
nym. Charakter widowiska pod-
kreślały ludowe, harcerskie stroje 
i elegancie kreacje. Występy za-
kończyła spontanicznie zatańczo-
na przez uczniów belgijka. 
 

ŻYWY NAPIS 
 
W kolejnej przerwie między aka-
demiami, młodzież wraz z gronem 
pedagogicznym na podwórku 
szkolnym , utworzyła żywy, biało-

czerwony napis: CHEMIK DLA NIE-
PODLGŁEJ. 
 

HYMN NARODOWY 
 
O godzinie 11.11 zaśpiewano 
Hymn Polski, włączając się w ten 
sposób w akcję zorganizowaną 
przez Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej pod hasłem „Rekord dla 
Niepodległej”. 
 

LEKCJA  
PATRIOTYZMU 
 
Dzisiejszy dzień był piękną, żywą 
lekcją historii. Przypomniał trage-
dię rozbiorów, trudne lata walk  
o niepodległość i radość z odzy-
skania wolności. Uczniowie wyka-
zali się dużym zaangażowaniem  
i kreatywnością, uczestnicząc  
w tym wyjątkowym wydarzeniu. 

W ramach obchodów Stulecia Od-
zyskania Niepodległości przez Pol-
skę uczniowie klasy 3b oraz przed-
stawiciele klasy 3a wraz z panią 
M a ł g or z a t ą  Ni e dź wi ec k ą –

Samborek byli 7 listopada w Szkole 
Podstawowej nr 33 oraz w Gimna-
zjum nr 16 im. Króla Stefana Bato-
rego przy ulicy Stanisława Konar-
skiego 2. Pokazali wspaniały pro-

gram artystyczny związany z Nie-
podległością. Młodsi koledzy i ko-
leżanki byli zachwyceni przedsta-
wieniem i nagrodzili artystów 
gromkimi brawami.  

Gościnne występy w innych szkołach 
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Chemik dla Niepodległej 

Hymn narodowy 

Polonez 

Program artystyczny 
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 Wielki Konkurs Pieśni Patriotycznej 
Jak co roku przed Świętem Niepodległości w naszej szkole odbył się Wielki Konkurs Pieśni Patriotycznej. 

Znowu zabrzmiały dźwięki  najpiękniejszych legionowych pieśni. Pojawiły się też zupełnie nowe utwory.  

W tym roku jury, w skład którego weszły: Pani Dyrektor Elżbieta Ramatowska, Julita Środa-Płatek, Aga-

ta Walas oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego - Katarzyna Migdał, wysłuchało śpiewających 

klas i solistki.  

WYNIKI 

I miejsce: klasa 2k,  

II miejsce:  klasa 1o,  

III miejsce:  klasa 1k, 

Wyróżnienie: solistka z klasy 2c - Weronika Łydka. 

Chemik dla Niepodległej 
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 Konkurs Historyczny 
     Dnia 7 listopada 2018 roku na 
piątej lekcji przeprowadzono finał 
konkursu historycznego. Przystąpi-
li do niego najlepsi uczniowie z ca-
łej szkoły. W obecności pani Dyrek-
tor Elżbiety Ramatowskiej i pani 
Wicedyrektor Barbary Machnik 
uczniowie w ogromnym skupieniu 
rozwiązywali test wiedzy dotyczą-
cy walki o Niepodległość Rzeczypo-
spolitej, który składał się z pięć-
dziesięciu pytań.  
 

 
LAUREACI: 
I MIEJSCE: Krzysztof Kania /3b/ 
II MIEJSCE: Julia Kwiecińska /1c/, 
III MIEJSCE: Kacper Owczarski /1a/ 
IV MIEJSCE:  Julia Świderska /3a/ 

Chemik dla Niepodległej 
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Dnia 7 listopada 2018 roku rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny, cieszący się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów. Jury sta-
nęło przed dużym wyzwaniem, gdyż ilość 
prac przerosła najśmielsze oczekiwania. 
Celem konkursu było, oprócz rozbudzania 
inwencji twórczej, edukacja i kształtowanie 
postaw patriotycznych naszych uczniów. 
Prace laureatów ozdabiają budynek naszej 
szkoły oraz zostaną pokazane na uroczystej 
akademii z okazji 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości. 
 
 

LAUREACI 
I miejsce: PAULINA BUGAJSKA /2c/ 
II miejsce: WERONIKA BIELA/2c/ 
III miejsce: JUSTYNA SIKORA /1c/ 
Wyróżnienie: KATARZYNA TRZOS /1o/ 

Chemik dla Niepodległej 
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Mateusz Mach 

 
Słyszysz, znów bije Zygmunta dzwon. 
To serce Polski - to jej ton. 
 
Wzywa, znów całą naszą brać. 
Gotujcie broń, na baczność - stać! 
 
Głos jego ma potężną moc. 
Rozświetla dźwiękiem ciemną noc.  
 
Nasze legiony ruszają w bój. 
Najeźdźcy krzyczą Polsko - stój! 
 
Lecz nie zatrzyma ich już nic. 
Świat się przygląda jak niemy widz. 
 
W pierwszym szeregu, na koniu On! 
Dał sygnał - naprzód! Narzucił ton. 
 
Zrzuć Polsko jarzmo udręki swej. 
Do walki więcej odwagi miej. 
 
Przeciwko wszystkim najeźdźcom Twym! 
Którzy imię Twe kalają, z mapy świata usuwają. 
 
Powiedz - dosyć! - łapy precz! 
Jak praojce chwyć za miecz. 
 
Wolność! Wolność! Jest bliska. 
Radość Polaków rzecz oczywista.  

W związku z obchodami Stu-
lecia Niepodległości odbył się 
w naszej szkole Konkurs Lite-
racki. Jeżeli ktoś chciał w nim 
uczestniczyć, musiał napisać 
utwór poetycki związany  
z Niepodległą Polską, wyda-
rzeniami historycznymi, któ-
re miały znaczenie w procesie 
odzyskiwania przez Polskę 
wolności. Celem konkursu 
było rozbudzanie zamiłowa-
nia do twórczości poetyckiej, 
propagowanie piękna języka 

polskiego, rozwijanie uczuć 
patriotycznych. Laureaci za-
prezentowali swoją twórczość 
na uroczystej akademii, która 
odbyła się 9 listopada. 
 

Laureaci: 
 
I miejsce: Mateusz Mach /3b/ 
II miejsce: Lidia Wolczko /4a/ 
III miejsce: Jadwiga Śliwa /1k/ 
Wyróżnienie: Justyna 
Nyrka /3a/ 

Chemik dla Niepodległej 

Jadwiga Śliwa 
 

 
Pogardą karmiony, szykaną pojony, 
krwią broczony, łgarstwem lepiony, 
kraj nasz ulubiony! 
biedna Polska bezimienna, 
tylko miłość wciąż niezmienna, 
trwała i do końca o nią błagałeś, 
bo serce na zawsze jej oddałeś! 
 
„Urlop od pogardy racz dać, Panie”, 
mówił żołnierz, kiedy wołał o powstanie, 
nikt nie wierzył, nikt nie pragnął, 
by nasza Matka co Ją zwą upadłą, 
złączyła polskie dzieci w jedno 
i trafiła w serca sedno! 
 
„Do końca, Matko, jam był przy Tobie, 
choć byli przeciwko liczni wrogowie, 
do kresu kresów tak było blisko, 
granicy ludzkiej wytrwałości - urwisko, 
Tyś tyle razy złamana zbledła! 
ostatnie me marzenie - Polska niepodległa.” 
 
Wnet powstała, Polska cała! 
Drogę krwią znaczoną skraca, 
Polak ten co znad urwiska wraca, 
w Matki ramiona pada zmęczony, 
bo walczył, wierzył i pragnieniem pokrzepiony. 
„Do końca, Matko, jam był przy Tobie, 
nawet teraz, choć jużem w grobie.” 

Lidia Wolczko 
 
 
na utracony 
    raj 
 
nostalgii święty 
     gaj 
 
idei wolności 
       maj 
 
nie zginął wcale  
       mój kraj 
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KONKURS 

„Bieg matematyka” 

Chemik dla Niepodległej 

W obchody 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści włączyli się także matematycy, organizując 
konkurs plastyczny, którego tematem prze-
wodnim było namalowanie portretu sławnego 
matematyka okresu 20-lecia międzywojenne-
go. Prace plastyczne są prezentowane w gablo-
cie matematyków.  

KONKURS PLASTYCZNY 
 

„Portret sławnego matematyka  
z okresu 20-lecia wojennego” 

W klasach pierwszych odbył się również Konkurs - 
„Bieg matematyka”, który wygrała klasa 1c. Polegał on 
na biegu na 100 metrów na czas i rozwiązywaniu za-
dań w drużynach klasowych. Rozdanie dyplomów  

i medali zawodów matematycznych odbyło się w cza-
sie Akademii z okazji Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. 

Dnia 31 października 2018 roku Poczet Sztan-
darowy wraz z przedstawicielami Samorządu 
Uczniowskiego wziął udział w Międzynarodo-
wych Obchodach 100-lecia Wyzwolenia Krako-
wa spod Władzy Zaborczej. Tegoroczne obcho-
dy zaczęły się na Placu Niepodległości o godzi-
nie 10.30 od występu Chóru Reprezentacyjne-
go Wojska Polskiego oraz wykonania niezna-
nej wersji Hymnu Polskiego używanego przed 
1927 rokiem. Partytura Hymnu została odnale-
ziona we Francji przez panią Nicaud. Uroczy-
stość uświetniły Poczty Sztandarowe krakow-
skich szkół, Poczty Sztandarowe Wojska Pol-
skiego, Kompania Reprezentacyjna, Orkiestra 
Garnizonu Kraków oraz ponad 50 osób w hi-
storycznych mundurach wojskowych przyby-
łych na tę okazję z Austrii, Niemiec, Polski  
i Węgier.  

Międzynarodowe Obchody 100-lecia Wyzwolenia 
Krakowa spod Władzy Zaborczej 
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Szkolny Klub Wolontariusza 

ZAKRĘCENI DLA UNICORN 
 
Po raz kolejny zapraszamy wszystkich chętnych do udziału 
w zbiórce plastikowych nakrętek dla Stowarzyszenia UNI-
CORN. Instytucja ta na co dzień wspomaga osoby chore na 
raka i ich rodziny. W naszej szkole zbiórka zakrętek będzie 
trwać w obecnym roku szkolnym od września do czerwca. 
Przyniesione nakrętki wrzucamy do pudła przy wejściu na 
salę gimnastyczną. 

PRELEKCJA Z FUNDACJI UNIWERSYTET DZIECI 
 
     W czwartek, 27 września 2018 roku, uczniowie klas pierwszych 
uczestniczyli w prelekcji Fundacji UNIWERSYTET DZIECI. Spotkanie 
poprowadziła pani Monika Trzeciak, koordynatorka organizacji, a za-
razem absolwentka naszej szkoły. Młodzież miała okazję nie tylko po-
słuchać pani Moniki, ale i obejrzeć film o tym, czym na co dzień zaj-
muje się Fundacja. Na pierwsze spotkanie organizacyjne zgłosiło się 
prawie 30 chętnych osób. W czasie przerwy nasza absolwentka mogła 
zobaczyć, co zmieniło się Chemiku i przywitać się z wolontariuszami, 
którzy współpracują z nią od zeszłego roku. 

KREDKOBRANIE 
 
     Szkolny Klub Wolontariusza włączył się we wrześniu 
2018 roku w ogólnopolską akcję KREDKOBRANIE. Polegała 
ona na zbiórce przyborów szkolnych, materiałów plastycz-
nych i lektur dla dzieci i młodzieży mieszkającej na Kre-
sach. Mimo licznych wydatków związanych z początkiem 
roku szkolnego znalazły się w Chemiku osoby, które po-
dzieliły się potrzebnymi rzeczami. W sumie zebraliśmy 139 
sztuk. Najwięcej było książek, zeszytów oraz materiałów do 
pisania. Szczegółowy stan zbiórki znajduje się w Kronice 
SzKW. 
     W poniedziałek, 1 października, pani Jadwiga Dąbrowska 
pomogła nam zebrane rzeczy przetransportować do bu-
dynku Akademii Iganatianum. Stamtąd posegregowane  
i zapakowane przez studentów zostały wywiezione na Kre-
sy dla polskiej młodzieży i dzieci.  
     Dziękujemy wszystkim Uczniom i Pracownikom, którzy 
włączyli się w tę akcję. W sposób szczególny dziękujemy: 
Natalii Feliksiak (4at), Weronice Bieli i Oli Małocie (2c), Oli 
Jakubek (1o), Kindze Borgosz, Emilii Cieślik, Wiktorii Ko-
walczyk i Marcinowi Krzyworzeka (1k), Kacprowi Owczar-
skiemu (1a), Karolinie Stelmach (1d) oraz Julii Kwiecińskiej 
(1c). 
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biblioteka szkolna 

„Co czytać? – Wszystko. Jeżeli się pragnie wy-
ciągać pożytek z czytania, wyciąga się go z każ-
dego czytania. Bo czytanie to jest odnajdywanie 
własnych bogactw i własnych możliwości przy 
pomocy cudzych słów.” - Jarosław Iwaszkiewicz 

W środę 24 października 2018 roku od godz. 
9.55 do 12.00 nasi uczniowie i nauczyciele mogli 
poznać nowe książki, których zakup został 
ufundowany przez rodziców. 

 Zawiesiłyśmy plakaty wykonane przez naszą 
młodzież, rozłożyłyśmy stoły w pobliżu pokoju 
nauczycielskiego i rozpoczęłyśmy akcję promo-
wania czytelnictwa. Pomagała nam w tym Julia 
Jakubek z klasy 2n. Akcja ta przyczyniła się do 
wzrostu wypożyczeń beletrystyki (wrzesień 
24%, październik 49%). Największym powodze-
niem cieszyły się kryminały, powieści obyczajo-
we i fantasy. 

 Zapraszamy do biblioteki szkolnej wszystkich 
miłośników słowa pisanego, ponieważ, jak 
twierdziła Wisława Szymborska: „czytanie ksią-
żek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludz-
kość wymyśliła.” 
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biblioteka szkolna 

NAJLEPSI CZYTELNICY - UCZNIOWIE 
 
WRZESIEŃ 
 
I MIEJSCE:       Natalia Kot /2k/ 
             Paulina Piórecka /4a/ 
II MIEJSCE:     Bożena Druzgała /4a/ 
             Tomasz Marć /4a/ 
III MIEJSCE:    Sonia Nawrot /3b/ 

 
PAŹDZIERNIK 
 
I MIEJSCE:       Julia Jakubek /2n/ 
II MIEJSCE:      Natalia Kot /2k/ 
III MIEJSCE:     Sandra Poznańska /2c/ 
              Julia Pieczykolan /2c/ 

NAJLEPSI CZYTELNICY - KLASA 
 
WRZESIEŃ 
 
I MIEJSCE: 4A /100 książek; 3,85 książki na ucznia/ 
II MIEJSCE: 2C /37 książek; 1,28 książki na ucznia/ 
III MIEJSCE: 3D /36 książek; 1,33 książki na ucznia/ 
 

PAŹDZIERNIK 
 
I MIEJSCE: 4A /35 książek; 1,37 książki na ucznia/ 
II MIEJSCE: 2C /35 książek; 1,21 książki na ucznia/ 
III MIEJSCE: 2K /29 książek; 1,07 książki na ucznia/ 

NOWE KSIĄŻKI 
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projekty 

      Od 2017 roku możemy starać się 
o miejsce na płatnym stażu w ra-
mach projektu „Centrum Kompe-
tencji Zawodowych w branży admi-
nistracyjno-usługowej w Gminie 
Miejskiej Kraków”. Praktyki odby-
wają się w wakacje i trwają miesiąc.  
   
      Aby wziąć udział w rekrutacji, 
należy wykazać się frekwencją na 
zajęciach szkolnych oraz wysoką 
średnią ocen z przedmiotów zawo-
dowych. Po pomyślnym przejściu 
procesu rekrutacji możemy cieszyć 
się udziałem w programie i szere-
giem korzyści m.in. zdobyciem do-
świadczenia zawodowego w presti-
żowych firmach i instytutach, po-
znaniem specjalistów z branży ana-
lityki i technologii chemicznej oraz 
szansą na podreperowanie naszego 
uczniowskiego budżetu.  
 

      Jak do tej pory udało nam się 
wspomagać zespoły chemików  
w takich firmach jak: 
- Selvita S.A. 
-Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Olkuszu, 
- Instytut Fizjologii Roślin Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie, 
- Instytut Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni im. Jerzego Habera 
Polskiej Akademii Nauk w Krako-
wie, 
- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie - Wydział In-
żynierii Środowiska i Geodezji, 
- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie - Wydział 
Technologii Żywności, 
-Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy 
Wielkiej, 
- WESSLING Polska Sp. z o.o. 
 

BOŻENA DRUZGAŁA /4a/ 

Doświadczenie zawodowe jest bardzo pożądanym elementem CV każdego młodego człowie-
ka. Nasza szkoła już po raz drugi dała nam możliwość zdobycia nowych umiejętności.  
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projekty 

W zależności od zakładu mieliśmy 
okazję zagłębiać się w analizy ro-
ślin, katalizatorów, leków czy też 
czystą mikrobiologię. W każdej  
z tych dziedzin mogliśmy wykazać 
się wiedzą zdobytą w szkole i poza 
nią oraz szeregiem umiejętności, 
jakie posiadamy.   

 
Nasz udział w stażu  

wspominamy bardzo dobrze: 

 
 

OLA 
 
     „W te wakacje brałam udział  
w stażu, który odbywał się w Insty-
tucie Fizjologii Roślin w Krakowie. 
Podczas stażu nabyłam wiele cen-
nych umiejętności, takich jak: izo-
lowanie pylników pod komorą la-
minarną, zakładanie własnych do-
świadczeń. Poznałam też proces 
elektroforezy. Nauczyłam się rów-
nież, jak dbać o rośliny, jakie są ich 
czynności życiowe oraz w jaki spo-
sób powstają ich odmiany. Staż 
uważam za bardzo pożyteczny,  
a wiedzę tam zdobytą na pewno 
spożytkuję w życiu codziennym 
oraz przyszłej pracy.”  
 
 

BOŻENA 
 
"Uczestniczyłam w takim stażu 
dwukrotnie i za każdym razem by-
łam z niego bardzo zadowolona. 
Zobaczyłam, jak wygląda praca 
analityka i naukowca, co oczywi-
ście było nowym, bardzo pouczają-
cym doświadczeniem. Miałam oka-
zję pracować na sprzęcie wartym 
kilka milionów złotych i wykony-
wać badania, które służyły jako do-
wód do publikacji pisanych przez 
doktorów i profesorów. To wszyst-

ko otworzyło mi oczy i pokazało, co 
tak naprawdę robi analityk."  
 
 

BARTEK 
 
„Staż wakacyjny był cudownym 
przeżyciem. Dzięki niemu zobaczy-
łem, jak może wyglądać moja praca 
w przyszłości oraz zdobyłem dro-
gocenne doświadczenie. Naszym 
głównym zadaniem było zaopatry-
wanie wszystkich laboratoriów  
w podstawowe substancje chemicz-
ne, konserwacja urządzeń i przygo-
towanie nowego laboratorium do 
użytku. Kilkoro pracowników po-
kazało, na czym polega dokładnie 
ich praca i starało się wyznaczać 
nas do bardziej skomplikowanych 
zadań pod ich czujnym okiem. Staż 
będę zawsze wspominał bardzo do-
brze i polecam każdemu, kto ma 
tylko okazję, żeby spróbować swo-
ich sił!” 
 
 

PATRYK 
 
„Pod koniec czerwca  
i w lipcu odbyłem prakty-
ki w Instytucie Katalizy  
i Fizykochemii Po-
wierzchni PAN. Opieko-
wała się mną bardzo miła 
pani doktor. Wykonywa-
łem samodzielnie proste 
operacje laboratoryjne, 
takie jak: destylacja, 
otrzymywanie substancji 
do dalszych reakcji 
(FeCl2). Pomagałem także 
przy badaniach różnego 
rodzajów katalizatorów 
w odmiennych warun-
kach. Nauczyłem się wy-
konywać analizę spektro-
fotometryczną. Uczestni-

czyłem także w ciekawych wykła-
dach m.in. z woltamperometrii.” 
 
Po odbytych stażach nie tylko my 
byliśmy usatysfakcjonowani, rów-
nież pracodawcy byli bardzo zado-
woleni z poziomu wiedzy i umiejęt-
ności, jaki prezentujemy jako ucz-
niowie drugich i trzecich klas tech-
nikum.  
 
Jednak to wszystko nie byłoby 
możliwe bez Pani Krystyny Kowal-
skiej, która zajmuje się całą papiro-
logią związaną z naszym udziałem 
w stażu oraz dba o to, abyśmy nie 
parzyli kawy, lecz wykonywali ana-
lizy i doskonalili nasze umiejętno-
ści zdobyte w szkole. Jest to ciężkie 
zadanie, które zajmuje prawie całe 
wakacje i właśnie za to wszystko 
należą się Jej duże podziękowania, 
które składam w imieniu wszyst-
kich stażystów.  

Dziękujemy!  

Pani profesor Krystyna Kowalska 
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   We współczesnym świecie wyrażenie „wolność” jest 
tak naturalnym słowem, że przestajemy zadawać sobie 
pytania, czym faktycznie ono jest? Jaką wartość w so-
bie zawiera? 
   Oznacza brak zewnętrznego przymusu, sytuację,  
w której człowiek może dokonywać wyborów spośród 
wszystkich opcji i kieruje się wyłącznie swoją własną 
wolą. 
 
   Grupa uczniów ZSCh na pytanie, czy jesteś osobą 
wolną odpowiadała w następujący sposób: 
 
   Tak, biorąc pod uwagę naszą wolę i myśli. Nie, jeśli 
jesteśmy zmuszeni pracować, odmawiać sobie czegoś 
lub przestrzegać pewnych praw, aby żyć na co dzień. 
 
   Tak, bo mogę robić wszystko. Wolność to brak ogra-
niczeń dla człowieka lub kierunek wyznaczający drogę 
do wszystkiego, czego pragnie człowiek. 
 
   Nie, ponieważ mamy uzależnienia, które nas ograni-
czają. Wolność dla mnie jest poczuciem niezależności 
od niczego, podejmowaniem różnych decyzji, które 
zależą tylko i wyłącznie ode mnie, nie podejmuję ich 
pod wpływem jakichś czynników. 
 
   Nie. Ograniczają mnie inni ludzie, np. rodzice nie 
pozwalając mi robić tego, czego chcę (jest to zrozu-
miałe, ale mnie ogranicza). Ograniczają mnie finanse 
(nie mogę sobie w tej chwili wstać i powiedzieć, że 
moim marzeniem była ta i ta wycieczka, więc jadę). 
Ogranicza mnie chłopak, z którym jestem w związku, 
bo czas, który spędzam z nim, muszę (i chcę) zarezer-
wować tylko dla niego. Ograniczają mnie czasami też 
przepisy prawa. Ograniczam siebie sama (bo nie mam 
czasami odwagi, bo uważam coś za niemoralne; bo 
chcę coś zrobić, ale to nieodpowiednie i sumienie mi 
nie pozwola tego wykonać). Ograniczają mnie moje 
możliwości, czasami wygląd, wzrost, płeć itp.  
 
   Oczywiście, Bóg obdarzył człowieka wolną wolą, 
stworzył człowieka wolnego… Każda decyzja jest wy-
konywana w wolności.  
 
   Tak, jestem osobą wolną, bo wszystko robię powoli. 
Nie spieszę się, zależy mi na dobrym i sumiennym wy-

konywaniu obowiązków.  
 
    Nie, jestem zajęty. Jestem obecnie w szczęśliwym 
związku. 
 
   Tak, bo nie jestem od niczego uzależniony.  
 
    To tylko niektóre wypowiedzi naszych kolegów  
i koleżanek. Jak da się zauważyć, każdy inaczej po-
strzega wolność. Może ona oznaczać brak osobistego 
zniewolenia albo brak ograniczeń ze strony władzy  
i innych jednostek. Wolność możemy podzielić na: 
wolność fizyczną, wolność psychologiczną, wolność 
prawną czy też wolność moralną.   
   Czasami mówimy, że wolny jest ptak, który został 
wypuszczony z klatki; zwierzę, które uciekło z niewoli 
itd. Ale jeżeli chcemy właściwie zdefiniować pojęcie 
wolności, nie możemy odnieść to do rzeczy czy zwie-
rząt, ponieważ one są bytami całkowicie uwarunkowa-
nymi, czy to przez prawo fizyki, czy prawo instynktu. 
Tylko odnosząc się do człowieka, możemy we właści-
wy sposób mówić o wolności. Tylko taka istota, która 
może wybierać, określić siebie w ten czy inny sposób, 
która posiada choćby małą przestrzeń bycia panem 
siebie - może zwać się istotą naprawdę wolną.  
   Wolność jest ważnym problemem filozoficznym. Fi-
lozofia często podkreśla, że wolność jest przeciwień-
stwem ignorancji i ulegania namiętnościom. Wolny 
jest ten człowiek, który kierując się prawdziwą wiedzą  
i własnym rozumem, może realizować cele, które uwa-
ża za pożądane dla siebie. Różni filozofowie mieli swo-
je poglądy na temat wolności. Według Platona, wol-
ność jest istnieniem dobra, w którym dusza w celu 
własnego doskonalenia chce w sposób konieczny 
uczestniczyć. Arystoteles uważał, że do tego potrzeb-
ny jest akt woli i szczególna zdolność podejmowania 
decyzji. Według niego wolność jest źródłem godności 
człowieka i to ona stanowi podstawową rację szacunku 
dla samego siebie. Epiktet (filozof rzymski) uważał, że 
prawdziwą wolnością jest wolność ducha, jaką daje 
filozofia. Natomiast od czasów Hegla zaczęło się wy-
różniać wolność od czegoś (wolność negatywna), czyli 
brak zewnętrznego przymusu, np. wolność od prześla-
dowań, wolność od strachu; i wolność do czegoś 
(wolność pozytywna), gdzie akcentuje się moment wy-
boru i możliwości jego zaistnienia.  

wartości 
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         W chrześcijaństwie wolność jest darem najwyż-
szym, który wyróżnia człowieka jako osobę uczynioną 
na podobieństwo Boże. Wolność jest również zada-
niem i odpowiedzialnością. 
   Wolność nie po to została nam dana, byśmy robili, co 
nam się podoba, ulegając naszym zachciankom lub 
zniewalającym nas instynktom, lecz po to, byśmy 
urzeczywistniali wielki projekt życiowy, jaki wzglę-
dem nas Bóg nakreślił, byśmy się zaangażowali w mi-

sję, która w jakiś sposób wiąże nas ze wszystkimi ludź-
mi, z przyrodą, z Bogiem.  
 Św. Paweł mawiał: 
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi ko-
rzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam 
się w niewolę.  (1 kor 6,12). 
 

Realizacja: 2n pod kierunkiem o. Rafała Walucha 
 

wartości 

Iza Różycka 
 

Ptak  
 
 „Wolność słowa, 
 Wolność bytu” 
Lecz czy wolny jestem tak? 
 „Równy jemu, 
 Równy jej” 
Lecz czy prawdą to jest? 
 „Możesz to, 
 A tego nie” 
Słowa pisane, mym słowom nie równe. 
 Mówią „wolnyś”. 
 Lecz czy ja, 
 Niczym ptak, 
 Lecę w świat? 
Szary świat, 
„Ten ludzki”, na dnie. 
Niszczy cały życia smak.  

Rys. SZYMON KORDULA /2k/ 
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      Jeśli ktoś spotkał się wcześniej  
z serią "Władca pierścieni" lub  
z inną twórczością J.R.R. Tolkiena, 
to na pewno wie, czego może się 
spodziewać. „Hobbit, czyli tam  
i z powrotem” został wydany  
w 1937 roku i tak bardzo przypadł 
czytelnikom do gustu, że autor po-
stanowił kontynuować opowieść  
o Śródziemiu. Książka nawiązuje 
do wcześniejszych utworów, poja-
wiają się wątki, które wystąpiły  
w innych dziełach, jak np. wypra-
wa czy magiczny smok. Jednak 
utwór pełen jest nowych niezwy-
kłych stworzeń i magii. 

Dlaczego warto przeczytać tę 
książkę? To świetna historia, która 
powinna przypaść do gustu 
wszystkim czytelnikom, nawet 
tym, którzy nie lubią fantastyki, 
ponieważ jest to opowieść o przy-
godzie, przyjaźni, pokonywaniu 
lęków i wychodzeniu z własnej 
strefy komfortu. Pokazuje, że tak 
naprawdę nie sam cel podróży jest 
ważny, ale wiele innych jej aspek-
tów. Fabuła jest bardzo ciekawa  
i wciąga od samego początku. Po-
znajemy głównego bohatera jako 
rezolutnego Hobbita z Shire. Jest 
on typem  domatora, ceni sobie 
wygodę, raczej nie przepada za 

gwałtownymi zmianami, a jednak 
decyduje się na tę niebezpieczną 
przygodę. Każdy z nas może utoż-
samić się z Bilbem. Autor ukazuje, 
że człowiek pod wpływem nieocze-
kiwanych wydarzeń może odkryć 
w sobie cechy, o których nie miał 
wcześniej pojęcia. Czytając, obser-
wujemy zmianę zachodzącą  
w Hobbicie podczas wyprawy, jest 
to pozytywna metamorfoza. Boha-
ter dojrzewa do nowych decyzji.  
     Polecam tę książkę, zwłaszcza 
na jesienne długie wieczory. Po-
zwoli ona Wam oderwać się od po-
nurego deszczu i wprowadzi  
w dobry  nastrój.  

JULIA KWIECIŃSKA /1c/ 

 

 

Kulturalni o kulturze 
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z Kasią ci się upiecze 

 

KATARZYNA MIGDAŁ /3A/ 

SKŁADNIKI: 
 
2 czekolady mleczne  
4 łyżki cukru  
10 dag masła  
szczypta soli  
mąka pszenna  
2 jajka  
wiśniówka 
dżem aroniowy  
śmietana 30% 
cukier puder  
 
 

SPOSÓB WYKONANIA: 
 

 Czekoladę i masło rozpuścić w kąpieli wodnej, na pa-
rze.  

 Ubić jajka z cukrem i solą dodać mąkę tak, aby ciasto 
nie miało zbyt lejącej konsystencji.  

 Przelać wystudzoną czekoladę do ciasta.  

 Zmiksować. 

 Przelać do formy 16 cm i piec w 190 stopniach około 
25 minut.  

 Wystudzone ciasto przeciąć, nasączyć wiśniówką,  na-
łożyć dżem i ubitą śmietanę. 

 
Smacznego :) 
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In English 

We have asked some your schoolmates and they have 
given us these replies: 
 
“For me freedom is the possibility to choose the way 
of my own life. To be able to act woithout restrictions. 
Freedom in my own country means that I can partici-
pate in develpoing our common society, and to have 
rights that don’t harm anyone.” 
 

“Freedom is the right of people to speak their mind 
openly, but this right doesn’t allow hatred. It ensures 
to everyone’s opportunity to enjoy freedom and hap-
piness. Independence allows us to express ourselves 
how we want to.” 
 

“Freedom means that you can live in a country with 
your own culture, history without any restrictions.” 
Tadeusz 
 

“Thanks to regaining independence we gained belong-
ing to our homeland. We can freely present our cul-
ture and traditions, customs unrestricted by other 
countries. We should celebrate the Independence Day 
so that we, as young people, do not forget about the 

achievements of our ancestors.” 
Iza 
 
‘Freedom is something that we need, what defines 
ourselves. Our lives depended on Austrians, Prussian 
and Russian invaders for 123 years. But in the end suc-
cesfully we became independent in 1918. Freedom is 
very important because we need it not to be slaves to 
other nations. If we are free we can work to make us 
better but not to fight for the independence.” 
Krzysztof 
 

“You can have it for 100 years but lose it in one day. 
It’s more precious than your life beacause it’s built on 
lives of thousands of your ancestors. So maybe some-
times just stop and think if you were worth it?” 
Bartek 
 

“I think that freedom is when you can live the life you 
want to live.” 
 

“Freedom is our property. It’s in our genes. We have 
to protect it in case of any danger. It’s ours!” 
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In English 

2018 is a year of reflection for the 
Poles.  It is very special, because 
the 100th anniversary of becom-
ing an independent country after 
being brutally wiped out of exist-
ence for 123 years by the in-
vaders. 
Freedom is an obligatory factor 
for people to live their lives 
peacefully. Without it, all forms of 
progress and creativity are su-
pressed.  Nowadays it is a very 
obvious matter in a sense of na-
tional identity for us, although we 
still do have to fight for our free-

dom of being ourselves and living 
in an supportive society. 
Freedom in a sense of self expres-
sion as well as a huge part of mod-
ern life. As a person - you want to 
live in a society that treats equal-
ly. When you are someone who is 
quite distinctive, you might come 
across negative comments from 
others while you’re just living 
your life and not doing any harm 
to others. This is a big issue of the 
current times, making the 
opressed people feel uneasy in the 
society and creating problems of 

mental nature.  
In 2018 you can see through the 
prism of history how much the 
times have  changed. We benefit 
from diversity that has never 
been seen before, the world is go-
ing forward with tolerance and 
acceptance for varieties. You can 
be whoever you want to be, find 
your own purpose and pursue it 
wherever you want, however you 
want as long as you really want it. 
 

Arkadiusz Madej  3b 

OUR  FREEDOM 

Tadeusz Kościuszko (4.02.1746-
15.10.1817) was a Polish and American 
general. He was one of the best known 
Polish characters in the world. Ameri-
cans consider him as a national hero, 
because he took part in the Civil War 
that took part lasted from 1775 to 1783. 
 
Nine years later he fought in a Polish - 
Russian war, and in 1794 he was the 
highest chief of the armed forces in 
uprising which was named after him. 
He was in Paris when Dąbrowski's Le-
gions were created. He acted on behalf 
of the French goverment in their 
name.  
 
He refused to participate in a process 
of creating Duchy of Warsaw. He died 
in Switzerland and was burried in the 
Royal Cathedral in Cracow. He was and 
forever will be our symbol of freedom. 
 

Urszula Zaremba 3b 

 



 

      28         AlChemik  

 

 


