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     AlChemik wznawia działalność po dwóch latach przerwy. Ma-

my nadzieję, że nadal będziemy kontynuować wydawanie tej ga-

zetki, ale zależy to w dużej mierze od Waszego zaangażowania  

w proces tworzenia pisma. Przypominamy, że AlChemik powstaje 

już 10 lat. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie  

http://www.zschkrakow.pl/gazeta . 

     W związku z tym, że od marca ubiegłego roku wszyscy zmaga-

my się z nową rzeczywistością, która nastała po ogłoszeniu  

w Polsce stanu pandemii, postanowiliśmy ten numer gazetki po-

święcić życiu w dobie koronawirusa. Poza tym pożegnaliśmy  

w ostatnim czasie trzy ważne dla naszej Szkoły osoby, tj. Dyrekto-

ra Adama Twardzika, Profesor Irenę Pająk i Profesor Ewę Tar-

kowską, dlatego postanowiliśmy uczcić ich pamięć na łamach na-

szej gazetki. 

     Myślimy też nad kolejnym numerem pisma, którego tematem 

będą relacje międzyludzkie. Tam umieścimy pozostałe teksty, któ-

re w ostatnim czasie napłynęły do redakcji. Jeżeli ktoś z Was 

chciałby opublikować swoją pracę na łamach AlChemika, to pro-

simy przesłać ją na e-mail opiekuna: julitasroda@wp.pl .  

Pod koniec tego roku szkolnego nagrodzimy najlepsze teksty. 

     Dziękujemy za współpracę.  Życzymy przyjemnej lektury.  

https://www.facebook.com/biblioteka.zsch.krakow 
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      POGRZEB PANA DYREKTORA ADAMA TWARDZIKA 

strefa AlChemika  

     "Śmierć zawsze przychodzi nie w porę". 

Ksiądz Jan Twardowski napisał: 

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych". 

Drogi Panie Dyrektorze! Pogrążona w żałobie Rodzino  

i nieobecni, ale tylko fizycznie, Koleżanki i Koledzy,  

Absolwenci oraz Uczniowie ZSCh! W tej smutnej, pełnej bólu  

i cierpienia uroczystości w dobie pandemii i dlatego bez udziału  

Sztandaru Szkoły, żegnamy wspaniałego Dyrektora ZSCh w latach 

1968-1986 i Wychowawcę wielu pokoleń. Człowieka, który będąc na 

emeryturze, nadal interesował się szkołą i jej osiągnięciami.  

Człowieka, który brał udział w naszych uroczystościach szkolnych  

i cieszył się każdą pozytywną zmianą i sukcesami.  

Panie Dyrektorze, żegnamy Cię jako naszego dyrektora,  

który zapisał wiele kart w historii naszej szkoły i pozostanie w pamięci. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie ZSCh. 

 

Pan Dyrektor Adam Twardzik kochał 

swoją pracę, kochał młodzież. Wzbu-

dzał ogromny szacunek i podziw. 

Elegancki, łagodny, uśmiechnięty, ale 

jednocześnie wymagający, wzbudza-

jący respekt. Gdy byłam uczennicą 

Technikum Chemicznego /1973-

1978/, czułam się bezpieczna, zaopie-

kowana. Odnosiłam wrażenie, że Pan 

Dyrektor był jakby ,,ojcem szkoły". 

Otaczał ją skrzydłami, scalał. Na 

pewno robi to teraz z góry. Dziękuję 

za wszystko Panie Dyrektorze.  

WSPOMNIENIE 

LUCYNA JURKIEWICZ /KALETA/ 

ABSOLWENT 

Zdjęcia udostępniła Urszula Twardzik 

     Trwający stan pandemii i związana z nim nauka online uniemożliwiły nam 

uroczysty udział w pogrzebie śp. Pana Profesora Adama Twardzika. Odszedł on 

21 października 2020 roku przeżywszy 91 lat. Msza Święta pogrzebowa odbyła 

się w środę, 28 października na Cmentarzu Rakowickim. Pracowników Zespołu 

Szkół Chemicznych reprezentowali: pani Agata Walas /katechetka/  

i o. Rafał Waluch. Dowodami naszej pamięci stały się: kondolencje zamieszczo-

ne na stronie szkoły i w Dzienniku Polskim; wieniec pogrzebowy oraz zamówio-

ne Msze Święte /jedna od Pani Dyrektor mgr inż. Elżbiety Ramatowskiej,  

a druga - od Pracowników ZSCh/. 

     Nie udało się spełnić marzenia zmarłego o Sztandarze Szkoły. Restrykcje 

sprawiły, że w pogrzebie uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. W czasie nabo-

żeństwa pogrzebowego zostały jednak przytoczone słowa obecnej Pani Dyrektor: 

Tekst przygotowała mgr Agata Walas 
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     W 1983 roku dyrektor Adam Twardzik przyjął mnie do 

pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego i historii 

w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie. Praca w tej re-

nomowanej i z wielkimi tradycjami szkole była dla mnie 

wyróżnieniem. Dyrektor oświadczył mi podczas jednej  

z pierwszych rozmów, że dostrzega moją aktywność dzien-

nikarską i pierwsze szersze poczynania publicystyczne oraz 

dokumentacyjne. Pierwsze – bo miałem wówczas niespełna 

30 lat. 

     Gdy kilka miesięcy później - wraz z Tadeuszem Skocz-

kiem otrzymaliśmy za napisaną wspólnie i przygotowaną do 

druku „Monografię Teatru 38” nagrodę Urzędu Miasta Kra-

kowa w postaci pełnego sfinansowania kosztów uczestnic-

twa i przejazdów na międzynarodowe festiwale teatrów stu-

denckich, z udziałem Teatru 38, stanąłem przed trudnym 

dylematem, jak w warunkach obowiązków szkolnych, sko-

rzystać z tak nęcącej i atrakcyjnej propozycji. Artystyczne 

turneé prowadziło przez siedem krajów Europy Zachodniej, 

trwać miało 6 tygodni, w kwietniu i maju 1984 roku. Poza 

paroma krajami bloku „wschodniego” nie byłem nigdy  

w żadnym kraju tzw. wolnego świata. I oto propozycja Mia-

sta Krakowa, wsparta listem polecającym wiceministra kul-

tury, trasa: Szwajcaria – Portugalia – Hiszpania – Francja – 

Monako – Włochy – Watykan, występy na sławnych mię-

dzynarodowych festiwalach w Portugalii i Włoszech, w zna-

komitym spektaklu Teatru 38 – „Proces” wg F. Kafki. Poku-

sa niemała, niemałe emocje i dylematy: jak te szansę prze-

kuć na sukces? 

     Lękałem się rozmowy z dyrektorem Adamem Twardzi-

kiem, nie chciałem doznać skarcenia za śmiałość oczekiwań, 

czy choćby prośby. Zwierzyłem się najpierw w tym wzglę-

dzie zastępcy dyrektora – Zofii Kaźmierczyk, bo wierzyłem, 

że nie odmówi mi rzeczowej rady i podpowie życzliwie, co 

w tej niełatwej sytuacji należy zrobić. Nie miałem wtedy 

własnej klasy maturalnej, nieznaczną ilość zajęć można było 

– jak sądziłem – odrobić, na około pięć tygodni musiałbym 

uzyskać urlop bezpłatny. Śmiałe oczekiwanie w okresie ma-

tur… 

     Nie zawiodłem się na życzliwości Pani Dyrektor, miałem 

w pamięci jej rady i podpowiedzi, ale decyzja należała  

w tym względzie do dyrektora naczelnego Szkoły, Adama 

Twardzika. Uzbrojony w oba pisma: ministerialne i magi-

strackie, udałem się do dyrektorskiego gabinetu. Byłem 

świadom złożoności sytuacji, ale i szansy niemałej, wyjazd 

bezkosztowy był jakąś gratyfikacją i docenieniem naszej 

pracy nad książkową monografią i pewnie niepowtarzalną 

szansą. Taki wyjazd w charakterze indywidualnym w tam-

tym czasie dla ludzi zza „żelaznej kurtyny” był niewyobra-

żalnie kosztowny, niełatwe też było zdobycie paszportu  

i wiz. Tu wszystkie te formalności były, dzięki ministerstwu, 

pokonane. Za całomiesięczną pensję nauczycielską w uni-

wersyteckiej kawiarni w Coimbrze mogłem zakupić… 10 

filiżanek kawy. Takie wtedy były warunki przeliczeniowe 

naszej waluty na Zachodzie. My koszty utrzymania mieli-

śmy zapewnione przez organizatorów. 

     Dyrektor Twardzik w swoich wywodach na ogół dość 

zasadniczy, nie ukrywał, że długi czas nieobecności w szko-

le niweczy przewidziany udział w komisjach maturalnych, 

że sześciotygodniowy wyjazd spowoduje uciążliwą koniecz-

ność zastępstw, a te nie służą dydaktyce. W dalszej części 

rozmowy dyrektor pytał mnie już o pozaszkolne zaintereso-

wania i działalność, o plany na dalszą przyszłość. Odczułem, 

że moją prośbą nie był zaskoczony. Na koniec naszej rozmo-

wy, nie ukrywał, że pisma polecające Ministra Kultury  

i Sztuki oraz Urzędu Miasta Krakowa uznaje jako zaszczyt-

ne dla szkoły, że to go cieszy. Dyrektor wyraził zgodę na 

mój wyjazd zagraniczny. Udział w obu festiwalach: w Co-

imbrze i L’Aquli był dla mnie wielkim doświadczeniem.  

Nigdy nie zapomniałem Adamowi Twardzikowi okazanej 

życzliwości i dotąd zachowuję poczucie wdzięczności, bo 

zdobywane wówczas doświadczenia okazały się w moim 

życiu zawodowym nader przydatne i poznawczo atrakcyjne. 

     Wielce żałuję, że o śmierci i pogrzebie dyrektora Adama 

Twardzika dowiedziałem się kilkanaście dni później, nie 

mogłem zatem w uroczystościach pogrzebowych uczestni-

czyć. 

Posłuchanie u Dyrektora 
DR STANISŁAW DZIEDZIC 

O AUTORZE:  

Dr Stanisław Dziedzic - nauczyciel języka polskiego i historii w Chemiku; przez wiele lat dyrektor 

Wydziału Kultury UMK; obecnie dyrektor Biblioteki Kraków; autor publikacji naukowych o Krako-

wie i jego kulturze.  

strefa AlChemika  
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     W niedzielę, 10 marca 2019 roku, zmarła Pani Profesor 

Ewa Tarkowska - wieloletni nauczyciel chemii i przedmio-

tów zawodowych oraz kronikarz naszej szkoły. Pogrzeb od-

był się 20 marca na Cmentarzu na Rakowicach. Uczestni-

czyli w nim: rodzina, przyjaciele, obecni i emerytowani Pra-

cownicy szkoły oraz najstarsi i najmłodsi Uczniowie, któ-

rych uczyła Pani Ewa Tarkowska. 

     Pani Profesor odeszła od nas po niespełna roku od przej-

ścia na emeryturę. Był to rok wypełniony cierpieniem i cho-

robą. Dowodami naszej pamięci, obok uczestnictwa w po-

grzebie, wieńca i wiązanek, były także zamówione Msze 

Święte, które zostały odprawione w czerwcu w parafii Jana 

Kantego w Krakowie.  

     W uroczystości uczestniczył również Poczet Sztandaro-

wy naszej szkoły. W ten sposób mogliśmy oddać hołd oso-

bie, która pozostała w naszej pamięci jako oddany pedagog  

i nauczyciel zakochany w wykonywanym zawodzie. 

strefa AlChemika  

       OSTATNIE  POŻEGNANIE  PANI  PROFESOR  EWY  TARKOWSKIEJ 

 

     W ramach akcji SZKOŁA PAMIĘTA, odwiedziliśmy 

grób zmarłej Profesor Ewy Tarkowskiej, wieloletniego nau-

czyciela w Zespole Szkół Chemicznych. Wyjście odbyło się 

na 4 i 5 godzinie lekcyjnej w ostatni piątek przed 1 listopa-

da, tj. 25 października 2019 roku. W wydarzeniu wzięły 

udział delegacje z klas, które uczyła Pani Tarkowska. Opie-

kunem była pani Agata Walas. Młodzież w imieniu Uczniów 

i Pracowników Chemika złożyła na grobie Pani Ewy wią-

zankę kwiatów i zapaliła znicze pamięci. 

SZKOŁA PAMIĘTA 

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI 

     We wtorek, 10 marca 2020 roku, przypadła pierwsza 

rocznica śmierci Pani Profesor Ewy Tarkowskiej.  

     Delegacja uczniów i nauczycieli z Chemika w składzie: 

Aleksandra Kaczmarzyk (3n), Dawid Janecki (3n), Mateusz 

Bielas (2o) i pani Agata Walas, udała się na Cmentarz na 

Rakowicach. W ciągu dwóch godzin lekcyjnych młodzież 

posprzątała grób Pani Ewy, a następnie złożyła wiązankę 

świeżych kwiatów i zapaliła znicze pamięci. Wszyscy od-

mówili także modlitwę o radość życia wiecznego dla Pani 

Ewy Tarkowskiej i wszystkich zmarłych Pracowników, Ab-

solwentów i Uczniów naszej szkoły. 

     Po południu grób Pani Profesor odwiedzili również ucz-

niowie z klasy 3c wraz z panią katechetką. W czasie pobytu 

na cmentarzu spotkali męża Pani Ewy Tarkowskiej, który 

bardzo się ucieszył ich obecnością, porządkami na grobie  

i pamięcią w modlitwie. Młodzież wspominała zmarłą  

m. in. z odwiedzin i opowieści, które miały miejsce w Sali 

Tradycji.   

     Dzień później grób Pani Profesor odwiedzili jeszcze ucz-

niowie z klasy 2c i 2d, którzy zapalili ogień pamięci. 

Teksty i zdjęcia: mgr Agata Walas 
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SALA TRADYCJI 
 

     „Inspiracją do stworzenia Sali –

wspominała Pani Tarkowska -  była 

lawinowo rosnąca ilość pamiątek typu 

zdjęcia, tabla i dzienniki. Były kłopoty 

z salą, bo w szkole jest ciasno, więc 

została „piwniczna izba” i działalność 

„podziemna”. Sala została otwarta  

w dzień nauczyciela w 2005 roku jako 

wyłącznie moja jednoosobowa inicja-

tywa i działalność, ale z niewielką 

pomocą ówczesnego konserwatora, 

Pana Stanisława Dziedzica, mojego 

własnego męża (kołki w ścianach)  

i pomocy dokładnie czterech uczniów 

– sympatyków Sali Tradycji. (…) 

     Wiem, że wielu uczniów interesuje 

się przeszłością a szczególnie Ci, któ-

rych rodzice, rodzeństwo, dziadkowie 

też tu chodzili. Wielu rodziców przy-

prowadza swoje dzieci do Sali Trady-

cji. Wiele dostaję pytań od absolwen-

tów o nazwiska nauczycieli, własne 

oceny, wypis z dzienników potrzebny 

w pracy, o kontakty z kolegami. Mu-

szę przyznać, że nasi uczniowie z du-

żym zainteresowaniem słuchają opo-

wieści o szkole (…). ” 

 

KLUB ABSOLWENTA 
 

     Jedną z form kultywowania trady-

cji  był prowadzony przez Panią Pro-

fesor Klub Absolwenta.  

http://www.zschkrakow.pl/klub-

absolwenta  

 

KRONIKA 
 

     Przez długie lata prowadziła Kroni-

kę Zespołu Szkół Chemicznych, nazy-

wała ją złodziejką czasu.  

 

KABARET 
 

    Często podczas rozmów wspomina-

ła występy kabaretu - Belferek. 

    „To kabaret nauczycielski i tylko 

dla nauczycieli. Jestem współzałoży-

cielką, ale to nie był mój pomysł, lecz 

koleżanki Anki Pustówki. (…)Pomysł 

powstał w trakcie akademii z okazji 

25-lecia szkoły w 1975 roku, a roz-

wiązałam kabaret jednoosobowo,  

w trakcie jubileuszu 50-lecia szkoły  

w 2001 roku. Kabaret tworzyło w po-

rywach 12 osób, z czego na dzień dzi-

siejszy nie żyją cztery osoby, a z po-

zostałych jestem w szkole sama, czyli 

„teatr jednego aktora”. Teksty wierszy 

i piosenek były wyłącznie nasze wła-

sne i wtedy dowiedziałam się, że po-

trafię je pisać. Występowaliśmy 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 zachę-

cać ani namawiać. Każdy śpiewał, 

tańczył, recytował, jak potrafił, ale bez 

zmuszania. Kilka osób pisało teksty,  

a tylko dwie osoby grały na instru-

mentach, jedna profesjonalnie a druga 

amatorsko. (…) Część programów 

została nagrana na taśmę magnetofo-

nową. A że nauka nie idzie w las, 

dwie z moich wychowawczych klas 

też założyły kabarety: Berecik i Wo-

dolej, które występowały na szkolnych 

akademiach.” 

PROFESOR  
EWA TARKOWSKA 

Pani Profesor Ewa Tarkowska zmarła 10 marca 2019 roku, po długiej chorobie. 

Miała 69 lat i przez przeszło 40 lat była związana z Zespołem Szkół Chemicznych. 

Uczyła chemii, uczestniczyła w życiu kulturalnym naszej szkoły,  

prowadziła Kronikę, Klub Absolwenta, Salę Tradycji  

oraz pisała okolicznościowe wiersze, które regularnie umieszczała w „AlChemiku”.  

strefa AlChemika  
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TWÓRCZOŚĆ LITERACKA 

 

     Pisała wiersze, które umieszczaliśmy na ostatniej stro-

nie naszej gazetki. Dzieliła się z nami swoimi pasjami.  

O pracy dla „AlChemika” pisała: 

„Redagowanie gazetki szkolnej powinno przynosić zado-

wolenie jej twórcom i świadomość, że robią coś ważnego 

i potrzebnego dla swojego środowiska. Mam nadzieję, że 

tak jest i że sukcesy oraz zadowolenie czytelników tylko 

trochę poprzewracają im w głowach.” 

TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA 

 

     Miała artystyczną duszę. Stworzyła m.in. logo szkoły, 

znaczek okolicznościowy dla absolwentów w 2001 roku, 

plakaty, ulotki, prace plastyczne, portrety, karykatury, rzeź-

by, drzewo genealogiczne rodziny. 

 

strefa AlChemika  

GENEALOGIA 
 

     Jedną z pasji Pani Ewy była genealogia. 

Zajmowała się tym 34 lata (28 pokoleń, 

475 osób). Tak o początkach pasji opowia-

dała: „W czasie nudnych, deszczowych 

wakacji w 1985 roku dostałam od dalekiej 

kuzynki informacje na luźnych kartkach. 

Kupiłam papier pakunkowy w kolorze 

brudnej gliny, bo innego nie było, trzy 

kredki... I  tak to się zaczęło.”     

     Należała do Małopolskiego Towarzy-

stwa Genealogicznego. 

Na pytanie, dlaczego to robi, odpowiedzia-

ła:  

     „Jestem to winna tym wszystkim 

przodkom, pamiętam o nich, a było wśród 

nich kilka historycznie znanych osób. Nie 

wypada ich rzucić w niepamięć. Nie je-

stem leniwa i jestem za solidna, aby to 

zostawić, choć to nie ma ani początku, ani 

końca. W sensie konsumpcyjnym nie jest 

mi potrzebne do niczego, nie piszę biogra-

fii, rodzinnej sagi, przynajmniej w tej 

chwili.” 

„Nie jestem leniwa i jestem za solidna”– tak 

o sobie powiedziała Pani Ewa w trakcie wy-

wiadu, który ukazał się w jednym z archi-

walnych numerów AlChemika w 2011 roku. 

Po latach spędzonych w murach Chemika  

i teraz z perspektywy czasu, mogę śmiało 

stwierdzić w stu procentach, że zdanie to 

było bardzo prawdziwe. Panią Ewę, zapalo-

nego genealoga z wieloletnim stażem i do-

świadczeniem w dziedzinie odkrywania wła-

snych korzeni, udało mi się bliżej poznać 

podczas krótkich, ale rzeczowych pogawę-

dek na temat jej poszukiwań. Wtedy dopiero 

rozpoczynała się moja przygoda z genealo-

gią rodzinną, dlatego też możliwość zdoby-

cia cennych wskazówek oraz rad była dla 

mnie nieocenioną pomocą. Pani Ewa zawsze 

służyła dobrym słowem, celną uwagą i nigdy 

nie odmawiała pomocy, kwitując niejedno-

krotnie nasze uczniowskie wypociny krótkim 

lirycznym komentarzem.  
KRZYSZTOF FELUŚ 

ABSOLWENT 
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     Czy to już odpowiednia pora, aby 

przyznać, że czas płynie niesłychanie 

szybko? Prawie dekadę temu stanąłem 

w tych czerwonych murach, na rogu 

Krupniczej… (słowa pewnie wszyst-

kim znane), by zrobić krok naprzód.  

Obecnie w czerwcu bronię magiste-

rium, może z licznymi przygodami na 

studiach, ale mimo wszystko ze 

wsparciem ważnych dla mnie osób, 

ale i z wiedzą, którą wyniosłem wła-

śnie z Naszego Technikum. Jednakże 

dla jednej osoby, związanej przez wie-

le lat z tą szkołą, czas się zatrzymał 

zdecydowanie za wcześnie, miała za-

lewie 69 lat. 

     W tym numerze wspominamy Pro-

fesor Ewę Marię Tarkowską de domo 

Rudnicką. Pewnie zaciekawi osoby, 

które nie znają Pani Profesor, fakt 

przywołania imion i nazwisk, ale nie 

robię tego bez przyczyny. Otóż trzeba 

wspomnieć, że jedną z wyjątkowo 

ciekawych pasji Pani Ewy Tarkow-

skiej była genealogia, poszukiwanie 

przodków. Upór, ciekawość korzeni  

i opowieści związane z tym zawsze 

były wspaniałe. Myślę, że każdemu  

z Nas przydałaby się podróż po wła-

snym drzewie genealogicznym, która 

nie skończyłaby się na pradziadkach  

i byłaby zgodna z przysłowiem, bo 

przecież... im dalej w las, ty więcej 

drzew, a w tym przypadku naszych 

bliskich i „dalszych”. 

     Jak wspominam Panią Profesor? 

Bardzo dobrze. W końcu była pierw-

szym chemikiem, który zaznajomił 

całą moją klasę z techniką laboratoryj-

ną, organizacją pracy w laboratorium, 

poprawnym miareczkowaniem, odpo-

wiedzialnością za powierzony sprzęt 

czy też z podstawami obróbki szklar-

skiej. Muszę przyznać, że ten ostatni 

element edukacji każdy wspomina  

z uśmiechem, bo tylko u nas mieliśmy 

okazję się tego uczyć.  

     Czy tylko ja wspominam dobrze 

Panią Tarkowską? Nie, nie tylko. Rok 

temu poznałem wychowankę Pani 

Ewy – obecną kierowniczkę laborato-

rium spółki „Alventa S.A.”, rocznik 

1977-1982, która pamięta Panią Profe-

sor i nieraz o niej opowiadała. Nieste-

ty wiadomość o śmierci nie dotarła do 

niej na czas, dlatego nie uczestniczyła 

w pogrzebie.  

     Pracownia nr 4 – punkt dowodze-

nia Pani Ewy. Pieczątki z zespołami – 

check! (od początku byłem „B”). Mar-

gines bardzo ważny, bo ułatwiał archi-

wizację sprawozdań! Bejcowane na 

zielono stoły laboratoryjne brudziły 

białe fartuchy, a szczególnie w przy-

padku ich zalania, nawet wodą. Pew-

nie czytający dobrze wiedzą, że kolor 

zielony był ulubionym Pani Profesor. 

Tablica kredowa powieszona nie jak 

zwykłe  

w poziomie, ale w pionie, ze zgrab-

nym przyrządem do jej mazania,  

w końcu Pani Tarkowska nie należała 

do osób wysokich, ale była wyjątkowo 

zaradna. Jedno jest pewne – pomysło-

wość nie zna granic i właśnie Pani 

Ewa była świetnym potwierdzeniem 

tych słów. To również przekładało się 

na liczne rymowane wiersze  

o uczniach (w zgodzie z RODO),  

o sytuacji w szkole, ale też te pisane 

do Naszego „AlChemika”.  

     Pani Ewa była skarbnicą wiedzy  

o Technikum. Spotkania w Sali Trady-

cji, której była inicjatorką, były feno-

menalne! Tyle ciekawych, ale i często 

wyjątkowo zabawnych opowieści  

z życia szkoły. A bywało i tak, iż do 

technikum (nawet w mojej klasie) 

przybywały dzieci byłych absolwen-

tów, które ciekawiło to, jakie oceny 

miał tatuś czy też mamusia, a może  

i babcia?     

     Muszę przyznać, że nawet do dziś 

mam rękopis piosenki na melodię 

„Morskich Opowieści” o Naszym 

Technikum. Poniżej zwrotka (liczę, że 

melodię każdy zna). 

…Czy to język Twój ojczysty, 

Czy naszych ościennych krajów,  

Wkuwasz wiedzę tu obficie, 

Jak „węzełki Majów”…  

(fragment III/2015 r.) 

     Pani Profesor była zawsze pomoc-

na, nie unikała pytań. Nawet wtedy, 

kiedy już byłem na studiach i zdawa-

łem termodynamikę techniczną, dosta-

łem ciekawą pomoc naukową i dzięki 

temu ciągle pamiętam te zależności.  

     Zawsze miałem wrażenie, że Pani 

Ewa jest ‘u siebie’. Technikum stano-

wiło jej drugi dom, pewnie nawet od-

skocznię od codzienności i miejsce 

odnajdywania radości z pracy nauczy-

ciela, kontaktu z uczniami. Na szczę-

ście dla Pani Tarkowskiej był to kon-

takt osobisty. 

…Bo tak po prawdzie „cuzamen do 

kupy”;  

Moje teksty – ich wygłupy, 

Są już skrzypce, nuty znają! 

Pewnie nieźle też śpiewają!?  

Sami piszą, występują, nieźle się  

w tym wszystkim czują. 

Ileż tu roboty – szkoło!... 

Lecz i w „próbówkach jest wesoło”!... 

(fragment „Oda to 1A”; III/2013 r.) 

 

 

Pozdrawiam,  

Rafał Stanisław Kulczyk 

rocznik 2012 - 2016 

Wspomnień czar... 

strefa AlChemika  
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strefa AlChemika  

 

W czwartek, 15 października 2020 roku, 

zmarła w wieku 96 lat Pani Profesor Irena Pająk 

nauczyciel chemii w Zespole Szkół Chemicznych.  

Pogrzeb odbył się 21 października o godzinie 13.20   

na Cmentarzu na Rakowicach.  

Obostrzenia związane z pandemią oraz 

brak informacji ze strony Rodziny zmarłej  

spowodowały nieobecność przedstawicieli ZSCh 

na pogrzebie.  
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wywiad numeru 

Jak ograniczenia związane z pan-

demią wpływają na młodego czło-

wieka? 

 

Myślę, że najtrudniejszy czas już za 

nami. Rok temu, kiedy okazało się, że 

w związku z epidemią koronawirusa  

zostajemy zamknięci w domach, wszy-

scy uczyliśmy się funkcjonowania  

w nowej rzeczywistości. Nauczyciele 

uczyli się pracować zdalnie, prowadzić 

lekcje; uczniowie - uczyć się, odbywać 

lekcje. Młodzież musiała przestrzegać 

warunków izolacji społecznej, zostały 

ograniczone jej prawa, pozbawiono ją 

możliwości kontaktu z rówieśnikami. 

Nie było to łatwe doświadczenie, po-

nieważ młody człowiek potrzebuje to-

warzystwa, przyjaciół, chce realizować 

swoje hobby. Czasami dom to miejsce, 

z którego uczeń „ucieka” 

do szkoły. W trudnych sy-

tuacjach rodzinnych 

(przemoc, alkohol, brak 

właściwych, dobrych rela-

cji z rodzicami) to szkoła 

jest azylem. Uczniowie 

wiedzą, że w szkole jeste-

śmy my – nauczyciele, dy-

rekcja, pedagog, wycho-

wawcy i zawsze mogą 

przyjść ze swoimi problemami, pyta-

niami, wątpliwościami.  

Obecnie - jak wynika z rozmów z mło-

dzieżą - uczniowie przywykli do sytua-

cji, przyzwyczaili się do nauczania 

online. I większość z nich nie chce 

wracać do szkoły. Jednak nauczanie 

zdalne nie zastąpi lekcji w szkole, kon-

taktów z rówieśnikami, nauczycielami, 

wzajemnych rozmów, okazywania 

emocji. 

 

Czy nastolatek gorzej znosi na-

rzucone zasady niż dorosły? 

 

Myślę, że tak. Dorosły potrafi wytłu-

maczyć sobie, przywyknąć do nowej 

sytuacji. Chociaż wiemy, że dla każde-

go jest to trudne. Wszyscy zostaliśmy 

zamknięci w swoich domach. Niektó-

rzy obawiali się o pracę, część osób ją 

straciła. Jednak uważam, że młodym 

ludziom było trudniej zaakceptować 

ograniczenia, do których my - dorośli - 

jesteśmy przyzwyczajeni. Zmniejszono 

drastycznie ich wolność, wzajemne 

relacje, możliwość uprawiania sportów 

czy szansę uczestniczenia w zajęciach 

dodatkowych. Zamknięto siłownie. 

Czas nauki w liceum, technikum to 

lata, które powinny dostarczyć im 

wspaniałych wspomnień. Jednak klasy 

drugie, które zawsze „żyły”  

18-nastkami czy maturalne, które na 

początku roku kalendarzowego miały 

studniówki, musiały zrezygnować  

z tych uroczystości lub ograniczyć ich 

zasięg ze względu na nakaz izolacji 

społecznej i kwarantannę.  

 

Podobno przeszkody uczą nas 

czegoś ważnego. Czego uczy ludzi 

okres pandemii? 

 

Okres pandemii nauczył nas, że potra-

fimy odnaleźć się w nowej sytuacji.  

Pomimo wielu utrudnień, przeszkód, 

narzuconych restrykcji, przywykliśmy 

do nowych warunków życia, pracy, 

nauki.   

 

Jak radzić sobie w nowej rzeczy-

wistości? 

 

Młodzież musi dbać o swoją kondycję 

psychiczną i fizyczną. Powinna co-

dziennie wychodzić na spacer, upra-

wiać  sport (oczywiście jeżeli jest to 

możliwe i dozwolone). Uczniowie po-

winni dbać o odpowiedni wypoczynek, 

wysypiać się. Dobrze, kiedy utrzymują 

rytm dnia, czyli o odpowiedniej porze 

wstają, ubierają się, jedzą, uczą się, idą 

spać. Nie powinni zo-

stawać cały dzień  

w piżamach. Muszą 

pamiętać o utrzymaniu 

wzajemnych relacji, 

kontaktów z rówieśni-

kami. Powinni rozma-

wiać z innymi ludźmi, 

aby na bieżąco pozby-

wać się lęku, napięcia, 

negatywnych emocji.  

O pandemii  
 

☺ rozmowa z panią pedagog Anną Frączek-Bzowską ☺ 
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temat numeru  
PANDEMIA 

 

To nadzwyczajna sytuacja. 

Nigdy wcześniej tak duża 
liczba młodych osób nie zo-
stała pozbawiona możliwości 

uczestniczenia w zdobywaniu 
wiedzy i zawierania nowych 
znajomości. Emocje, takie 

jak: smutek, strach, niepokój 

czy złość, są czymś całkowi-
cie normalnym i doskwierają 

większości młodych osób.  

Na pewno przestawienie się  
z codziennych wyjść i spo-
tkań z przyjaciółmi na sie-

dzenie w domu, lekcje online 
nie jest łatwe. 

11 marca 2020 roku to dzień, który odmienił całkowicie naszą normalną 

szkolną codzienność Po usłyszeniu wiadomości o zamknięciu szkół, spo-

wodowanym rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, uczniów 

przepełniała radość. Nikt nie zdawał sobie wtedy sprawy z tego, jak po-

ważna jest ta sytuacja. W naszych głowach pojawiały się myśli, że będą 

to dwa tygodnie przerwy, czas na odpoczynek od szkolnych obowiąz-

ków. Nikt nie spodziewał się, że zamknięcie szkół będzie trwało aż tak 

długo. Niebawem minie rok od ogłoszenia zdalnej nauki w domach. Ży-

cie uczniów w całej Polsce uległo dezorganizacji. Początkowa radość, 

wywołana niewiedzą, znikła. Zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego, 

jak bardzo rzeczywistość uległa zmianie. Pojawiły się maseczki, lock-

downy, ograniczania, zakazy. 

NOWA RZECZYWISTOŚĆ 
 

Zdalne nauczanie początkowo przy-

sporzyło nam wiele problemów  

i komplikacji. Było to starcie po-

między uczniami, snem a interne-

tem. Towarzyszył również nam  

i nauczycielom brak umiejętności 

korzystania z komunikatorów. Na-

tłok prac domowych, lekcji i spę-

dzanie całych dni przed monitorem 

stał się naszą nową rzeczywistością, 

która zamieniła się w rutynę. 

 

Brak potrzebnego sprzętu wy-

musił na nas dodatkowe kosz-

ty, ponieważ w obecnych cza-

sach posiadanie komputera, 

mikrofonu, kamerki czy inter-

netu stało się obowiązkiem. 

Problemy, takie jak: brak inter-

netu, awarie prądu, przeciąże-

nie portali, na których odbywa-

ją się zajęcia, czy zwykłe za-

spanie na lekcje, stały się dla 

nas codziennością. 

PANDEMIA A PRZYSZŁOŚĆ 
 

Pandemia jest trudnym okresem  

w naszym życiu, który z pewnością 

odbije się na naszej przyszłości. Jej 

skutkiem jest przede wszystkim 

utrata, dla niektórych, ostatnich lat 

szkoły średniej, czyli okresu przed 

wejściem w dorosłość. Maturzyści 

czy ósmoklasiści zmagają się  

z ogromnie trudną sytuacją oraz 

niewiedzą na temat swoich egzami-

nów, ich formy czy nawet daty, po-

nieważ w takich okolicznościach 

wszystko może ulec zmianie. Nikt 

nie jest pewny, co wydarzy się ju-

tro. Mimo zredukowania ilości ma-

teriału zawartego w podstawie pro-

gramowej, braki, jakie są spowodo-

wane zdalną nauką, będą nam do-

skwierać i ujawnią się po upływie 

czasu. 

 

Życie w czasach  
pandemii 

     

  KLASA 2L 
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Przestawienie się na nowy system 
 
     Przygotowanie szkół oraz nauczy-

cieli, uczniów i rodziców do edukacji 

zdalnej nie było zadaniem łatwym, 

m.in. z powodu powolnego włączania 

cyfrowych technologii edukacyjnych  

w proces dydaktyczny. Szkoły nie do 

końca były dobrze przygotowane na 

wdrażanie nowoczesnych technologii 

zarówno pod względem sprzętowym, 

jak i warunków materialnych. 

     Efektywna edukacja zdalna wiąże 

się z odejściem od tradycyjnego mode-

lu kształcenia w kierunku modelu kon-

struktywistycznego, gdzie uczeń sam 

wytwarza wiedzę na podstawie do-

świadczeń i własnej aktywności indy-

widualnej lub grupowej, a nauczyciel 

kieruje procesem przyswajania wiedzy 

przez uczniów. Jeśli nauczyciele  

w pracy przed okresem zawieszenia 

zajęć nieregularnie korzystali z cyfro-

wych technologii edukacyjnych oraz 

zasobów online i głównie traktowali je 

jako rozszerzenie lub uzupełnienie tra-

dycyjnej lekcji, podczas której aktywni 

byli głównie oni, trudno spodziewać 

się, że wraz z wejściem w tryb eduka-

cji zdalnej przejdą na poziom całkowi-

tej realizacji materiału z wykorzysta-

niem cyfrowych narzędzi dydaktycz-

nych i zasobów, wymagających innych 

kompetencji i reorganizacji pracy. 

     Stopień adaptacji nauczycieli do 

edukacji zdalnej oraz poziom kompe-

tencji cyfrowych przełożył się na sto-

sowane przez nich metody dydaktycz-

ne i wykorzystywane narzędzia umoż-

liwiające kształtowanie określonych 

kompetencji cyfrowych uczniów. Wi-

dać w tym zakresie znaczne różnice  

w okresie przed i po zamknięciu szkół 

z powodu epidemii koronawirusa. 

Edukacja zdalna 

temat numeru  
PANDEMIA 

PIOTR KURELUS 
1A 

Czas pandemii to wielkie wyzwanie dla całego środowiska edukacyjnego, które musiało błyskawicznie  

dostosować się do nowych warunków pracy. Edukacja to jedna z dziedzin życia społecznego, które pande-

mia COVID-19 dotknęła najmocniej. W nowej rzeczywistości wykreowanej przez epidemię najważniejsze 

były dwa cele: powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej oraz realizacja podstawy programo-

wej. Dzisiaj za pomocą statystyk oraz własnych doświadczeń postaram się przedstawić to zagadnienie. 
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Obecny sposób pracy 

 

      W niektórych przypadkach przesta-

wienie się na wielkie zmiany trwało 

kilka dni, w innych wdrożenie cyfro-

wej formy nauki trwało znacznie dłu-

żej. Niestety w mojej szkole do czasu 

opanowania chaosu oraz wprowadze-

nia klarownego systemu pracy przeka-

zywanie wiedzy często odbywało się 

na własną rękę nauczycieli, którzy pró-

bowali skontaktować się z uczniami 

przez, ich zdaniem, najlepsze lub naj-

popularniejsze metody. Początkowy 

brak ustalenia platformy był bardzo 

uciążliwy. Aby wywiązać się z obo-

wiązków szkolnych, musieliśmy moni-

torować postępowanie każdego nau-

czyciela, bo każdy stosował inne środ-

ki, co często prowadziło do nieporozu-

mień. 

     Obecnie znaczna część placówek 

korzysta z Microsoft Teams, bardzo 

wysoko ocenianym przez wszystkich 

stosujących go uczniów. Podkreślają 

jego zalety: wszystko jest poukładane  

i w jednym miejscu, jest klarowny ka-

lendarz, zakładki z zadaniami, przed-

miotami. 

 

Pozytywy obecnej sytuacji  

 

Czas. Mamy więcej czasu. Nie trzeba 

dojeżdżać, a w niektórych przypadkach 

dojazdy zabierają uczniom dziennie 

nawet 1,5 godziny. Można pospać dłu-

żej. Jest czas na inne rzeczy. 

 

Inne, nowe zajęcia. W domu ucznio-

wie odkrywają wiele nowych zaintere-

sowań lub dysponując większą swobo-

dą czasową, o ile to możliwe, poświę-

cają więcej uwagi swoim dawnym 

hobby i pielęgnują swoją pasję nawet 

w świetle pandemii. 

 

Negatywy  

 

Nie wszystko wygląda różowo. Są też 

aspekty sytuacji, które nie podobają się 

uczniom i które utrudniają im życie. 

Czas przed ekranem. Zaniedbywana 

jest higiena cyfrowa, czyli zbyt częste 

używanie cyfrowych narzędzi ekrano-

wych (smartfon, tablet, laptop, kompu-

ter) negatywnie wpływających na kon-

dycję zdrowia psychicznego i fizyczne-

go. Wśród uczniów oraz nauczycieli 

widoczne są wyraźne symptomy nadu-

żywania mediów cyfrowych. Przemę-

czenie, przeładowanie informacjami, 

niechęć do korzystania z komputera  

i internetu oraz rozdrażnienie z powo-

du ciągłego używania technologii in-

formacyjno-komunikacyjnych to naj-

częściej występujące objawy zmęcze-

nia cyfrowego. 

  

Problemy techniczne. Mimo że więk-

szość nauczycieli radzi sobie z tech-

nicznymi aspektami nauczania w nowy 

sposób bardzo dobrze, są wyjątki, co 

powoduje, że niektóre lekcje czy zaję-

cia są gorszej jakości niż inne. Proble-

my z zalogowaniem, pogłos, słaba ja-

kość łącz, wpływa na wartość lekcji  

i zwyczajnie męczy. 

 

Ocenianie pracy ucznia. Często wy-

sokie oceny z klasówek nie odzwier-

ciedlają faktycznego stanu wiedzy. 

Trudno jest przeprowadzać testy  

i sprawdziany, mające na celu sklasyfi-

kowanie ucznia. Jak być pewnym, że 

uczeń nie sprawdzi odpowiedzi online, 

na telefonie czy nawet w notatkach? 

Czasem nauczyciele każą patrzeć pro-

sto w ekran i odpowiedzieć na pytanie 

szybko, ale to działa tylko  

w niektórych sytuacjach. 

 

Problemy z samodyscypliną. Często 

w domu trudniej się skoncentrować, 

zmobilizować, pomimo znanego i po-

zornie przyjaznego środowiska. 

 

Zajęcia dodatkowe. Dla wielu 

uczniów zajęcia pozaszkolne są bardzo 

ważne - realizują tam swoje pasje, roz-

wijają zainteresowania, ale także na-

wiązują nowe kontakty towarzyskie, 

poznają nowych nauczycieli. Brak tych 

zajęć jest boleśnie odczuwalny, a to co 

mają w zamian, musi być wykonywane 

przy pomocy komputera, jak samo na-

uczanie. 

 

Szczególną uwagę podczas pandemii 

należy poświęcić zdrowiu psychicz-

nemu 

 

     Po zamknięciu szkół, związanym  

z pandemią, wiele osób zastanawiało 

się, jakie działania szkoły należy uznać 

jako najważniejsze, które powinny być 

realizowane w pierwszej kolejności, 

tak aby edukacja zdalna jak najlepiej 

zaspokajała potrzeby uczniów. 

     Brak bezpośredniego kontaktu mię-

dzy obiektami środowiska prowadzi 

nieuchronnie do zatracenia się więzi 

między nimi. W przypadku uczniów 

jest to wielki problem, bo wpływa on 

na prawidłowy rozwój w sferach towa-

rzyskich i międzyludzkich. 

     Dwa najistotniejsze obszary relacji, 

które mogły zostać poważnie zmodyfi-

kowane w wyniku edukacji realizowa-

nej zdalnie, to stosunki rówieśnicze 

wewnątrz zespołów klasowych oraz 

korelacje nauczyciel - uczeń. Obydwa 

rodzaje relacji są kluczowe dla eduka-

cji i bezpośrednio wiążą się z jej jako-

ścią, będąc elementem wielu koncep-

cji, np. są one składnikiem klimatu 

społecznego szkoły. Potencjalnie mo-

dyfikacja takich relacji może kojarzyć 

się wyłącznie z ich pogorszeniem – 

jednak jest tak, że w niektórych przy-

padkach część osób może także do-

strzec pozytywne zmiany. 

     Warto zauważyć, że potrzeba relacji 

z nauczycielami była także zdiagnozo-

wana w innych badaniach. Ponad 50% 

rodziców, zbadanych przez Librusa,  

w czasie edukacji zdalnej, wskazywa-

ło, jako jeden z najważniejszych pro-

blemów doświadczanych przez 

uczniów, brak możliwości bezpośred-

nich kontaktów uczniów z nauczyciela-

mi. 
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     Wyniki te wyraźnie wskazują na 

potrzebę takiej filozofii i metodyki 

działania szkół, która w maksymalnie 

skuteczny sposób akceptuje możliwo-

ści podtrzymania a może, w niektórych 

przypadkach, ulepszenia kluczowych 

relacji, w które są zaangażowani ucz-

niowie oraz ich rodziny i nauczyciele. 

Relacje w edukacji zdalnej, w przypad-

ku kiedy brak jest kontaktu bezpośred-

niego, są trudne do realizacji we 

wszystkich wymiarach. 

 

 

Na koniec przedstawię kilka historii 

oraz przemyśleń dzieci z całego świa-

ta dotkniętych przez tę sytuację 

 

GIORGI, 13 lat, Gruzja 

„Pierwszy tydzień, kiedy nie mogliśmy 

iść do szkoły, był całkiem przyjemny - 

nie wszystko było jeszcze pozamykane 

i Tbilisi nie było opustoszałe i smutne. 

Jednak po kilku dniach, kiedy korona-

wirus zaczął atakować coraz więcej 

ludzi, zamknięto praktycznie wszystko. 

Siedzenie w domu zaczęło być nudne.  

Zwykle nie mam problemu z zajęciem 

się sobą. Wystarczy, że sięgnę po tele-

fon czy komputer i mogę grać na nich 

godzinami. Niestety mojej babci i ma-

mie się to nie podoba, chcą abym pro-

wadził zdrowy tryb życia, dlatego spę-

dzanie w ten sposób czasu nie wcho-

dziło w grę. Musiałem znaleźć sobie 

inne zajęcia. Przede wszystkim skupi-

łem się na czytaniu. Bardzo lubię czy-

tać książki i teraz mam na to czas. Nie-

stety książki powoli mi się kończą,  

a księgarnie są pozamykane. Po drugie, 

uwielbiam gotować i przygotowywać 

pyszne potrawy. W moim przypadku 

wiąże się to z dużym chaosem i nieste-

ty bałaganem. Muszę jeszcze nad tym 

popracować”. 

 

XIAOYU, 16 lat, Chiny 

„Porównując to z lekcjami w szkole, 

uważam, że nauczanie zdalne jest dla 

mnie mniej efektywne. W szkole mogę 

podejść do nauczyciela i zadać każde 

pytanie lub możemy przedyskutować 

dany problem w klasie. Tęsknię za 

swoimi przyjaciółmi. Przebywanie  

w domu przez tak długi czas jest już po 

prostu nudne.  

Kiedy pierwszy raz usłyszałam o prze-

niesieniu terminu rozpoczęcia semestru 

letniego, ucieszyłam się z wydłużonej 

przerwy świątecznej. Jednak teraz nie 

mogę się już doczekać powrotu do 

szkoły”. 

 

DANIELA, 13 lat, Salwador 

„Kiedy pierwszy raz usłyszałam o za-

mknięciu szkół z powodu epidemii 

koronawirusa, zmartwiłam się, że nie 

będę mogła zobaczyć swoich przyja-

ciół. Poza tym, znacznie trudniej jest 

się uczyć, kiedy nie ma się przed sobą 

nauczyciela. Kontynuuję naukę online 

za pomocą specjalnej platformy. Czy-

tam książki, haftuję i gram na instru-

mencie - poprawia mi to humor. Jeśli 

miałabym przekazać coś innym ucz-

niom, którzy są w takiej samej sytuacji, 

powiedziałabym: Postarajcie się robić 

coś, co lubicie. To dobry czas także na 

spróbowanie nowych rzeczy, nie tylko 

odrabianie zajęć domowych”. 

 

CRISTINE, 15 lat, Panama 

„Moja siostra ucieszyła się na wiado-

mość o zamknięciu szkół. Ja nie. Jak 

miałabym się teraz uczyć? Mam trudne 

przedmioty do nauki, a jeśli materiał 

będzie wysyłany do przerobienia roz-

dział po rozdziale, nauczyciele zaczną 

wymagać coraz więcej i ciężko będzie 

samej to wszystko przyswoić. Odra-

biam kolejne prace domowe i zaraz 

rozpoczynam następny rozdział. Bawię 

się z moimi kuzynami, czytam książki 

i gramy w różne gry. Jeśli mogłabym 

przekazać jakąś wiadomość dla innych 

uczniów, to chciałabym powiedzieć: 

Nie traktujmy tego czasu jak wakacji. 

Zamknięcie szkół ma swoją przyczynę, 

ma uchronić nas przed zakażeniem”. 

 

MILA, 11 lat, Panama 

„Wszystkie zajęcia odbywają się na 

specjalnej platformie internetowej. 

Każdego dnia otrzymuję zadania do 

wykonania, raz albo dwa razy dziennie 

spotykam się na lekcji z nauczycielami 

przez aplikację. Lubię zajęcia online, 

zajmują mi one 3-4 godziny i mam 

potem więcej czasu dla siebie. Jedyne 

za czym nie przepadam, to zajęcia ma-

tematyki. Brakuje mi wtedy mojego 

nauczyciela, który potrafił wytłuma-

czyć to, czego nie rozumiałam. Najbar-

dziej tęsknię za zabawą z moimi kole-

gami, przerwami między lekcjami,  

w tym za przerwą obiadową oraz cza-

sem spędzanym ze znajomymi po 

szkole. Mieszkamy obok siebie i zaw-

sze po zajęciach lubiliśmy razem robić 

wiele rzeczy – jeździć na hulajnogach, 

szukać awokado, chodzić nad rzekę 

czy opiekować się naszym wspólnym 

chomikiem - Didi, którego już dawno 

nie widziałam i którego mi bardzo bra-

kuje”. 

 

 

Źródła :  

https://portaledukacyjny.krakow.pl/

aktualnosci/244436,1812,komunikat,%

60_nie_daj_sie_____wsparcie_psychic

zne_uczniow__rodzicow_i_nauczycieli

_w_czasie_pandemii.html 

https://www.swps.pl/centrum-prasowe/

informacje-prasowe/22390-o-edukacji-

w-czasie-pandemii-2 

https://www.ourkids.net/pl/nauka-w-

czasach-pandemii-w-oczach-

uczniow.php 

https://szkolawchmurze.pl/blog/

edukacja-w-czasie-pandemii/ 

https://ug.edu.pl/news/sites/

ug.edu.pl.news/files/2020-06/

Badanie%

20zdalnenauczanie_prezentacja_1.pdf 

https://unicef-koronawirus.pl/edukacja/

zycie-mlodych-osob-podczas-epidemii

-koronawirusa/?lang=pl 
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    Mój artykuł ma na celu pokazać, 

jak wygląda życie nastolatków w cza-

sie pandemii COVID-19? 

     Przeprowadziliśmy ankietę składa-

jącą się z 10 pytań, którą wypełniło 

ponad 250 nastolatków w wieku 12-23 

lat. Dzięki tak dużej liczbie i zaanga-

żowaniu ankietowanych otrzymaliśmy 

rzetelne wyniki przedstawiające życie 

naszych rówieśników w tym trudnym 

okresie.        

     Jak wskazują odpowiedzi na pyta-

nia, podczas pandemii 60% nastolat-

ków odczuwa samotność. Połowa 

młodych ludzi utraciła kontakt ze zna-

jomymi. Komunikacja z dalszą rodzi-

ną jest dosyć trudna, zwłaszcza  

z dziadkami, ponieważ często starsze 

osoby mają problem z technologią. 

1/3 osób odpowiedziała, że nie utrzy-

muje kontaktu z rodziną, która miesz-

ka dalej od nich. Relacje z najbliższy-

mi w większości wypadków są takie 

same albo nawet lepsze. Blisko 25% 

respondentów odczuwa obniżenie na-

stroju, depresję, które są związane  

z izolacją, dlatego szkoła oferuje po-

moc pedagoga szkolnego - Pani Anny 

Frączek-Bzowskiej. 33% responden-

tów  odpowiedziało, że służy im pan-

demia. 

     Jeżeli chodzi o edukację, to można 

wyróżnić dwa typy uczniów na zdal-

nych lekcjach. Jedni logują się, mówią 

“obecna/y” i idą spać; drudzy uczest-

niczą w lekcji, ale nie zawsze notują 

czy są aktywni. Niektóre lekcje prze-

biegają przyjemnie i szybko, a inne 

ciężko przetrwać.  

     Po lekcjach wychodzi się ze znajo-

mymi albo siedzi w domu, ogląda fil-

my, słucha muzyki lub śpi. Większość 

nastolatków siedzących w domu, od-

czuwa alienację i potrzebę bezpośred-

niego kontaktu z rówieśnikami. 

     Plusem przebywania w domu pod-

czas kwarantanny jest łatwiejsza nau-

ka, ponieważ mamy wszystko na ta-

blecie, komputerze. Zapisane notatki 

elektroniczne są zawsze pod ręką i to 

jest po prostu wygodniejsze. Lekcje 

trwają 30 minut. Myślę, że każdy na-

stolatek marzył o krótszych lekcjach  

i siedzeniu cały czas w domu. Czy 

teraz jest to dla nas takim fajnym po-

mysłem? Zostawiam to innym do dys-

kusji. 

 

oczami nastolatków ALEKSANDRA NOWAKOWSKA 

1D 

     Gdy usłyszałam temat pandemii 

jako możliwy do poruszenia w Alche-

miku, uznałam go za beznadziejny. 

Przecież wszyscy doskonale wiemy, 

jak wygląda nasze życie podczas lock-

downu. Aczkolwiek po jakimś czasie 

stwierdziłam, że zrobię to, co mi najle-

piej wychodzi, ponarzekam.  

     Jak wygląda dzień nastolatka pod-

czas, gdy lekcje odbywają się online,  

a jedyne, co mamy stacjonarnie, to lo-

dówki?   

     Uważam, że taki dzień jest co naj-

mniej komiczny, w złym tego słowa 

znaczeniu. Powtarzamy codziennie 

daremne czynności: wstać (albo i nie), 

włączyć aplikację Teams, dołączyć do 

spotkania, odhaczyć obecność, a potem 

zostaje nam błagać swoją podświado-

mość o krztynę samodyscypliny. Otóż 

lekcje robią za świetny podcast do 

sprzątania, oglądania seriali lub robie-

nia sobie herbaty... Jak mamy się sku-

pić, gdy nawet biała ściana wydaje się 

być bardziej żywa od nauczyciela pro-

wadzącego wywód na temat zbliżają-

cego się quizu? Szczerze to nie mam 

bladego pojęcia, gdzie znaleźć moty-

wację lub odpowiedzi na owe pytania, 

gdyż z każdym dniem coraz bardziej 

mi się odechciewa. Czas przed ekra-

nem rośnie, mózg się przegrzewa,  

a koronawirus bawi się w najlepsze 

podczas naszych „najpiękniejszych lat 

życia” w liceum.  

     Teraz już największe starania nie 

pomagają, zaczęłam nawet czytać ho-

roskopy, mając nadzieję na jakiś prze-

łomowy moment w moim życiu... Po 

czym zorientowałam się, że „wielka 

miłość i romans z Wodnikiem” nieko-

niecznie się zdarzą, bo nie wyściubi-

łam nosa zza drzwi od pół roku.  

     W każdym razie mam nadzieję, że 

też czasem narzekacie, romansujecie  

z Wodnikami, jecie zdrowo i uważacie 

na lekcjach. 

 

Wasza koleżanka z 2f 
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     8 marca 2020 roku życie większo-

ści Polaków i Polek diametralnie się 

zmieniło. W tym dniu w Polsce wpro-

wadzono stan pandemii. Narzucone 

obostrzenia były dla nas obce. Każdy 

czuł strach o swoich najbliższych. Nie 

wiedzieliśmy, co będzie jutro. Nieu-

stanne życie w niepewności sprawiło, 

że zaczęliśmy bardziej doceniać to, co 

mamy. Pandemia wprowadziła do na-

szego życia wiele zmian i wpłynęła na 

sposób postrzegania otaczającego nas 

świata.  

     Narodowa kwarantanna, która zo-

stała wprowadzona przez rząd 25 mar-

ca 2020 roku, zaczęła wiele zmian  

w naszym codziennym życiu. Wcze-

śniej, bo 13 marca, zamknięto wszyst-

kie placówki oświatowe. Decyzja ta 

sprawiła, że wielu uczniów było zado-

wolonych. Na początku zdalna nauka 

była nowością, do której nie wszyscy 

byli przygotowani. Niestety większość 

uczniów i nauczycieli nie miało odpo-

wiednich sprzętów do uczestniczenia 

w lekcjach. Problemem były też apli-

kacje do wideokonferencji, które bar-

dzo często nie działały lub przeciążały 

się. Później to się zmieniło. Dziś moż-

na powiedzieć, że nauka w formie 

zdalnej ma też swoje zalety. Wielu 

uczniów nie musi tracić czasu na do-

jazdy i powroty ze szkoły, co powodu-

je, że mogą bardziej skupić się na nau-

ce. Lekcje w tej formie uczą nas też 

większej samodzielności, poczucia, że 

przyswajanie wiedzy zależy w głów-

nej mierze od nas. 

     Pandemia sprawia, że bardziej do-

ceniamy nasze codzienne życie. Pod-

czas kwarantanny mamy możliwość 

zastanowić się nad tym, czym się zaj-

mujemy, co chcielibyśmy robić  

w przyszłości. Jest to również czas na 

to, aby rozwijać swoje zainteresowa-

nia lub znaleźć nowe, zainwestować  

w samodoskonalenie. Kwarantanna 

ma także sporo wad. Wielu osobom  

brakuje kontaktów międzyludzkich. 

Niektórzy czują się osamotnieni, nie 

wiedzą, jak zorganizować swój wolny 

czas. Na każdego człowieka izolacja 

społeczna ma inny wpływ. 

     Pandemia zmieniła wiele w naszym 

codziennym życiu i ma zarówno pozy-

tywne, jak i negatywne skutki. Wielu 

z nas przystosowało się w pewnym 

stopniu do obecnej sytuacji, choć róż-

ni się ona znacznie od tej, która była 

przed pandemią. Noszenie masek, sto-

sowanie dystansu społecznego czy 

obostrzenia sanitarne sprawiają, że 

nasze życie jest ograniczone i zawężo-

ne. 

MARTA KOPIŃSKA 
2D 
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     Na początku termin "pandemia" był 

dla nas odległy. Wszyscy myśleliśmy  

i mieliśmy nadzieję, że nas to po prostu 

nie dotyczy. Z czasem okazało się, że 

jednak niestety tak. Coraz więcej 

miejsc, budynków i atrakcji było za-

mykanych - podobno tymczasowo. 

Jednak "tymczasowo" przedłużało się  

i w końcu cała Polska weszła w czer-

woną strefę, a wszystkie instytucje  

- w tym szkoła - zostały zamknięte na 

prawie rok.  

     Był to dla nas wszystkich szok i na 

pewno każdy z nas zastanawiał się, jak 

to będzie - bez możliwości spotkań ze 

znajomymi i ze zdalnym nauczaniem, 

które jest ciężkie zarówno dla nas  

- uczniów, jak i nauczycieli.  

     Początki nie były proste. Przesta-

wienie się na inny tryb przyswajania 

wiedzy było kłopotliwe. Skupienie się 

na ekranie monitora przez kilka go-

dzin, robienie notatek i odpowiedzi 

ustne - były co najmniej dziwne i na-

wet w najmniejszym stopniu nie po-

krywały się z tym, do czego byliśmy 

przyzwyczajeni. 

     Im dłużej pandemia trwała, tym 

bardziej tolerowaliśmy nowe normy  

i zwyczaje aż z czasem zaczęły stawać 

się codziennością i czymś na pozór 

"normalnym". Siedzenie w domu przed 

komputerem, przypomnienia o nosze-

niu maseczek i wszelkie ograniczenia 

przestały być rzeczą aż tak dziwną. Ale 

pomimo że zaczęliśmy sobie radzić  

z nową codziennością, nigdy nie stała 

się dla nas czymś całkiem akceptowal-

nym. 

     Pandemia ma swoje plusy i minusy. 

Więcej minusów, ale jednak rezygna-

cja z jej plusów (takich jak możliwość 

późniejszego wstawania rano, krót-

szych lekcji, a nieraz nawet odwołania 

ich) na rzecz spotkań ze znajomymi  

i powrotu do szkół, stała się czymś 

coraz cięższym do wyobrażenia. Po-

wrót do dawnej normalności i dawnego 

trybu funkcjonowania po prawie roku  

zdalnego nauczania zaczął mi się wy-

dawać coraz bardziej nieosiągalny, 

gorszy i niemożliwy.  

     Mimo wszystko wiem, że prędzej 

czy później to nastąpi. Prędzej czy póź-

niej pandemia się skończy i szczerze 

mówiąc, mam nadzieję, że będzie to 

"prędzej" niż "później". Im dłużej 

tkwimy w domach i odzwyczajamy się 

od wychodzenia, od kontaktu z rówie-

śnikami i nauczycielami, tym ciężej 

będzie nam do tego wrócić. A nie 

oszukujmy się, taka izolacja nie jest 

dobra dla nikogo z nas. Pozostaje nam 

jedynie czekać i wypatrywać lepszego 

jutra. 

pandemia 
WERONIKA KOWALSKA 

3A 

temat numeru  
PANDEMIA 

     4 marca 2020 roku został potwier-

dzony pierwszy przypadek koronawi-

rusa w Polsce. Od tego czasu minął 

prawie rok, lecz czy coś się zmieniło? 

Pandemia wprowadza do codziennej 

egzystencji wiele ograniczeń. Chciała-

bym wam krótko opisać, jak wygląda 

życie nastolatka w nowej rzeczywisto-

ści. 

     Szkoła jest dla młodych osób nie 

tylko miejscem nauki, ale również 

terenem spotkań z przyjaciółmi i kon-

taktów z innymi ludźmi. Niestety pan-

demia odebrała nam tę możliwość  

i spotykanie się ze znajomymi zostało 

utrudnione, ponieważ zamknięto szko-

ły, a Polska została objęta kwarantan-

ną narodową i zakazem zgromadzeń.  

     Życie nastolatka w czasach pande-

mii wygląda każdego dnia podobnie.  

Rano wstaje na lekcje online, w czasie 

przerwy robi sobie śniadanie lub ka-

wę. Lekcje zazwyczaj kończą się oko-

ło 14.00. Po zajęciach zajmuje się do-

mem i codziennymi obowiązkami, 

takimi jak: sprzątanie, wyjście z psem 

na spacer, zrobieniem obiadu. Następ-

ne godziny dnia zależą od nas; jedni 

grają w gry, drudzy oglądają seriale 

lub filmy, a jeszcze inni wykorzystują 

ten czas na ćwiczenia lub naukę. 

     Na początku dla młodych ludzi 

życie na kwarantannie nie miało żad-

nych plusów, ponieważ wprowadzono 

wiele ograniczeń. Teraz więcej osób 

wychodzi z domu, otwarto m.in. stoki 

narciarskie. Natomiast wydaje mi się, 

że po upływie tak długiego czasu każ-

dy człowiek potrafi znaleźć kilka plu-

sów tego przymusowego zamknięcia.    

     Myślę, że gdy to wszystko minie,  

a świat zacznie wracać powoli do nor-

malności, każdy z nas doceni to, co 

ma wokół siebie i wyjdzie z tego do-

świadczenia silniejszym. 

EWA SZOPA 
3O 
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Ile to już trwa? Tygodnie? Miesiące? 

Czas przelewa mi się przez palce. 

Uwięziony we własnym domu, jak co-

dziennie, wstaję 6:00 rano. Ledwo 

otwieram oczy, niewyspany, mam ni-

kłą nadzieję, że może dzisiaj będzie 

lepiej. Nadzieja... uczucie szaleńców. 

Wkrótce sam pewnie stanę się jednym 

z nich, jakże ja im zazdroszczę. Wlokę 

się do łazienki. Nie mam siły nawet 

spojrzeć w lustro, kolejna nieprzespana 

noc pełna strachu i koszmarów.  

W świetle lampki nad umywalką wy-

glądam jak trup. Myję zęby i człapię 

do kuchni wstawić wodę na kawę. Na 

lodówce wisi kartka „zażyj tabletki”. 

Tak, ciągle o nich zapominam. Siadam 

przy stole, patrząc się tępo w zegar. 

Tik-tak... tik-tak... tik-tak... Z otępienia 

wyrywa mnie gwizd czajnika. Zale-

wam kawę i przez chwilę wpatruję się 

w czarną jak smoła otchłań szklanki. 

Robię sobie kanapkę z masłem. Liche 

śniadanie, ale lepsze niż żadne. Idę 

przed komputer. Jasny ekran rozświe-

tla ciemny pokój, odganiając resztki 

snu. Znów czekam... i czekam... Punkt 

7:30 zaczynają się e-lekcje. Mój naj-

gorszy koszmar, zapewne nie tylko 

mój. Staram się skupić, tak bardzo sta-

ram się skupić... Krzesło wbija mi się 

w krzyż. Czuję ból w całym kręgosłu-

pie, drętwieją mi nogi, ręce. Staram się 

chodzić pomiędzy pokojami na prze-

rwach. Kolejna lekcja. Pytanie - odpo-

wiedź, pytanie - odpowiedź, czasem 

pytanie - cisza. Odpowiedź ustna, chy-

ba raczej piekło. Podczas wybierania 

osoby z listy, czuję się jak na egzeku-

cji, żołądek podchodzi mi do gardła, 

chce mi się wymiotować ze stresu, ze 

zmęczenia. Powietrza! Powietrza! Na 

szczęście tym razem to nie ja. Lekcje 

się kończą. Idę do kuchni zjeść jakiś 

obiad, idę robić zadania, uczyć się i tak 

dalej. Nie mogę wyjść na pole, nie 

mam ogrodu, nie mam balkonu, mogę 

tylko patrzeć przez okno na nierucho-

me miasto, zastygłe, ciche, martwe. 

Jest wieczór, włączam telewizor - ko-

lejne 10 000 zakażeń, kolejne 100 tru-

pów. 100 ludzi, kończących jako staty-

styka. Politycy znowu na siebie krzy-

czą. Głowa mi pęka. Coś gadają  

o szczepionce hahah, jakby to miał być 

cudowny lek na ich wszystkie proble-

my. Wyłączam telewizor. Jest 20:00, 

idę wziąć prysznic. Czuję, jak ciepła 

woda spływa mi po głowie, twarzy, 

plecach, nogach... i myślę o tych 100 

dzisiejszych ofiarach. Może mają le-

piej? Może faktycznie po tamtej stro-

nie znaleźli spokój, jakiego nie zaznali 

tu na ziemi? Tak bardzo chciałbym 

poczuć taki spokój, ciszę. Może jest to 

jakieś wyjście? Tam już nie ma zmar-

twień, bólu, strachu... nawet jeśli tam 

jest tylko pustka, wieczny sen.… Zno-

wu gadam głupoty, przecież ja chcę 

żyć. CHCĘ ŻYĆ, A TERAZ? CO JA 

ROBIĘ TERAZ? WEGETUJĘ, BOJĘ 

SIĘ O JUTRO, PANIKUJĘ BEZ PO-

WODU. Wściekły na siebie rozbijam 

pięścią lustro... Boże, co się ze mną 

dzieje? Czy ja wariuję? Z łazienki wy-

ciąga mnie dzwoniący telefon. Odbie-

ram. Mój przyjaciel dzwoni, jak co-

dziennie, a ja jak codziennie kłamię, że 

wszystko u mnie w porządku On też 

kłamie, że wszystko u niego w porząd-

ku i tak okłamujemy się nawzajem, że 

wszystko jest ok. Chociaż tak bardzo 

chciałbym mu powiedzieć prawdę, ale 

nie robię tego. Czemu? Nie wiem. Jest 

23:00, kładę się spać, wiedząc dosko-

nale, że nie zasnę do 2:00. Cienie tań-

czą na suficie w świetle błyskających 

lamp samochodów. Boję się zasnąć, 

boję się koszmarów, boję się, co będzie 

jutro. Kończę ten wpis z nikłą nadzieją, 

że może jutro będzie lepiej. 

PANDEMIA kartka z dziennika 

temat numeru  
PANDEMIA 

KINGA BORGOSZ 
3K 
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temat numeru  
PANDEMIA 

 

     Pandemia to słowo pochodzące z języka greckiego (pan 

– wszyscy, demos – ludzie). Oznacza występowanie jakiejś 

choroby w skali światowej. Wszystkie pandemie zaczynają 

się nagle, trwają około 3 lat i powoli wygasają. 

     Ludzie walczą z pandemią na wiele sposobów. Opraco-

wują skuteczne lekarstwa bądź szczepienia. Jednak każda 

pandemia pozostawia po sobie złe wspomnienia, cierpienia 

i śmierć wielu osób. 

     Najgorszym aspektem tej sytuacji jest strach o zdrowie 

własne i swoich bliskich oraz niepewność ekonomiczna 

wielu ludzi, co powoduje życie jakby w „zawieszeniu”, bez 

możliwości robienia długoletnich planów. 

     Jest to trudny dla nas okres, gdyż panuje reżim sanitarny 

i wprowadzane są kolejne lockdowny, a my nie możemy 

odreagować stresu, spotykając się ze znajomymi, idąc do 

kina, teatru albo na koncert. Zamknięcie w domach przytła-

cza nas i wtedy zadajemy sobie pytanie: dlaczego, skoro 

pandemie występują tak rzadko, akurat nam przyszło z tym 

żyć? Ale na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi.  

     Jest to bardzo specyficzny okres w naszym życiu i każdy 

z nas musi dołożyć wszelkich starań, abyśmy przeszli przez 

ten trudny czas wzmocnieni i pełni nadziei na lepszą przy-

szłość. Bardziej niż kiedykolwiek musimy być dla siebie 

pomocni i wyrozumiali. Powinniśmy pracować nad sobą 

i systematycznie wykonywać swe obowiązki, nie odkłada-

jąc ich na później. Musimy zaakceptować rzeczywistość 

i nie martwić się na zapas. Powinniśmy mieć nadzieję, że 

wszystko dobrze się zakończy. 

     Na poprawę nastroju polecam ulubioną muzykę i wie-

czory z serialem (relaks jest bardzo ważny). Można też 

szkolić się w wielu rzeczach, tj. gotowanie, taniec, gra  

w szachy… lub uprawiać sport. 

     Pozostaje mi tylko życzyć nam dużo zdrowia i szybkie-

go powrotu do dawnej codzienności. 

Jak radzić sobie w czasie pandemii? 

NATALIA GILEWSKA 
1C 

     Przymusowa izolacja, zdalne nauczanie mimo wad ma 

też zalety. Jedną z nich jest wolny czas, którego mamy te-

raz o wiele więcej. Możemy go wykorzystać i znaleźć nowe 

hobby bądź rozwinąć te, które mamy od dawna. Oto kilka 

inspiracji dla tych, którzy nie wiedzą, co mogą zrobić. 

 

 GOTOWANIE to idealny sposób na 

sprawdzenie swoich umiejętności, 

kreatywności i smaku. Można nau-

czyć się wielu nowych przepisów  

i spróbować dań, o których wcześniej 

nawet by się nie pomyślało.  

Oto kilka przepysznych przepisów do 

wypróbowania. 

 

CZYTANIE KSIĄŻEK to wspaniała możliwość, aby  

w końcu przekonać się do tej czynności. Można odpocząć 

od ekranu telefonu czy laptopa oraz wejść w świat zilustro-

wany w tekście. 

Polecam wam trzy tytuły, które warto przeczytać: Ponad 

wszystko - Nicoli Yoon, Hunger games - Suzanne Collins, 

To - Stephena Kinga. 

 

SŁUCHANIE MUZYKI to możliwość zrelaksowania się 

przy ulubionych piosenkach. Można włączyć bliski sercu 

utwór i w tym samym czasie robić, co nam się podoba,  

np. w końcu posprzątać pokój lub zatańczyć z miotłą, choć 

można wykonać te czynności na raz – dla chcącego nie ma 

nic trudnego.  

Kilka piosenek, które mają w sobie to coś i nie można  

o nich zapomnieć. 

KATARZYNA SZAFLARSKA 
1C 

Wolny czas – wiele możliwości 
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krąg naszych zainteresowań 

Pierwszą osobą, z którą rozmawialiśmy, był Maciej. Zadali-

śmy mu pytanie, jakie ma hobby? „Moim głównym zaintere-

sowaniem są gry komputerowe, a konkretnie League of Le-

gends. Moja fascynacja tą grą zaczęła się, gdy miałem  dzie-

więć lat i ciągnie się do dzisiaj. Zawsze razem z bratem 

oglądaliśmy różne turnieje i eventy związane z tą grą, co 

sprawiało nam frajdę (mimo iż nie na początku nie wiedzie-

liśmy, o co w tej grze chodzi).”  

 

Następną osobą, którą zapytaliśmy o pasję, był Eryk. „Moim 

hobby jest hodowla mrówek. Zainspirowałem się tym dwa 

lata temu dzięki youtuberowi, którego oglądałem dość czę-

sto. Pewnego razu pokazał swoją hodowlę owadów. Zainte-

resował mnie ten temat i dowiadywałem się nowych rzeczy. 

Któregoś dnia zacząłem sam hodować i trwa to do dzisiaj. 

Wiem coś na ten temat i fajnie jest mieć też takie zwierzęta 

w domu.” 

 

Julia odpowiedziała następująco:  

„Bardzo lubię słuchać muzyki każdego gatunku, który 

wpadnie mi tylko w ucho. Lubiłam muzykę od dziecka i to 

moja pasja.” 

 

Aleksandra zapytana o swoje hobby, odpowiedziała bez 

wahania: „Uwielbiam oglądanie seriali! Moje ulubione to: 

Szkoła dla elity, Riverdale, Dynastia, Outer Banks i The 100. 

Kocham usiąść wieczorem, nie myśleć o niczym i puścić 

jakiś dobry serial.”  

 

Julia ubóstwia oglądanie filmów, które dla zabawy oce-

nia.  

 

Ewelina zapytana o pasję odpowiedziała: „Moim głów-

nym zainteresowaniem jest oglądanie filmów i seriali. Lubię 

romantyczne filmy, takie jak The kissing both oraz Trzy kro-

ki od siebie. Seriale, które oglądam, mają różną tematykę. 

Moim ulubionym jest Teen wolf”.  

 

Filip za to lubi oglądać anime, słuchać muzyki oraz grać 

w gry. „Moje ulubione anime to Naruto. Kocham muzykę, 

zwłaszcza trap. Pomaga mi się zrelaksować i nie myśleć  

o problemach. Lubię również gry planszowe, ponieważ uwa-

żam, że takie są dużo lepsze od komputerowych.”  

 

Bartek również, jak inni, ma bardzo ciekawe hobby. 

„Interesuję się grami komputerowymi. Grać zacząłem, kiedy 

miałem 6 lat. Lubię też gry planszowe, w które gram do dziś 

w wolnym czasie. Zazwyczaj jest to Uno albo Monopoly. 

Uwielbiam również siatkówkę i piłkę ręczną. Dużą przyjem-

ność sprawiają mi wieczorne spacery z psem do lasu. Obser-

wując piękny zachód słońca, można na chwilę zapomnieć  

o pandemii.” 

 

Dominika kocha różne gry. „Od paru miesięcy interesuję 

się grą Rainbow Six Seige. Bardzo mi się spodobała, ponie-

waż lubię strzelanki. Odkąd zaczęła się pandemia, interesuję  

się grą Leguage of Legends. Bardzo lubię w nią grać, ale 

trudno nauczyć się jej reguł.”  

 

Oliwia zapytana o zainteresowania, odpowiedziała od 

razu: „Moim hobby jest czytanie książek, głównie tych  

o tematyce kryminalnej i biografii. Tą pasją zaraziła mnie 

babcia oraz mama. Najbardziej lubię serie książek kryminal-

nych Katarzyny Puzyńskiej.”  

Zainteresowania 
uczniów klasy 1k 

Zapytaliśmy uczniów klasy 1k, jakie mają zainteresowania?  

Odpowiedzi były różne i bardzo ciekawe.  



 

                                                                                                                                                                                 zima 2021        21  

krąg naszych zainteresowań 

Emilia zapytana o zainteresowania, odpowiedziała: 

„Moim hobby jest robienie świeczek. Lubię też rysować  

i malować. Kiedyś myślałam o studiach na ASP. Uwielbiam 

słuchać muzyki, zwłaszcza punk rocka, jak również oglądać 

filmy. Zbieram od dziecka kamienie, minerały i kryształy  

o różnych kształtach i kolorach. Można powiedzieć, że to 

moja mała obsesja.” 

 

Martyna ubóstwia podróże w góry. 

„W wolnym czasie bardzo lubię chodzić po górach. Naj-

większą przyjemność sprawia mi wspinanie się na kolejne 

szczyty Tatr. Moim celem jest zdobycie Korony Polski. Za-

zwyczaj chodzę po górach wraz z rodzicami lub ze znajomy-

mi, którzy podzielają moją pasję. Bardzo lubię też muzykę, 

ponieważ mnie odpręża. Kiedy słucham piosenek, przypo-

minają mi się dobre wspomnienia, wiążące się z danym 

utworem.”  

Ania powiedziała nam, że kocha spor t. 

„Interesuję się siatkówką. Jako małe dziecko  

chodziłam na mecze, kibicować zawodni-

kom. Stąd wzięło się moje hobby. Od pięciu 

lat uczęszczam na zajęcia. Kilkukrotnie by-

łam na zawodach, w których wraz z moją 

drużyną wygraliśmy. Uważam, że jest to 

świetna forma rozrywki i aktywnego spędzania czasu.”  

 
Franek twierdzi, że posiada wiele zainteresowań. „Jednak 

takimi głównymi i do których zawsze wracam, są: grafika 

komputerowa, tworzenie muzyki oraz streamowanie. Grafi-

ką komputerową i ogólnie rysowaniem zająłem się już pod 

koniec 4 klasy szkoły podstawowej, ponieważ wtedy obser-

wowałem prace innych osób i stwierdziłem, że sam spróbu-

ję. Teraz robię grafiki na komputerze dla youtuberów oraz 

dla przyjemności. Tworzeniem muzyki zajmuję się od 7 kla-

sy szkoły podstawowej, ponieważ chciałem się poczuć, jak 

ktoś kto faktycznie coś potrafi zrobić w tej dziedzinie. Po-

tem mi się to po prostu spodobało i zacząłem to robić z pasji, 

dla zabawy oraz zabicia czasu. Streamowaniem zajmuję się 

od roku. Używam do tego platformy o nazwie Twitch.tv. Na 

początku robiłem to z nudów oraz tak samo, jak przy two-

rzeniu muzyki, chciałem się po prostu poczuć kimś ważnym, 

teraz jest to moja pasja. Do tej pory uzbierałem 2000 obser-

wujących i jestem bardzo zadowolony z tego wyniku.”  

 

Jak widać uczniowie klasy 1k mają intrygujące zaintereso-

wania, o których nie boją się mówić. Hobby pomaga w ode-

rwaniu się od rzeczywistości i wspaniale jest robić to, co się 

kocha, gdyż napędza to nas do życia. Pasją może być nawet 

zwykły spacer, jeśli to lubimy. 
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     W czasach zdalnego nauczania, gdy 

nie wychodzimy z domu i nudzimy się 

ze wszech miar, możemy poświęcić 

więcej czasu na nasze zainteresowania 

i hobby. Moją pasją jest genealogia,  

o której chciałbym napisać tutaj kilka 

słów. 

     Genealogią swojej rodziny zacząłem 

zajmować się już w dzieciństwie. Od-

kąd pamiętam, zawsze lubiłem słuchać 

rodzinnych historii  na temat  dziadków 

i pradziadków. Zawsze nurtowało mnie 

to, kim byli, skąd pochodzili i co robili. 

Na początku, jako dziecko, nie wie-

działem, gdzie i jak szukać informacji 

na ten temat. Wówczas moje drzewo 

genealogiczne nie było imponujące - 

sięgało raptem do  pokolenia pradziad-

ków. Obecnie moje drzewo rodowe 

sięga końca  XVIII w., a dokładniej 

roku  1780, czyli 8 pokoleń wstecz. 

Poszukiwania nie są łatwe, gdyż nie 

wszystkie dokumenty i informacje 

można znaleźć w internecie, często 

trzeba jeździć albo dzwonić czy to po 

parafiach, po cmentarzach albo urzę-

dach stanu cywilnego. Częstokroć, 

dzwoniąc do parafii, napotkałem prze-

różne problemy związane z podaniem 

informacji o osobie zmarłej. Zwłaszcza 

starsze panie i wiejscy proboszczowie  

z lubością zasłaniali się argumentami  

w rodzaju  “bo RODO” (Uwaga natury 

formalnej: RODO obejmuje osoby fi-

zyczne, dokładniej osoby zdolne cywil-

noprawnie, od ukończenia 18. roku 

życia aż do śmierci. Co ciekawe, jeżeli 

od momentu narodzin danej osoby mi-

nęło 100 lat, a od ślubu 80 lat, można 

podać wszelkie informacje). Na szczę-

ście większość kłótni zakończyła się 

“kapitulacją” strony przeciwnej, prze-

prosinami i ostatecznie udostępnieniem 

danych.  

     Muszę przyznać, że najciekawsze  

w mojej pracy było znalezienie krew-

nych, którzy jeszcze żyją i otrzymanie 

od nich kontaktu do kolejnych człon-

ków rodziny, z którymi mogłem poroz-

mawiać i usłyszeć wiele ciekawych 

historii. Sam mam stały kontakt z mo-

im kuzynem siódmego bodajże stopnia 

(wspólny prapraprapradziadek), z któ-

rym wciąż rozmawiam na temat naszej 

rodziny, gdy razem współtworzymy 

drzewo. 

      O genealogii oraz historiach można 

opowiadać bez końca, dlatego na po-

trzeby tego tekstu chciałbym przyto-

czyć jedno zaskakujące odkrycie . 

      Trzecia żona brata mojego prapra-

dziadka, niejaka Helena Kurkowska 

(*1895, + 1974) (I voto Stachnik, II 

voto Szabłowska) wcześniej była żoną 

Teodora Mariana Szabłowskiego, który 

był dziennikarzem i literatem. W roku 

1891 został on członkiem redakcji 

„Gazety Warszawskiej”. W dwa lata 

później odkupił gazetę „Niwa”, której 

został redaktorem i wydawcą do roku 

1894, gdy aresztowano go i osadzono 

w Cytadeli Warszawskiej. Raczej dru-

gorzędny i dziś całkowicie już zapo-

mniany autor licznych  utworów proza-

torskich i reportaży rozpoczął karierę 

literacką jako poeta-satyryk, pisując 

pod różnymi pseudonimami do pism 

warszawskich oraz galicyjskich. Póź-

niej był współpracownikiem „Głosu”. 

Wydał m.in. powieści: Emancypantki 

warszawskie (1898), Kobiety z zasada-

mi, Monarchistka, Zaczarowany dwór, 

W grodzie sennych, Wesoła zabawa, 

Mikołaj krwawy, Z kurzem krwi brat-

niej, Z ojczyzny pobratymców, Pokusa, 

Na obczyźnie, W szponach, A może to 

było tak – a może nie, Medalion, Sa-

kramentalne małżeństwa. Pisywał rów-

nież pod pseudonimem Teodor Mariań-

ski. Był działaczem PPS-u na przeło-

mie XIX i XX wieku. Jego pierwszą 

żoną była od 1893 Aurelia Szatzsznaj-

der/ Szacsznajder (1871-1944), muza 

Młodej Polski. Ich nieudane małżeń-

stwo zostało unieważnione w Sądzie 

Arcybiskupim Warszawskim, ale za-

nim do tego doszło, Aurelia potajemnie 

i jawnie romansowała z przyszłym no-

blistą, Władysławem Stanisławem Rey-

montem. Zanim jednak stanęli w 1902 

roku na ślubnym kobiercu, Aurelia, jej 

rodzice i sam Stanisław, wydali fortunę 

na obiady dla różnych wpływowych 

purpuratów, mecenasów i specjalistów, 

mogących zapewnić pani Szabłowskiej 

wymarzone wyzbycie się ślubnych kaj-

dan. 

     Tak więc poprzez małżeństwa i ro-

manse moja rodzina jest spowinowaco-

na z Władysławem Stanisławem Rey-

montem, laureatem nagrody Nobla  

w dziedzinie literatury za rok 1924, 

autorem wybitnych Chłopów i nieco 

mniej wybitnej za to świetnie zekrani-

zowanej przez Andrzeja Wajdę Ziemi 

Obiecanej.  

     Jeżeli chcielibyście spróbować swo-

ich sił w poszukiwaniach przodków, to 

chętnie pomogę i wytłumaczę, od cze-

go najlepiej zacząć i jak się do tego 

zabrać. 

 

jan.wyrostkiewicz@gmail.com 

JAN WYROSTKIEWICZ 

2C 

GENEALOGIA 
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krąg naszych zainteresowań 

     Przygodę z chemią każdy z nas rozpoczynał inaczej. 

Jednych zaciekawiły reakcje, które podczas zajęć szkol-

nych wykonywał nauczyciel, innych zaintrygowały koloro-

we filmiki na YouTube, a uwagę niektórych zwróciła al-

chemia z filmów o Harrym Potterze.  

     Ponadto, nauka ta obejmuje wiele mniejszych dziedzin, 

które jeszcze bardziej precyzują nasze zainteresowanie. 

Może to być chemia analityczna, organiczna, nieorganicz-

na czy biochemia. Także inspirujące dla niektórych są pol-

skie oraz światowe osiągnięcia w radioaktywności, medy-

cynie czy nowoczesnych technologiach petrochemicznych.  

     Bazując na wiedzy uzyskanej w szkole, jesteśmy w sta-

nie prowadzić swoje własne projekty na pracowniach lub 

we własnych domowych laboratoriach.  

     Jednym z ciekawszych doświadczeń jest przeprowadzo-

na przez nas ostatnio synteza paracetamolu z aspiryny za-

kupionej w aptece. Jest to 5-etapowy proces rozpoczynają-

cy się ekstrakcją czystego kwasu acetylosalicylowego  

z tabletek. Wymaga on kilku przemian chemicznych,  

w wyniku których powstaje czysty, krystaliczny N-(4-

hydroksyfenylo-acetamid), czyli paracetamol. 

     Ostatnio zaintrygował nas temat silnych utleniaczy, ta-

kich jak chlorany i azotany. Stworzyliśmy kilka próbek  

o różnych proporcjach utleniacza i paliwa (cukru), a później 

badaliśmy ich najlepszy stosunek.  

KAMIL BANASIUK, MICHAŁ KRACIK 
2M 
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     Chemia posiada również duży potencjał edukacyjny, 

a prowadzenie własnego kanału i publikowanie filmów, 

daje dużo satysfakcji oraz pokazuje możliwości tej nau-

ki. Przykładem ciekawego materiału, który sami nakrę-

ciliśmy, jest film o rozpuszczaniu celulozy czy zareje-

strowanie przebiegu próby Tollensa.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JP4lYjdCiyU  

 

     Angażując się w życie szkoły, braliśmy udział  

w tworzeniu reklam oraz nagraliśmy najnowszy filmik 

zamieszczony na stronie ZSCh w materiałach promują-

cych nasze technikum. Już wiemy, że będziemy poma-

gać w kolejnej edycji tworzenia takich materiałów. 

     Rozpoczęcie nauki w tej szkole dało nam wiele moż-

liwości rozwoju w wybranych przez nas dziedzinach, 

również tych praktycznych. Zachęcamy każdego, kto 

ma jakiś pomysł na własny projekt na pracowni, aby 

przedyskutował go z nauczycielem prowadzącym zaję-

cia i zaczął jego realizację. 

krąg naszych zainteresowań 

     Kolejnym doświadczeniem była destylacja preparatu czysz-

czącego w sprayu z nanosrebrem w celu uzyskania alkoholu 

etylowego. Niestety srebra była tam znikoma ilość, niewarta 

zachowania, dodatkowo nie byliśmy go w stanie zatrzymać na 

żadnym z sączków ze względu na wielkość partykulatu. Sama 

destylacja przebiegła jednak bez większych problemów i udało 

się nam oczyścić rozpuszczalnik.  

barwny  

świat  

chemii 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JP4lYjdCiyU
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Przygoda w Chemiku…  

projekty  

 

     Trochę zmęczeni covidową rzeczywisto-

ścią cieszymy się, że zima w pełni. Można 

korzystać z długich spacerów po białym pu-

chu, może jakieś narty, sanki i pewnie każdy 

już w tym roku ulepił chociaż jednego bałwa-

na. Ale czy nie miło byłoby poczuć powiew ciepłego powie-

trza, zobaczyć pączki na drzewkach pomarańczowych, usły-

szeć melodię innego języka, zwiedzić piękne miejsca… 

     I właśnie w naszej szkole takie marzenia stają się rzeczy-

wistością! W czerwcu 2020 roku dowiedzieliśmy się, że 

wniosek, dotyczący projektu  „CHEMIA W PRAKTYCE” 

współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej 

Erasmus+, Akcja 1 Mobilność¬¬ edukacyjna w sektorze: 

Kształcenie  i szkolenia zawodowe, uzyskał akceptację Na-

rodowej Agencji i możemy go realizować. 

     Jest to ważne wydarzenie dla naszej szkoły, która będzie 

mogła poszczycić się udziałem w tym międzynarodowym 

programie. Projekt zakłada nabycie nowych, innowacyjnych 

umiejętności, poznanie europejskich rozwiązań technolo-

gicznych, rozwój kreatywności i zwiększenie pewności sie-

bie. 

 

Gdzie: Hiszpania – Sewilla; kiedy: Maj 2021 i Maj 2022; ile 

osób: łącznie 32 uczniów; w jaki sposób: realizacja praktyk 

zawodowych we współpracy z firmą EuroMind. 

 

     Projekt spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze stro-

ny zainteresowanych uczniów klas 3 technikum, którzy  

w tym roku szkolnym wybierają się na miesięczną praktykę 

zawodową. Czy i Wy nie chcielibyście pojechać do ciepłych 

krajów? 

Oto co mówią uczestnicy zrekrutowani do pierwszego 

wyjazdu: 

„…zaskoczyło mnie ogłoszenie o Erasmusie w naszej szkole. 

Wysłałam zgłoszenie, po dwóch tygodniach przyszły wyniki  

i moje nazwisko pojawiło się wśród szesnastu zakwalifiko-

wanych uczestników!” 

„Moją jedną z większych pasji jest podróżowanie, poznawa-

nie innych kultur, zwiedzanie nowych miejsc, w dodatku in-

teresuję się chemią i mam zamiar wiązać z nią przyszłość. 

Projekt Erasmus+ jest idealnym połączeniem tego, co lu-

bię.”  

„To dla mnie wyróżnienie, bo przynajmniej dostrzegam, że 

moja ciężka praca nie idzie na marne. Wyjazd do Hiszpanii  

z pewnością otworzy mi wiele nowych 

perspektyw.”  

„Mogę bez obaw stwierdzić, że każdy 

uczestnik projektu, włącznie ze mną, jest 

niesamowicie zadowolony oraz podekscy-

towany możliwością uczestnictwa w tak niesamowitym pro-

jekcie.”  

     Zatem pierwszy etap za nami – teraz intensywne przygo-

towania i to wcale nie kupowanie nowej walizki, krótkich 

spodenek i okularów przeciwsłonecznych… 

„Podróże uczą – być może to nie jest najbardziej odkrywcza 

prawda, lecz z pewnością uniwersalna. Postawiony w nie-

komfortowej sytuacji człowiek, uczy się adaptacji, radzenia 

sobie ze stresem, pomysłowości oraz ogólnożyciowego roz-

sądku, niemożliwego do wyuczenia z książek.” 

„Chcemy jak najlepiej przygotować się do dalszej nauki za-

wodu poprzez dodatkowe lekcje hiszpańskiego i angielskiego 

zawodowego.” 

     Jest oczywiście sporo spraw związanych z organizacją, 

przygotowaniem dokumentów, ale mamy nadzieję, że ocze-

kiwania uczestników zostaną spełnione w 100%! 

„Wyjazd za granicę też jest wielką motywacją do nauki języ-

ka nie tylko angielskiego, lecz również, w tym przypadku, 

hiszpańskiego. (…) Mam nadzieję, że podczas wyjazdu po-

znam wspaniałych ludzi, od których będę mogła się uczyć, 

jak również nadal utrzymywać kontakt po powrocie do kra-

ju.” 

„Poza nauką mam nadzieję poznać tamtejszą kulturę i po-

zwiedzać trochę to ogromne i piękne miasto oraz przeżyć 

przygodę, która bez udziału w projekcie byłaby dla mnie nie-

możliwa.” 

„Dzięki temu wyjazdowi sprawdzimy nasze umiejętności  

i wykorzystamy je w praktyce. Po zdobyciu takiego doświad-

czenia możemy pokazać certyfikat naszemu przyszłemu pra-

codawcy i zdobyć lepsze stanowisko lub uzyskać pracę za 

granicą.” 

„…tym bardziej cieszę się, że mam możliwość zobaczenia  

i porównania zagranicznego laboratorium z tym u nas  

w szkole i w zakładzie, do którego będę uczęszczać na prak-

tyki przez pozostałe dwa tygodnie.” 

     Oby wszystkie elementy projektu ułożyły się jak dopaso-

wane puzzle, a uczestnicy pełni nowych wrażeń wrócili bar-

dziej otwarci na świat i jego możliwości. Kolejna taka przy-

goda może spotkać Ciebie za rok! 

MGR BARBARA MACHNIK 
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warto przeczytać 

kulturalni o kulturze 

H. P. Lovecraft  
 

„Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści” 

     W kolejnym niesamowitym zbiorze 

opowiadań, poruszających nie tylko 

umysł, ale także ciało i duszę, mistrz 

grozy daje nam wgląd w jedyny i nie-

powtarzalny świat przedwiecznych bo-

gów oraz ich wyznawców.  

     Należy wspomnieć także o tym, że 

każde z piętnastu opowiadań umiesz-

czonych w tej książce przez wydawnic-

two „Vesper” różni się od poprzednie-

go, a tajemnicza oprawa graficzna bu-

duje klimat i sprawia, że cienie w mro-

ku nocy stają się realnymi kształtami.  

     Wszystkie utwory posiadają niepo-

wtarzalny klimat oraz pierwszoosobo-

wego narratora, który pozwala nam 

wczuć się jeszcze bardziej w sytuację 

świata przedstawionego.  

     W książce znajdujemy nie tylko 

mrok pogłębiony tajemnicą, ale też 

cześć historii, gdyż jest tam sztandaro-

wa opowieść autora - „Zew Cthulhu”, 

przez którą Lovecraft stał się tak znany. 

     Książka zachwyca pod każdym 

względem, jednak nie polecam jej czy-

tać w nocy, ponieważ po zamknięciu 

oczu obrazy wracają. Zachęcam z całej 

mocy do zapoznania się z tym tytułem 

oraz innymi utworami H. P. Lovecrafta, 

które co zdanie zaskakują świeżością 

oraz zwrotami akcji. 

KINGA BORGOSZ  
3K 

     Katarzyna Nosowska, wokalistka 

kultowego zespołu Hey, wydała 

ostatnio swoją pierwszą książkę. Pi-

sze o show-biznesie, celebrytach, 

współczesnych snobizmach, fobiach  

i modach, o druzgocącym wpływie 

portali społecznościowych na nasze 

życie, o dylematach partnerstwa,  

o miłości do jedzenia i terrorze rynku 

reklamowego. O tym jak kochać i nie 

kochać. O tym, że czarny nie wy-

szczupla. Nosowska jest szczerą, doj-

rzałą i oryginalną obserwatorką rze-

czywistości. Mimo sławy i spektaku-

larnej kariery pozostała skromna.  

I ma to, czego brakuje teraz wszyst-

kim – dystans do samej siebie. Ani 

przez chwilę nikogo nie udaje. Z per-

spektywy dojrzałej kobiety mówi  

o konsekwencjach tłumienia swojego 

głosu wewnętrznego. 

 „Od jakiegoś czasu nie wstydzę się 

tego, kim jestem. Znam swoje możli-

wości. Są zbyt ograniczone, by zawo-

jować świat, ale wystarczające, by 

być wdzięczną, lubić życie i oddy-

chać swobodnie.” 

 

Wiele treści odnajdziecie na Instagra-

mie artystki:  

https://www.instagram.com/

nosowska.official/?hl=pl  

Katarzyna Nosowska „A ja żem jej powiedziała...” 
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twórczość własna 

~BO TAK 
 
Bo czasem w życiu dzieje się tak  
Że brakuje TEJ osoby 
Że brakuje jej ramion kojących 
I tych łez radości i miłości 
 

Bo czasem jest tak 
że chce się być sobą 
Schować się w swój chitynowy pancerzyk 
I udawać, że nic się nie stało 
 

ALE 
 

Życie nie pozwala na chowanie emocji 
Okazuj je, one zmieniają świat 
Pokazują prawdę 
Pokazują 
 Prawdę 
Po 
    Ka 
         Zu 
 Ją 
         Praw 
     Dę 
Więc 
Walcz, walcz i walcz 
Teraz walcz o innych i o siebie 
Zawsze walcz o siebie 
 

Po prostu WALCZ o swoje 

♥♥♥ 
Miłość odkrywa się każdego dnia… 
Miłość się rozwija,  
Ale nie da się jej przedawkować… 
Miłość to nie uzależnienie 
To służba, którą chce się z radością wypełniać. 
Pewni ludzie są po to, by uświadomić mnie… 
Pewni ludzie dają przykład… 
 

Miłość jest czymś, co zależy ode mnie. 
To nie jest tylko chwilowe zauroczenie. 
To ciągła walka o siebie i o drugą osobę. 
 

WALCZ! Po to tu jesteś! 

~SAMOTNOŚĆ 
 
Kiedyś życie nie miało sensu 
Kiedyś było inaczej 
Kiedyś była MIŁOŚĆ 
Teraz jej już nie ma 
 

Tańczę sama 
Myślę sama 
 

Została już tylko pustka 
 

Było źle 
 

Już jest dobrze 
Odnalazłam siebie 
Samotnośc też jest drogą 
Może lepszą 
Może najlepszą 
 

Kochać to tworzyć 
Kochać to trwać 
 

Ale da się też bez miłości 
Ostatni wspólny taniec 
Zabawa się skończyła 
 

Impreza się zaczęła 
Bawię się 
Nie potrzebuję cię 
Radzę sobie sama 
Żyję sama 
 

Kocham każde słowo, które słyszę 
Słyszę „kocham” 
Ale tego nie czuję 
 

Samotność - mój wybór 

Sonet o szczęściu w codzienności 
 
Codzienność jest pokryta różnymi barwami 
Choć to głównie od człowieka zależy jakimi 
Codzienność jest każdego dnia inna 
Choć człowiek tego nie dostrzega 
 

Życie jest naznaczone wieloma bliznami 
Które człowiek otrzymuje po porażce 
Życie jest naznaczone szczęściem 
Które wbrew pozorom jest bardzo ulotne 
 

Każdy człowiek na drodze ma jakiś cel 
Każdy człowiek za czymś pędzi 
Każdy człowiek pragnie szczęścia 
 

Szuka szczęścia tam gdzie go nie ma 
Zamiast otworzyć się na miłość i przebaczyć 
Bo szczęście wynika z miłości 

ANNA OKARMUS  
4K 
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MAGDALENA PTASZNIK  
 

ZIMA 

zdjęcie numeru 


