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     Nasza gazetka szkolna wydawana jest już od jedenastu 

lat. Wasze zaangażowanie w śledzenie postępów 

„AlChemika”  jest dla nas ważne, bo to od Was zależy jego 

dalsze istnienie. Zachęcamy wszystkich do udziału w two-

rzeniu gazetki, uczestniczeniu w jej rozwoju. To nie jest 

ciężka praca, wymagająca poświęcenia, wystarczą chęci  

i odpowiednia motywacja. Samo przysyłanie prac, takich 

jak: rysunki, fotografie, wiersze i inna twórczość własna, 

sprawia, że gazetka wciąż istnieje. Wszystkie prace można 

wysyłać na adres e-mail naszej redakcji:  

redakcja.alchemika@gmail.com 

     Dlaczego wybraliśmy taki, a nie inny temat numeru? Do-

szliśmy do wniosku, że warto przedstawić obraz współcze-

snego nastolatka i problemów, z jakimi musi się on zmagać 

w tym niełatwym czasie. A jednocześnie zaproponowaliśmy 

sposoby radzenia sobie z trudnościami.  

     Jednym z naszych założeń było również to, aby pokazać 

wszystkim zainteresowania, talenty i pasje osób uczących się 

w naszej szkole. 

     W tym numerze znajdziecie także wywiady z byłą  

i obecną Przewodniczącą SU, dalszą część opowieści o stu-

diach w Tomsku i wiele innych ciekawych tekstów. 

     Liczymy na to, że spodoba Wam się ten „AlChemik”   

i podzielicie się z nami swoimi opiniami, abyśmy wiedzieli, 

że nasza praca nie poszła na marne. Za każde miłe słowo ser-

decznie dziękujemy, niezmiernie motywuje nas to do dal-

szych działań. 
 

Ania Rydzyk 
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Strefa AlChemika 

I miejsce: Kinga Borgosz z klasy 3k za tekst 

„PANDEMIA. Kartka z dziennika” 

II miejsce: Jan Wyrostkiewicz z klasy 2c  

za tekst „Genealogia” 

III miejsce: Antonina Żurek z klasy 2m  

za tekst „Ju jitsu moja pasja od najmłodszych lat” 

     Katarzyna Trzos z klasy 3o  

za tekst „Harcerstwo – mój cały świat” 

Wyróżnienia: 

Julia Najmoła z klasy 2d  

za tekst „Pasje dzisiaj, jutro i zawsze” 

Eryk Calej z klasy 1a  

za tekst „Moje hobby piłka nożna i skoki narciarskie” 

Piotr Kurelus z klasy 1a  

za tekst „Edukacja zdalna” 

Klasa 2l za teksty „Życie w czasach pandemii”  

i „Pasje w dobie koronawirusa” 

Klasa 1k za tekst „Zainteresowania uczniów klasy 1k” 

WYNIKI  

KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO 

„ALCHEMIKA” 2020/2021 

Ogłaszamy konkurs na najlepszy tekst  

zamieszczony w gazetce w ciągu całego roku 

szkolnego (wywiad, esej, reportaż, felieton, 

recenzja, opowiadanie, cykl wierszy). 

UWAGA!!! 

KONKURS  

„ALCHEMIKA” 

2021/2022 

Rozwiązanie konkursu nastąpi wraz z wydaniem ostatniego 

numeru „AlChemika”, w maju 2022 roku. 

Na prace czekamy do końca grudnia 2021 roku. Należy  

je przesłać na e-maila: redakcja.alchemika@gmail.com 
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Strefa AlChemika 

     Obóz dziennikarki pod patrona-

tem medialnym „Angorki” (dodatku 

do tygodnika „Angora”) jest bez 

wątpienia jedynym takim wydarze-

niem w skali kraju. W tym roku 

obóz odbył się już po raz 23, zrze-

szając młodych (12-19 lat) adeptów 

sztuki dziennikarskiej z całej Pol-

ski, którzy przez dwa tygodnie two-

rzyli materiały filmowe, artykuły 

dziennikarskie, podcasty oraz pro-

wadzili własną stację radiową. 

     Jeśli myślicie, że na tym obozie 

będziecie się nudzić, to nic bardziej 

mylnego. Zajęć będziecie mieć spo-

ro, cały obóz pracuje jak ul, czyli 

jak redakcja dziennikarska z praw-

dziwego zdarzenia.  

     Na początku zajmowaliśmy się 

gazetą „Rewalacje”, która musiała 

być zrobiona jak najszybciej, dlate-

go codziennie o godzinie 10.00 od-

bywały się specjalne posiedzenia ze 

wszystkimi uczestnikami i z kadrą, 

na których wymienialiśmy się po-

mysłami, dyskutowaliśmy nad po-

stępem oraz błędami, które popeł-

nialiśmy. Jak w każdej prawdziwej 

redakcji mieliśmy redaktora naczel-

nego, zastępcę, fotografów oraz ca-

łą rzeszę korektorów, których zada-

niem było doprowadzić do tego, 

aby wszystkie teksty poprawione na 

czas znalazły się w gazecie. Mieli-

śmy także dział reklamy, który zaj-

mował się podpisywaniem omów 

oraz tworzeniem reklam. Byli też 

oczywiście pisarze, których zada-

niem było napisanie tekstu, oddanie 

go do korekty, a później nanoszenie 

poprawek – wszystko oczywiście  

w terminie. 

     Później przyszedł czas na wszel-

kiego rodzaju materiały filmowe 

oraz podcasty, czyli naukę operator-

ki, pracy przed kamerą, przeprowa-

dzania wywiadów i ich montowa-

nia. Nasze materiały filmowe są na 

YouTube - „Potęga pra-

sy” (zachęcam do obejrzenia). Oso-

biście nigdy wcześniej nie miałam 

do czynienia z profesjonalną kame-

rą, z operatorką czy montażem. Na 

tym obozie w ciągu dwóch dni nau-

czyłam się wszystkiego, co potrzeb-

ne do podstawowej obsługi progra-

mów, takich jak „Pinnacle Studio” 

czy „Audacity”. Była to chyba moja 

ulubiona część obozu, mimo że 

wcześniej do całej sztuki filmowej 

byłam bardzo sceptycznie nastawio-

na. 

 

 Osiągnięcia 2020/2021 Obóz dziennikarski  

„Potęga Prasy” 

- czy warto? 

KINGA BORGOSZ 

Nasza gazetka szkolna „AlChemik” wygrała w ze-

szłym roku szkolnym Ogólnopolski Konkurs Dzienni-

karski „POTĘGA PRASY” oraz 50% dofinansowa-

nia do wyjazdu na obóz dziennikarski w Rewalu. Ja-

ko że „Kartka z pamiętnika z czasów pandemii” wy-

grała wewnętrzny konkurs szkolny, udało mi się do-

stać owo dofinansowanie. W wyniku czego, po całej 

stercie formalności, pojechałam na drugi turnus obo-

zu, który trwał od 15 do 23 lipca. Jednak czym tak 

naprawdę jest ten obóz oraz czy warto na niego poje-

chać? 
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Strefa AlChemika 

     Poza tym, prowadziliśmy radio 

„RewalStacja 99,2 FM”. Każdego 

dnia przygotowywaliśmy się do au-

dycji oraz serwisów informacyj-

nych, zbierając newsy z sieci oraz 

szukając ciekawych tematów, o któ-

rych można byłoby mówić przez 

dwie godziny. Dodatkowo każdy  

z nas miał szansę nauczyć się reali-

zatorki. Robiliśmy autorskie audy-

cje, organizowaliśmy wieczorki po-

etyckie, a także nocne napady na 

radio, których klimat był niepowta-

rzalny. 

     Poza pracą, mieliśmy też chwile 

rozrywki. Jak wiadomo zadaniem 

dziennikarza jest bycie wszędzie, 

gdzie się coś ciekawego dzieje, dla-

tego otrzymaliśmy darmowe wej-

ściówki na koncerty, spektakle tea-

tralne czy występy improwizacji.  

     Nieodłączną częścią każdego 

turnusu jest także bankiet, na któ-

rym tzw. „pierwszoroczni” są pod-

dawani chrztowi dziennikarskiemu, 

a cały obóz świętuje zakończenie 

prac. 

     Jednak najważniejszym elemen-

tem obozu są ludzie, którzy stano-

wią duszę i ciało „Potęgi Prasy”. Są 

oni mili, otwarci, pomocni i życzli-

wi. Nikt z niczym nie zostaje sam  

i zawsze może liczyć na wsparcie. 

Kadra jest bardzo profesjonalna, 

służy radą przy każdej okazji. 

Wspólne śpiewanie i granie przy 

ognisku to tylko niektóre z wielu 

magicznych momentów, jakie moż-

na tam przeżyć. 

     Odpowiadając na pytanie tytuło-

we, uważam, że warto jechać, po-

nieważ jest to niepowtarzalna oka-

zja, aby nauczyć się czegoś nowe-

go, poznać wspaniałych ludzi  

i pracę dziennikarską od podszewki.    

Na koniec dodam jeszcze, że może-

cie wziąć udział w konkursie na 

najlepszy artykuł i zawalczyć  

o 50% lub nawet 100% dofinanso-

wanie do dwutygodniowej niezapo-

mnianej przygody w małej wiosce 

nad morzem. Szczegółów szukajcie 

w tygodniku „Angorka”. 

 

Możecie również przeczytać inny tekst Kingi,  

który opublikowała podczas pobytu na obozie dziennikarskim  - „Potęga Prasy”. 

 

Kinga Borgosz Rewal w 2100 r. - czyli jak może być 

http://potegaprasy.pl/.../rewal-w-2100r-czyli-jak-moze-byc/  
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Z Julią Motyką  

 

 

 
 

maturzystką, byłą Przewodniczącą SU 

rozmawiała Ania Rydzyk 

Wywiad numeru 

A.R.: Co zmieniłaś w naszej szko-

le? 

J.M.: Zmiany, k tóre wprowadzi-

łam w naszej szkole, w czasie mojej 

kadencji, może nie były kolosalne, 

ale bardzo potrzebne. Przede 

wszystkim zmieniło się to, że ucz-

niowie zaczęli mówić o swoich po-

trzebach. Nie skreślałam żadnej 

prośby i przez to nikt się nie zrażał. 

Wprowadziłam przede wszystkim: 

Rzecznika Praw Ucznia, kalendarz, 

dni tematyczne, konkursy oraz ze-

stawy ze środkami pomocy dla 

dziewczyn w toaletach i wiele in-

nych. 

 

A.R.: Jak myślisz, w czym pomo-

gło Ci to, że byłaś przewodniczą-

cą, nauczyłaś się czegoś? A może 

nawiązałaś nowe kontakty? 

J.M.: Będąc przewodniczącą, na-

uczyłam się przede wszystkim tego, 

że nie ma rzeczy niemożliwych, tyl-

ko są takie, które trudniej zrobić 

albo obejść. Nauczyłam się również 

tego, żeby nigdy się nie poddawać, 

nawet jeżeli realizacja pomysłów 

jest trudna oraz tego, że warto  

w tym wszystkim słuchać innych 

osób.  

 

A.R.: Jakie masz rady dla obec-

nej przewodniczącej? 

J.M.: Przede wszystk im nowej 

przewodniczącej życzyłabym tego, 

żeby pokazywała uczniom w 100% 

siebie i swoje pomysły. Ale przy tym 

wszystkim zachowała zdrowy rozsą-

dek i była elastyczna. I chociaż ni-

gdy nie będzie tak, że ludzie zawsze 

będą akceptowali naszą pracę. 

Ważne jest to, aby znaleźć w tym 

wszystkim kompromis.  

 

A.R.: Co było dla Ciebie najtrud-

niejsze w byciu przewodniczącą? 

J.M.: Najtrudniejsze w byciu 

przewodniczącą było chyba to, żeby 

uzyskać zgodę na swoje przedsię-

wzięcia. A nie sam pomysł czy reali-

zacja!  

A.R.: Czy, według Ciebie, warto 

było kandydować? 

J.M.: Oczywiście, że warto było 

kandydować! Poznałam wielu 

wspaniałych ludzi i przede wszyst-

kim mogłam być motorem napędo-

wym do działania.  

 

A.R.: Czy dużo czasu pochłonęło 

bycie przewodniczącą i czy miałaś 

wiele obowiązków? 

J.M.: Myślę, że to wszystko zależy 

od dobrej organizacji. Mnie rola 

przewodniczącej nie przytłoczyła.  

Wszystko robiłam w wolnej chwili, 

więc nigdy nie było z tym problemu.  

 

A.R.: Jak łączyłaś naukę z obo-

wiązkami przewodniczącej? 

J.M.: Tak  jak  już mówiłam, 

wszystko zależy od tego, jak sobie to 

zorganizujemy. Dodatkowo miałam 

wokół siebie wspaniałych ludzi, któ-

rzy w razie potrzeby zawsze mi po-

magali.  



 

                                                                                                                                                                                 jesień 2021        7  

Wywiad numeru 

A.R.: Jakie były porażki i sukcesy, wady i zalety bycia 

przewodniczącą? 

J.M.: Jedyną porażką było to, że za czasów mojej ka-

dencji zmagaliśmy się z pandemią i nie mogłam do końca 

zrealizować tego, co sobie założyłam. Ogromną zaletą było 

to, że mogłam szybciej załatwiać swoje sprawy i nauczyłam 

się sztuki negocjacji.  

 

A.R.:  Co lubisz robić w wolnym czasie? 

J.M.: W  wolnym czasie kocham malować, rysować, 

szyć, ogólnie tworzyć i projektować.  

 

A.R.: Jak Ci się współpracowało z młodzieżą z naszego 

Chemika? 

J.M.: Współpracowało mi się naprawdę dobrze. Zawsze 

miałam obok siebie kogoś, kto był w stanie mi pomóc. Wy-

starczyło tak naprawdę rzucić hasło i zaraz wszystko było 

gotowe. Tak było ze Świętem Kawy. Zorganizowaliśmy to 

wydarzenie tak naprawdę z dnia na dzień. Zrobiliśmy zaku-

py, ktoś upiekł ciasto, ktoś robił kawę i wyszło naprawdę 

dobrze!!! 

 

A.R.: Jakie masz plany po ukończeniu szkoły? 

J.M.: Moim największym marzeniem jest dostać się na 

ASP, czyli coś zupełnie niezwiązanego z chemią i biologią. 

Ale cóż poradzić, serce nie sługa... 
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Wywiad numeru 

J.M.: Dlaczego kandydowałaś do 

Prezydium Samorządu Uczniow-

skiego? 

W.L.: Kandydowałam do Prezy-

dium Samorządu Uczniowskiego, 

gdyż zapragnęłam zrobić coś więcej 

dla naszej małej, szkolnej społecz-

ności. Ktoś bardzo ważny w moim 

życiu powiedział mi, iż trzeba być 

ambitnym, nie bać się i brać życie 

za rogi. Tak więc postanowiłam 

podjąć się tego wyzwania. 

 

J.M.: Masz już plan na to, jak 

zrealizować swoje postanowienia 

wyborcze?  

W.L.: Owszem, mam plan na to, 

jak wcielić w życie swoje założenia 

i cele dotyczące życia, rozwoju na-

szej szkoły. Wraz z resztą samorzą-

du, pod bacznym okiem opiekuna, 

powoli planujemy, tworzymy  

i działamy. Niestety, większość na-

szych działań wynika z sytuacji epi-

demiologicznej w kraju. 

 

J.M.: Jak się czujesz, będąc Prze-

wodniczącą SU? 

 W.L.: Czuję dumę i wdzięczność. 

Dumę, gdyż mogę reprezentować 

całą szkołę, jej interesy oraz dążyć 

do porozumienia ze starszymi  

i młodszymi, by godnie reprezento-

wać naszą społeczność uczniowską, 

także przed gronem pedagogicz-

nym. Wdzięczność - bo to Wy mnie 

wybraliście. Oddaliście na mnie 

swój głos. Jestem niezmiernie 

wdzięczna za tak ogromny gest zau-

fania z Waszej strony. 

 

J.M.: Czy masz dużo obowiąz-

ków? 

W.L.: W raz z resztą Prezydium 

raczej nie narzekamy na brak obo-

wiązków. Skupiamy się teraz głów-

nie na planowaniu działań na przy-

szłe miesiące. Zapewniam Was, 

drodzy Czytelnicy, że się nie zawie-

dziecie. 

 

J.M.: Czy masz kontakt z byłą 

Przewodniczącą SU? Jeśli tak, to 

jaki? Czy pomaga Ci odnaleźć się 

w tym nowym środowisku? 

W.L.: Jedyny kontak t, jak i do tej 

pory miałam z byłą Przewodniczą-

cą, to ten na spotkaniach Rady Sa-

morządu Uczniowskiego. Nie chcę 

zajmować jej czasu, ponieważ 

wiem, że obecnie z powodu zbliża-

jących się egzaminów zawodowych 

oraz matury jej priorytetem jest na-

uka.  

 

Z Wiktorią Leśniak 

obecną Przewodniczącą SU 

rozmawiała Julia Matyszkiel 
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Wywiad numeru 

J.M.: Jakie są Twoje zaintereso-

wania? 

W.L.: Oh... Mam szeroki krąg 

zainteresowań. Nie lubię marnować 

czasu i siedzieć bezczynnie w miej-

scu. W wolnych chwilach szyję, 

haftuję oraz kaligrafuję. Czytuję 

fantastykę, grywam regularnie  

w papierowe RPG-i, a także fascy-

nują mnie LARP-y. Uwielbiam 

krzątać się po kuchni – gotować, 

piec, wymyślać własne przepisy  

i modyfikować już wymyślone. Lu-

bię również podróżować i zwiedzać 

ciekawe miejsca. Ostatnio zaintere-

sowałam się także historią kolei  

i kolejnictwem. 

 

J.M.: Jakie masz plany na przy-

szłość?  

W.L.: Hm… Przede wszystkim 

chciałabym zdać egzaminy zawodo-

we, a także otrzymać jak najwyższe 

wyniki matur, żeby dostać się na 

upragniony kierunek studiów – far-

mację. A co dalej? Nie mam poję-

cia. Mam nadzieję, że moje plany 

się ziszczą i wszystko potoczy się 

pomyślnie, zarówno w moim życiu 

zawodowym, jak i prywatnym. 

 

J.M.: Jak to się stało, że wybrałaś 

naszą szkołę? 

W.L.: Pewnego dnia, kiedy byłam 

jeszcze uczennicą gimnazjum, przy-

jechałam do Krakowa na wizytę  

u lekarza. Przejeżdżając przez Ale-

je, wyglądałam przez okno i na mu-

rze jednego z budynków dostrze-

głam plakat informujący o Dniach 

Otwartych w Chemiku. Po powro-

cie do domu zaczęłam szukać infor-

macji na ten temat. Kilka dni póź-

niej udałam się na wspomniane 

wcześniej wydarzenie i… jeszcze 

bardziej zainteresowała mnie ta 

szkoła. Od zawsze intrygowała 

mnie chemia, tak więc wybór tym 

bardziej wydawał mi się oczywisty 

i właściwy. Szczerze? Absolutnie 

nie żałuję tej decyzji. 

 

J.M.: Jaka jest, według Ciebie, 

dzisiejsza młodzież? 

W.L.: Dzisiejsza młodzież jest... 

inna. Poprzednie pokolenie miało 

problemy, żeby się odnaleźć w no-

wej rzeczywistości. Byli jak pionie-

rzy nowego, nieznanego świata. 

Młodsze pokolenia wydają się mieć 

z kolei problem z odnalezieniem się 

pośród mnogości ścieżek kariery 

czy z doprecyzowaniem swojej 

przyszłości. Jednakże mają oni na 

to jeszcze czas, a bezkres wyobraź-

ni i kreatywności z całą pewnością 

jest po ich stronie. Ludzie z mojego 

pokolenia muszą mierzyć się z pro-

blemami obydwu tych grup, balan-

sując na krawędzi eksploracji oraz 

dostosowania się do wciąż zmienia-

jącej się rzeczywistości. 
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Czy zwróciłeś kiedyś uwagę na 

coraz to nowe sformułowania, 

którymi określają nasze pokole-

nie? Jest ich już wiele, a z każ-

dym rokiem pojawiają się nowe. 

Byliśmy już nazywani pokoleniem 

Z, pokoleniem smartfona, Yum-

miesami, Henrykami czy najbar-

dziej współcześnie - pokoleniem 

pandemii. Ostatnio natomiast 

usłyszałam dość ciekawe sformu-

łowanie - pokolenie płatków śnie-

gu. 

 

Pochodzenie nazwy 

 

     Pokolenie płatków śniegu brzmi 

dosyć obco i niezrozumiale, chociaż 

każdy z nas widział i umie sobie 

wyobrazić,  jak wygląda śnieg. Po-

równanie młodzieży i młodych do-

rosłych do śnieżynek wzięło swój 

początek ze zdania zaczerpniętego  

z powieści „Fight Club. Podziemny 

krąg” amerykańskiego pisarza 

Chucka Palahniuka: „Nie jesteś 

wyjątkowy. Nie jesteś pięknym  

i unikalnym płatkiem śniegu”.   

     Skąd więc nawiązanie? Pokole-

nie ludzi dorastających w XXI wie-

ku różni się od swoich poprzedni-

ków.  Zostaliśmy wychowani w in-

nej kulturze, dorastaliśmy we 

względnym spokoju i wolności. Na-

si rodzice, wychowani w ciężkich 

latach 70. i 80., poświęcali nam 

wiele uwagi i często rozpieszczali 

do granic możliwości dobrodziej-

stwami obecnych czasów, co bar-

dzo różniło się od ich własnych do-

świadczeń z dzieciństwa.  

     W dodatku duży wpływ na po-

kolenie płatków śniegu miał postęp 

technologiczny, bezproblemowy 

dostęp do mediów, informacji  

i elektroniki.  

     Nasza generacja wyróżnia się 

wyjątkowością i delikatnością, po-

dobnie jak płatki śniegu. 

 

Charakterystyka pokolenia 

 

     Płatki śniegu są piękne i niepo-

wtarzalne. Tak też lubi o sobie 

myśleć współczesna młodzież. 

Uważamy się za jedynych, wyjątko-

wych, za osoby, do których należy 

świat. Czujemy się głównymi boha-

terami przedstawienia zwanego ży-

ciem. W porównaniu do wcześniej-

szych pokoleń, które wierzyły  

w potęgę grupy, że ilość wyznaw-

ców świadczy o sukcesie bądź też 

porażce zrywu - nasze pokolenie 

wierzy w siłę jednostki. Uważamy, 

że sami jesteśmy w stanie zmienić 

świat. Pokolenie płatków śniegu 

czuje się wyróżnione, pełne nadziei 

i przekonane o swojej oryginalno-

ści. 

      Jednocześnie przejęliśmy deli-

katność od płatków śniegu, któ-

rym wystarczy dotyk czy wzrost 

temperatury, żeby rozpłynąć się  

i zniknąć. Każde najmniejsze niepo-

wodzenie czy zwada sprawia, że 

zanika w nas zapał i chęć postępu  

- możemy nawet porzucić cały pro-

jekt. Mamy problem z wzięciem na 

siebie odpowiedzialności za swoje 

czyny. Jesteśmy też lękliwi, co czę-

sto uniemożliwia nam rozwój, po-

nieważ strach przed porażką oraz 

myśl o byciu niewystarczającym, 

powstrzymuje nas od realizacji no-

wych planów, zleconych zadań  

i rozwijania zainteresowań. Z czego 

to wynika? Może z tego, że dzisiej-

szy świat jest przepełniony hejtem, 

który dociera do ludzi za pomocą 

Internetu. Każdy nasz błąd i ruch  

z łatwością oraz prędkością światła 

może zostać skomentowany oraz 

wytknięty przez znajomych, obser-

watorów czy nawet nieznajomych. 

Ta sytuacja nie ułatwia podejmowa-

nia nowych wyzwań płatkom śnie-

gu, które są wrażliwe, kruche  

i z trudem znoszą krytykę. 

     Jednocześnie trzeba podkreślić, 

że to pokolenie czuje się lepiej  

w wirtualnej rzeczywistości niż  

w realnym świecie. Śnieżynki, 

ukryte za nickami, w mediach spo-

łecznościowych czują się jak ryba 

w wodzie, ponieważ są tam anoni-

mowe i mają większe możliwości 

„poprawiania” siebie. Siedząc przed 

komputerami we własnym azylu, 

jesteśmy silni i pewni siebie; two-

rzymy wyimaginowaną wersję oso-

by, którą chcielibyśmy być w real-

nym świecie. 

Temat numeru  
MŁODZIEŻ 

GABRIELA WĄTOR 

Nadmierna delikatność czy niepodważalna wyjątkowość?  
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Jakie zaburzenia dotykają mło-

dych ludzi najczęściej? 

 

 Wśród młodzieży najczęściej dia-

gnozuje się (niezależnie od płci): 

zaburzenia lękowe, zaburzenia de-

presyjne, zaburzenia nerwicowe  

i zachowania autoagresywne. Coraz 

częściej rozpoznaje się zaburzenia 

odżywiania, zwłaszcza u dziewcząt. 

Nowym zjawiskiem, które w skutek 

zdalnego nauczania, wprowadzone-

go z uwagi na epidemię koronawi-

rusa, nasiliło się, jest uzależnienie 

od mediów i Internetu. Tylko wła-

ściwy specjalista - w tym wypadku 

psycholog lub lekarz psychiatrii 

dzieci i młodzieży - może postawić 

trafną diagnozę oraz adekwatnie 

ocenić stan osoby potrzebującej po-

mocy. 

Temat numeru  
MŁODZIEŻ 

WIKTORIA LEŚNIAK 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),  

aż co piąty nastolatek na świecie zmaga się z problemami psychicznymi bądź emocjonalnymi.  

Psychiatrzy coraz częściej mówią o epidemii zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży,  

szczególny nacisk kładąc na zaburzenia depresyjne oraz autoagresję,  

które mogą zagrażać zdrowiu oraz życiu.  

Ponad połowa tych wszystkich problemów ma swój początek w okresie dojrzewania.  
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Czym objawiają się zaburzenia 

psychiczne oraz emocjonalne? 

 

 Aspekty zachowania, na które war-

to zwrócić uwagę, to między inny-

mi: 

→ wyraźne obniżenie nastroju, 

utrzymujące się przez dłuższy czas 

- niezależnie od okoliczności czy 

pory dnia, 

→ rozdrażnienie, płaczliwość, wa-

hania nastroju, wrogość wobec oto-

czenia,  

→ znacznie obniżona samoocena,  

→ zaniedbywanie obowiązków, 

odcinanie się od otoczenia i zamy-

kanie w sobie, postępująca aliena-

cja, 

→ utrata zainteresowania otaczają-

cą rzeczywistością, nieumiejętność 

odczuwania radości, 

→ problemy ze snem (bezsenność 

bądź nadmierna senność), zaburze-

nia rytmu dobowego, 

→ zaburzenia łaknienia lub nad-

mierny apetyt, 

→ myśli samobójcze, których kon-

sekwencją mogą być próby odebra-

nia sobie życia. 

 

Gdzie szukać pomocy?  

 

Jeśli zauważysz u siebie lub u ko-

goś innego jakąkolwiek długotrwa-

łą zmianę w zachowaniu, nie wahaj 

się powiedzieć o tym głośno. Poin-

formuj rodziców o swoich spostrze-

żeniach lub zaufaną osobę - może 

to być wychowawca, psycholog lub 

pedagog szkolny bądź po prostu 

przyjaciel. Nie bój się prosić o po-

moc, jeśli czujesz, że jej potrzebu-

jesz. Nie wolno lekceważyć żad-

nych problemów o podłożu emocjo-

nalnym, ponieważ zawsze „lepiej 

zapobiegać, niż leczyć”. Najlepszą 

opcją jest udanie się na wizytę do 

specjalisty, a następnie, zgodnie  

z jego zaleceniami, skorzystać  

z tego, co oferuje farmakoterapia  

i/lub psychoterapia. Niestety, sys-

tem psychiatrii dzieci i młodzieży 

w Polsce nie zapewnia komplekso-

wej oraz powszechnie dostępnej 

opieki zdrowotnej. Problemem jest 

nierównomierne, w skali kraju, roz-

mieszczenie kadry lekarskiej, szpi-

talnych oddziałów psychiatrycz-

nych oraz poradni. Z tego powodu 

często zdarza się tak, że terminy do 

specjalistów są bardzo odległe. Na 

szczęście, poza służbą zdrowia, fa-

chową pomoc psychologiczną moż-

na uzyskać w wielu innych instytu-

cjach, takich jak:  

Temat numeru  
MŁODZIEŻ 

→ Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, 22 594 91 00,   

(czynny w każdą środę i czwartek, od 17.00 do 19.00); 

→ Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, 116 123,  

(czynny od poniedziałku do piątku, od 14:00 do 22:00); 

→ Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, 116 111 (czynny całodobowo, przez cały tydzień); 

→ Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna, 22 425 98 48,  

(czynna od poniedziałku do piątku, od 17:00 do 20:00 oraz w soboty, od 15.00 do 17.00); 

→ Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, 800 080 222; 

→ Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, 800 12 12 12. 



 

                                                                                                                                                                                 jesień 2021        17  

Młodzież wyznacza nowe trendy, 

także w kwestiach języka.  

W slangu młodzieżowym poja-

wiają się nowe wyrazy, które 

przenikają do naszych codzien-

nych rozmów, nawet z osobami 

starszymi. Jest to tak popularne 

zjawisko, że nawet Wydawnictwo 

Naukowe PWN we współpracy  

z projektem „Słowa klucze”  

w ramach programu „Ojczysty  

– dodaj do ulubionych”, organi-

zuje plebiscyt na młodzieżowe 

słowo roku. Każdy chętny może 

wziąć w nim udział, dlatego warto 

dowiedzieć się czegoś więcej  

o tym przedsięwzięciu, a przede 

wszystkim o słowach, które obec-

nie są popularne wśród młodzie-

ży.  

 

     Plebiscyt podzielono na dwa eta-

py. W pierwszym (12.10-7.11) 

można było zgłosić swoje propozy-

cje słów, które były popularne 

wśród młodzieży w 2021 roku. 

Drugi etap (15-30.11) to końcowe 

głosowanie na słowo wybrane spo-

śród 20 propozycji, czego można 

dokonać poprzez wysłanie krótkie-

go formularza. 

     Warto wiedzieć, że ten plebiscyt 

organizowany jest przez Wydaw-

nictwo Naukowe od 2016 roku. 

Przez ostatnie lata wprowadził do 

powszechnej polszczyzny wiele 

słów i wyrażeń, wcześniej znanych 

głównie młodemu pokoleniu.  

Temat numeru  
MŁODZIEŻ 

PLEBISCYT WYDAWNICTWA PWN 

ANIA RYDZYK 
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 Wyniki poprzednich edycji wyglądały następująco: 

 

rok 2016 

1.miejsce: sztos  - `coś fajnego`, 

2.miejsce: ogarnąć/ogarniać się - `zorganizować coś, 

poradzić sobie z czymś`, 

3.miejsce:  beka - `śmiech`, masakra - `coś strasznego`; 

 

rok 2017 

1.miejsce: xd - `zdziwienie, rozbawienie jakąś sytua-

cją`, 

2.miejsce: sztos - `coś fajnego`, 

3.miejsce: dwudzionek - `weekend`; 

 

rok 2018 

1.miejsce: dzban - `cham, a przy tym głupek`, 

2.miejsce: masny/masno - `dobrze, fajnie`, 

3.miejsce: prestiż/prestiżowy - `poważanie, szacunek`; 

 

rok 2019 

1.miejsce: alternatywka - `dziewczyna o alternatyw-

nych zachowaniach`, 

2.miejsce: jesieniara - `miłośniczka jesieni`, 

3.miejsce: eluwina - `powitanie, przekształcenie słów 

helo/elo`. 

 

W roku 2020 plebiscyt nie został rozstrzygnięty. 

 

 A oto tegoroczna finałowa dwudziestka: 

 

baza - określenie to jest bezpośrednim tłumaczeniem 

słowa 'based', wyraz aprobaty, pozytywnych emocji, 

oznacza bycie sobą, bez względu na to, co pomyślą lu-

dzie; 

boomer - ironiczna nazwa osoby starszej, reprezentują-

cej pokolenie baby boom (ludzie urodzeni w latach 40., 

50. lub 60.); 

cringe - `żenada, wstyd`; 

essa - `łatwy` lub okrzyk radości, słowo na każdą oka-

zję; może służyć jako powitanie, pożegnanie; używane 

do wyrażania pozytywnych emocji w stosunku do in-

nych osób lub po prostu wyrażenie własnych uczuć; 

ez - `łatwy`; 

foliarz -`wyznawca teorii spiskowych`, w ostatnim ro-

ku często o antyszczepionkowcach; 

gituwa - ocena pozytywna, od git `świetnie`; 

IMO - skrót od ang. in my opinion; 

kox, koks - zgłaszane najczęściej jako `świetnie`, ma 

jednak wiele znaczeń, m. in. `kokaina`, `substancja ana-

boliczna` oraz `osoba trenująca na siłowni, zażywająca 

takie substancje`; 

mrozi - reakcja na coś żenującego; 

naura - skrót od na razie; zwrot używany na pożegna-

nie – przekształcone słowo `nara`; 

oddaje - `opłaca się`; 

pogchamp - wyraz zadowolenia, radości, aprobaty, 

pierwotnie emotikon; określenie, że coś jest fajne, ko-

zackie, niedowierzanie i zaskoczenie; 

rel -  z ang. relatable; `czuję to samo, mam tak samo, 

zgadzam się z tobą`; 

sheesh - wyraz zdziwienia lub zaskoczenia; 

sus - z ang. suspect lub suspicious, `podejrzany`; skrót 

często używany przez graczy Among Us; 

sześćdziesiona - `donosiciel, skarżypyta`, od art. 60 

Kodeksu karnego o nadzwyczajnym złagodzeniu kary 

dla sprawcy przestępstwa, który ujawni informacje do-

tyczące innych sprawców; 

śpiulkolot - miejsce do spania, słowo nawiązuje do me-

ma, śpiulkać to ‘spać’; 

twoja stara - funkcjonuje jako dezaprobująca odpo-

wiedź na pytanie: kto? lub na dowolną inną wypo-

wiedź; 

zodiakara - `dziewczyna, która wierzy w moc znaków 

zodiaku` i często o tym mówi. 

 

Każdy może zagłosować na młodzieżowo słowo roku 

2021. Jedyne, co trzeba zrobić, to wejść na stronę inter-

netową słownika PWN: sjp.pwn.pl i odnaleźć zakładkę 

z plebiscytem. Będzie tam regulamin wydarzenia  

i szczegółowe informacje na jego temat. Na stronie 

przedstawiono dwadzieścia słów z definicjami, które  

w formularzu można wybrać już z listy. Wysyłanie for-

mularza nie zajmuje więcej niż pięć minut, a nasz głos 

przyczynia się do wyznaczania nowych trendów języ-

kowych we współczesnej polszczyźnie. Serdecznie za-

chęcamy do udziału w głosowaniu. 

 

* Wszystkie informacje zostały zaczerpnięte ze strony 

internetowej Słownika języka polskiego PWN  

https://sjp.pwn.pl * 

Temat numeru  
MŁODZIEŻ 
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      11 października 2021 roku oko-

ło godziny 18.00 tramwajem linii 

18 jechał przez Plac Wszystkich 

Świętych pewien 16-latek. Nagle 

usłyszał (tylko on w całym tramwa-

ju!!!), że ktoś ciężko oddycha. Kie-

dy podniósł głowę, zobaczył, że jest 

to starszy mężczyzna. Chłopiec 

podszedł do staruszka i próbował 

nawiązać z nim kontakt słowny, 

niestety pan zaczął tracić przytom-

ność i oddech. Nastolatek pobiegł 

od razu do motorniczego z prośbą  

o zatrzymanie tramwaju i wezwanie 

służby medycznej. Kiedy wrócił do 

starszego pana, okazało się, że ten 

nie ma już oddechu i pulsu. Natych-

miast wziął go na ręce i przy pomo-

cy innej osoby wyniósł z tramwaju. 

Uczeń położył staruszka na swojej 

kurtce, a pod głowę dał mu swój 

plecak i natychmiast rozpoczął 

RKO. Robił sztuczne oddychanie  

i masaż serca w bardzo profesjonal-

ny sposób. Nastolatek udzielał 

pierwszej pomocy do momentu 

przybycia ratownika medycznego, 

który niespodziewanie zjawił się na 

miejscu zdarzenia i przejął akcję 

ratowania staruszka. Chłopiec po-

został tam do przyjazdu karetki,  

a następnie odszedł w swoją stronę. 

     Jego postawa jest dowodem na 

to, że nieważne, ile masz lat, Ty też 

możesz zostać bohaterem. Rozglą-

dajmy się wokół siebie, bo któregoś 

dnia przypadkowo spotkany czło-

wiek może potrzebować naszej po-

mocy!!!  

Temat numeru  
MŁODZIEŻ 

AGNIESZKA FLAK 

Tym bohaterem był Bartosz Kuźniar z klasy 2a.  

Superbohaterowie nie muszą nosić peleryn i mieć super mocy, czasami objawiają się w zwykłych 

ludziach poprzez ich czyny. Zapewne każdy z nas zna historie dorosłych osób, które ratowały in-

nym życie. Jednak dzisiaj chciałabym opowiedzieć o naszym rówieśniku, który także tego dokonał. 
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Krąg naszych zainteresowań 

rozmawiała Ania Rydzyk 

A.R.: Zacznijmy od tego, czym się 

interesujesz i jakie jest Twoje 

hobby? 

K.G.: Moim hobby jest łyżwiarstwo 

i rolkarstwo figurowe. 

 

A.R.: Jak postrzegasz swoje hob-

by? 

K.G.: Swoje hobby traktuję dość 

poważnie, można by powiedzieć, że 

jest to moja pasja. Bardzo mnie to 

odstresowuje. 

 

A.R.: Kiedy zaczęłaś trenować  

i gdzie to robisz? 

K.G.: Zaczęłam trenować około 

1,5 roku temu w klubie Walley Pol-

ska. Oczywiście na zwykłe lodowi-

ska też chodzę, lecz to głównie wte-

dy, gdy mam dużo wolnego czasu. 

 

A.R.: Ile dni w tygodniu masz tre-

ningi? 

K.G.: Treningi mam zazwyczaj  

dwa razy w tygodniu oraz jeden tre-

ning baletu, ale to się zmienia  

w zależności od dostępu do lodowi-

ska. 

 

A.R.: Czego wymaga (psychicznie 

i fizycznie) to zajęcie? 

K.G.: Fizycznie to głównie precyzji, 

siły, równowagi i dobrej postawy 

ciała, rozciągnięcia. Natomiast psy-

chicznie to na pewno cierpliwości, 

wytrwałości, spokoju i oczywiście 

pozytywnego nastawienia. 

 

A.R.: Jakie masz cele i marzenia 

związane z tym hobby? 

K.G.: Moim największym celem  

i marzeniem jest ułożenie swojego 

programu oraz oczywiście udział  

w zawodach. 

 

A.R.: Czy zmieniło to coś w Two-

im życiu?  

K.G.: Myślę, że zmieniło to moje 

nastawienie. Zrozumiałam, że by 

dopracować każdy szczegół, muszę 

wiele poświęcić. Uważam, że ten 

sport nauczył mnie też wytrwałości.  

 

A.R.: Co robiłaś, zanim zaczęłaś 

trenować? 

K.G.: Zanim zaczęłam trenować 

łyżwiarstwo, trenowałam między 

innymi wspinaczkę. 

 

A.R.: Co czujesz, kiedy jeździsz? 

O czym myślisz? 

K.G.: Jeżdżenie bardzo mnie od-

stresowuje, dzięki temu się wyci-

szam i uspokajam. Myślę o tym, co 

robię w danym momencie, po pro-

stu jestem skupiona. 

 

A.R.: Jak łączysz treningi z nau-

ką w szkole? 

K.G.: Zazwyczaj nie ma z tym więk-

szego problemu, ponieważ treningi 

mam w piątki lub soboty. 

A.R.:  Jakie trzeba mieć predys-

pozycje do tego, aby zacząć treno-

wać ten sport? 

K.G.: Moim zdaniem nie ma wy-

znacznika ani wieku, ani płci. Każ-

dy, kto tylko ma chęci, powinien 

chociaż spróbować. Oczywiście 

najlepiej jest zaczynać jak najwcze-

śniej, lecz sama mogę stwierdzić, że 

nigdy nie jest za późno, by zacząć 

trenować łyżwiarstwo.  

 

A.R.: Co byś powiedziała osobom, 

które chciałyby zacząć trenować 

to samo lub inny sport? 

K.G.: Powiedziałabym, aby po pro-

stu zaczęli, bo nigdy nie jest za póź-

no oraz aby nie zrażali się, patrząc 

na osoby “lepsze”, ponieważ każdy 

kiedyś zaczynał, każdy popełnia błę-

dy. 

 

A.R.: Jaki stosunek do łyżwiar-

stwa mają Twoi rodzice? 

K.G.: Z początku byli sceptyczni, 

ponieważ nie znali tego sportu, lecz 

mimo to mnie wspierali, zapewniali 

sprzęt, treningi, opiekę medyczną. 

Później dobrze poznali moją pasję  

i dzięki temu są blisko mnie i mogę 

liczyć na ich pomoc. Zawdzięczam 

im to, że w ogóle mogę realizować 

swoje hobby, a ich poświęcenie jest 

dla mnie motywacją. 

z Kingą Gieracką z klasy 1d  
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      Niezwykle fascynującym miej-

scem jest Zamek Książ, znajdujący 

się w Wałbrzychu, w wojewódz-

twie dolnośląskim. Zabytek ten jest 

trzecim największym zamkiem  

w Polsce. Znajduje się w malowni-

czej okolicy. Otoczony jest wielo-

ma hektarami pięknych ogrodów. 

Dla zwiedzających dostępne są 

komnaty i podziemia pałacu, liczne 

wystawy oraz znajdująca się nieda-

leko palmiarnia. 

     Ten zamek to nie tylko zabytek, 

ale miejsce zamieszkiwane niegdyś 

przez konkretne osoby. Jednymi  

z ostatnich właścicieli rezydencji 

była rodzina von Hochberg.  

W 1891 roku Jan Henryk XV oże-

nił się z najbardziej znaną miesz-

kanką Zamku Książ - Marią Teresą 

Cornwallis West, która została za-

pamiętana jako księżna Daisy, au-

torka słynnych pamiętników 

„Lepiej przemilczeć”. W tym czasie 

zamek przeszedł ogromną przebu-

dowę, z którą wiąże się powstanie 

palmiarni - prezentu dla księżnej od 

męża. Atrakcja składa się z kom-

pleksu szklarni oraz otaczających je 

ogrodów.  

     Dobre czasy zamku skończyły 

się  w 1940 roku, kiedy posiadłość 

zajęła III Rzesza. Oczywiście księż-

na Daisy musiała opuścić swoją 

własność, którą zaczęto przekształ-

cać w kwaterę dla samego Adolfa 

Hitlera. Jednak konkretne plany 

Niemców względem posiadłości są 

zagadką do dziś. Pod zamkiem 

stworzono schron wyposażony  

w liczne tunele, które można od 

kilku lat zwiedzać. Nikt nie umiał 

potwierdzić faktycznego przezna-

czenia podziemnych korytarzy, ale 

wokół sprawy, już po wojnie, po-

wstało wiele interesujących historii, 

np. ta o „złotym pociągu”, która 

kilka lat temu zdobyła wielką popu-

larność. Po wojnie, gdy Rzesza 

upadła, zamek został doszczętnie 

ograbiony przez wojska radzieckie. 

Zachowały się jedynie oryginalne 

kominki, płaskorzeźby na sufitach 

oraz malowidła ścienne. 

     Zamek Książ jest idealnym 

miejscem, gdzie można spędzić mi-

ło i produktywnie jeden z weeken-

dów. Na największą uwagę zasłu-

guje Sala Maksymiliana, w której 

odbywały się za czasów von 

Hochbergów bale i przyjęcia. Ist-

nieje też możliwość odwiedzenia 

zamku z przewodnikiem nocą, kie-

dy jedynym źródłem światła są 

dwie latarki dane uczestnikom, co 

zapewnia niesamowity klimat i nie-

wielką dozę grozy. Warto również 

wspomnieć o niebywałych ogro-

dach, znajdujących się za pałacem 

oraz położonych niedaleko ruinach, 

z których można dostrzec w całej 

okazałości Zamek Książ. 

Każde miasto ma swoje dzieje oraz reprezentujące je miejsca i zabytki,  

które chętnie odwiedzamy w weekendy czy podczas dłuższych wycieczek.  

Jednak czy zawsze udaje nam się dostrzec fakty i historię zamazane przez czas?  

GABRIELA WĄTOR 

 - piękny zabytek czy hitlerowski punkt strategiczny? 
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Pamiętacie ośnieżoną wioskę Hogsmeade z książki „Harry Potter i więzień Azkabanu”? Mieścił się w niej pub Pod 

Trzema Miotłami, bardzo chętnie odwiedzany przez uczniów Hogwartu. Serwowano tam popularne kremowe pi-

wo. Nazwa może być mylna, bowiem ten napój tak naprawdę nie miał nic wspólnego z klasycznym, chmielowym 

napojem alkoholowym. Chętnie podzielę się z Wami moim autorskim przepisem na ten słodki trunek! 

Kremowe piwo 
 
Składniki: 

- pół szklanki cukru, 

- 150 ml śmietanki kremówki 36%, 

- 250 ml mleka, 

- trzy łyżki masła, 

- laska wanilii, pasta waniliowa  

lub cukier z prawdziwą wanilią, 

- pół łyżeczki cynamonu, 

- pół łyżeczki kardamonu, 

- szczypta imbiru, 

- dwie pokruszone krówki (opcjonalnie). 

 

Przygotowanie: 

Do garnka z grubym dnem wsyp cukier. Zacznij go podgrzewać, nieustannie mieszając, żeby się nie przypalił, do 

momentu aż uzyska złoto-brązowy kolor. Dodaj do skarmelizowanego cukru masło, 50 ml śmietanki kremówki, 

mleko, cynamon, kardamon, wanilię oraz imbir. Wymieszaj całość rózgą kuchenną i gotuj na małym ogniu przez 

około pięć minut. Resztę śmietanki kremówki ubij. Napój przelej do ulubionego kubka, udekoruj bitą śmietaną  

i posyp pokruszonymi krówkami na wierzchu. 

 

WIKTORIA LEŚNIAK 

Krąg naszych zainteresowań 
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Święta wielu z nas kojarzą się z przepiękną, korzenną wonią przypraw, które są jednym ze składników świątecz-

nych wypieków, na przykład piernika bądź pierniczków. Zazwyczaj sięgamy po gotowe mieszanki, jednak najlep-

sze są te, które stworzymy sami. Dlaczego? Przyprawy korzenne, które możemy kupić w marketach, mają niezbyt 

dobry skład. Wiele firm dodaje do swoich produktów mąkę lub cukier jako tak zwany wypełniacz. Postanowiłam 

więc podzielić się z Wami przepisem na przyprawę do pierników, którą co roku przygotowuję w swoim domu! 

Uważam, że zrobienie domowej korzennej mieszanki przypraw jest jedną z najbardziej satysfakcjonujących ku-

chennych czynności. 

Przyprawa do piernika 
 

Składniki: 

- 50 gramów kory cynamonu, 

- 15 gramów goździków, 

- 10 gramów ziaren kardamonu, 

- 10 gramów suszonego, mielonego imbiru, 

- 5 gramów gałki muszkatołowej, 

- kilka gwiazdek anyżu, 

- kilka ziarenek ziela angielskiego, 

- szczypta czarnego pieprzu. 

 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki rozdrobnij, a następnie dokładnie wymieszaj. Jeśli korzystasz z mielonych przypraw, sprawa 

jest wręcz dziecinnie prosta, wystarczy je tylko ze sobą połączyć. Gotową mieszankę przesyp do słoiczka lub po-

jemnika ze szczelnym zamknięciem. Przyprawę przechowuj w zacienionym i suchym miejscu. 

 

Jednymi z najpopularniejszych świątecznych wypie-

ków są pierniczki – małe ciasteczka o rozmaitych 

kształtach. Na ogół piecze się je przed świętami, gdyż 

najlepszą konsystencję oraz najbogatszy smak osiągają 

dopiero po kilkunastu dniach leżakowania. Gotowe 

pierniczki można udekorować kolorowymi lukrami  

o różnych smakach, polewami czy też posypkami. 

 

Miodowe pierniczki 
 

 

Składniki: 

- 100 gramów miękkiego masła, 

- 75 gramów brązowego cukru (sprawdzi się również 

cukier puder), 

- dziesięć łyżek miodu, 

- około 300 gramów dowolnej mąki, 

- jedna łyżka surowego, naturalnego kakao, 

- jedno duże jajko, 

- pół łyżeczki sody oczyszczonej, 

- pół łyżeczki proszku do pieczenia, 

- dwie łyżki przyprawy korzennej, 

- laska wanilii, pasta waniliowa  

lub cukier z prawdziwą wanilią, 

- pół łyżeczki soli. 

Krąg naszych zainteresowań 
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Przygotowanie: 

Rozpuść masło w rondelku, a następnie odstaw do wystygnięcia. Do du-

żej miski wsyp suche składniki: mąkę, sodę oczyszczoną, proszek do 

pieczenia, kakao, przyprawę do piernika, cukier oraz sól. Wymieszaj je 

ze sobą. Następnie wbij jajko, dodaj roztopione wcześniej masło i miód. 

Zagniataj ciasto do momentu powstania jednolitej masy. Gdy skończysz, 

zawiń je w folię spożywczą i włóż do lodówki na godzinę. Po tym czasie 

zagnieć ponownie ciasto, a następnie rozwałkuj je na grubość około  

3 - 4 mm. Powycinaj ciasteczka za pomocą foremek o różnych kształ-

tach. Ułóż pierniczki na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Włóż 

ją do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piecz pierniczki przez około 

10 - 12 minut. Pozostaw je do ostygnięcia. 

 

Aby przygotować wegańską wersję tych korzennych, świątecznych cia-

stek, wystarczy masło zamienić na margarynę roślinną bądź olej kokoso-

wy, miód na syrop z agawy albo daktyli, a jajko na kilka łyżek napoju 

lub jogurtu roślinnego. 

Puszysty jabłecznik 
 

 

Składniki: 

- kilogram jabłek dowolnego gatunku, 

- dwie łyżeczki cynamonu, 

- łyżeczka imbiru, 

- 200 gramów miękkiego masła, 

- 150 gramów cukru pudru, 

- starta skórka z cytryny, 

- 4 jajka, 

- 150 gramów dowolnej mąki, 

- 150 gramów skrobi ziemniaczanej, 

- łyżeczka proszku do pieczenia. 

 

 

 

Przygotowanie: 

Miękkie masło ubijaj z cukrem pudrem za pomocą 

miksera do momentu, aż będzie jasne i puszyste.  

W międzyczasie dodaj startą skórkę z cytryny i stop-

niowo po jednym żółtku, cały czas dokładnie miksując 

masę. W oddzielnej misce ubij białka z dodatkiem 

szczypty soli na sztywną pianę. Do masła i żółtek dodaj 

przesianą przez sitko mąkę wraz ze skrobią oraz pro-

szek do pieczenia. Zmiksuj całość na średnich obrotach 

do połączenia się składników w jednolitą masę. Dodaj 

do niej ubite białka i wymieszaj je szpatułką. Na spód 

formy, wyłożonej papierem do pieczenia, przełóż poło-

wę masy, następnie ułóż na niej jabłka i posyp je cyna-

monem. Rozsmaruj delikatnie pozostałą masę na jabł-

kach. Włóż ciasto do piekarnika nagrzanego do 180 

stopni i piecz je przez około 45 minut, do tak zwanego 

„suchego patyczka”. Upieczone ciasto pozostaw do 

ostygnięcia. 

Popularnymi owocami w okresie jesienno-zimowym są 

jabłka. Na całym świecie istnieje około dziesięć tysięcy 

odmian jabłek. Nie wszystkie oczywiście są tak samo 

popularne. W zależności od rodzaju, owoce te różnią się 

od siebie kolorem, kształtem, miękkością i smakiem. 

Jedne są bardziej kwaśne, inne zaś wyjątkowo słodkie. 

Mam dla Was przepis na bardzo proste, miękkie, puszy-

ste ciasto właśnie z tymi owocami. Po upieczeniu ja-

błecznik można oprószyć cukrem pudrem albo mieszan-

ką cukru pudru i cynamonu. 

Krąg naszych zainteresowań 
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Kulturalni o kulturze 

WARTO PRZECZYTAĆ  

    Tematem dzisiejszej recenzji będzie książka, która z pozo-

ru może nie trafiać w gust młodzieży, lecz po jej przeczyta-

niu widać, jak bardzo młodzi ludzie jej potrzebują.  

     Powodem, dla którego wybrałam tę książkę, był prawdo-

podobnie jej opis. Choć księgarnia miała znacznie więcej 

przyciągających wzrok ofert, ta wydawała się inna niż 

wszystkie. To było dla mnie coś nowego, z czym jeszcze nie 

spotkałam się w literaturze fantasy i chciałam sprawdzić, czy 

spodoba mi się ten gatunek. Uznałam, że nie mam jeszcze na 

półce książki o takiej tematyce, więc - aby wypełnić tę lukę - 

kupiłam „Bibliotekę o północy”. 

     Wybierając ją, spodziewałam się spotkać kolejną zwykłą 

fantastykę. Teraz, po przeczytaniu, nie żałuję, że okazała się 

być czymś innym. Fabuła zbliżona jest do gatunku realizmu 

magicznego, a dzięki uwikłanym w jego rzeczywistość ele-

mentom fantastycznym ma jeszcze głębszy i bardziej wy-

mowny sens. Autor stara się przekazać nam coś bardzo waż-

nego i wartościowego. Możliwe, że sama idea powstania 

książki została zainspirowana jego osobistymi przeżyciami.  

ANIA RYDZYK 
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Kulturalni o kulturze 

     Matt Haig to angielski pisarz  

i dziennikarz, który doznał załama-

nia psychicznego w wieku 24 lat. 

Często pisał utwory w gatunku fan-

tastyki spekulatywnej. Jego styl 

różni się od innych tym, że często 

miesza elementy świata codzienne-

go ze światem fantasy, nadając im 

jednocześnie ekscentryczny  

i mroczny charakter. Ten gatunek 

obejmuje różnorodne tematy  

w kontekście nadprzyrodzonych  

i futurystycznych sfer wyobraźni. 

Matt Haig, choć od czasu do czasu 

cierpi z powodu lęku, nie traci na-

dziei i tworzy historie inspirowane 

własnym doświadczeniem, ucząc 

młodych i starszych ludzi wartości, 

których niestety dzisiaj nie docenia-

my.  

     Jest to historia trzydziestopięcio-

letniej Nory Seed - kobiety pogrą-

żonej w żalu i depresji, którą stara 

się ukryć przed światem, ale przede 

wszystkim przed samą sobą. Kiedy 

po rozluźnieniu kontaktów i utracie 

pracy myśli, że gorzej być nie mo-

że, umiera jej kot, który dla Nory 

był ostatnim oparciem. Postanawia 

więc pożegnać ten świat. 

     W tym momencie wszystko za-

czyna się komplikować. Tracąc 

przytomność, dociera do miejsca 

zwanego Biblioteką Północy  

– świata między życiem a śmiercią, 

gdzie o godzinie 24.00 zegar za-

trzymał swoje wskazówki. Bibliote-

ka zawiera mnóstwo książek, z któ-

rych każda to inna rzeczywistość. 

Jest to miejsce, w którym człowiek 

może wybrać swoje nowe życie. 

Podczas pobytu na Ziemi, Nora raz 

po raz lamentowała nad swoimi de-

cyzjami i niepowodzeniami, a gdy 

trafiła do tego miejsca - ubolewa 

nad tym, że nie potrafiła nawet po-

rządnie umrzeć. Teraz, kiedy po-

zwolono jej żyć ponownie, zastana-

wia się, czy jakiekolwiek inne życie 

byłoby bezwarunkowo lepsze? Bo-

haterka otrzymała szansę przekona-

nia się o tym na własnej skórze. Pa-

rafrazując znaną myśl Umberto Eco 

„Kto czyta książki, żyje wielokrot-

nie”, autor powieści ukazuje możli-

wości, które pojawiają się przed 

Norą, ale również przed każdym  

z nas, kiedy sięgamy po kolejne 

opowieści. 

     Podczas tej życiowej przygody 

towarzyszy kobiecie mistyczna po-

stać, przypominająca bibliotekarkę 

ze szkoły, która była jej najwięk-

szym wsparciem w tamtym czasie. 

Teraz pokazuje Norze różne możli-

wości tego, jak jej życie mogłoby 

się potoczyć, próbując odwieść ją 

od decyzji o rychłej śmierci.  

     W tej podróży przez inne życia, 

jako swoje alternatywne odpowied-

niki, Nora może zmienić kraj za-

mieszkania, a czasem nawet urato-

wać związek z narzeczonym lub 

spełnić marzenie o byciu glacjoloż-

ką. Raz wciela się w gwiazdę rocka, 

następnym razem jest właścicielką 

słynnej winnicy. Każde wcielenie 

przynosi pewne korzyści i rozczaro-

wania. Bohaterka odwiedza różne 

światy z nowymi możliwościami  

i wyborami, a każdy taki wybór to 

kolejna przygoda, podczas której 

Nora musi odkryć, co składa się na 

satysfakcjonujące życie, a przede 

wszystkim odpowiedzieć na pyta-

nie: co sprawia, że w ogóle warto 

żyć? Mówi się, że życie zaczyna się 

po drugiej stronie rozpaczy – tam 

właśnie Nora musi odszukać swoje 

powołanie. Ale co się stało z naszą 

bohaterką i jakie życie wybrała, po-

zostawiam Wam do samodzielnego 

odkrycia.  

     W tej powieści Matt Haig przed-

stawił różne aspekty ludzkiej oso-

bowości. Tytułowa biblioteka zbu-

dowana z marzeń i lęków, pragnień 

i ograniczeń, pobudza nas do anali-

zy własnego życia z różnych per-

spektyw. Taka retrospekcja pomoże 

nam odkryć, co jest wartościowe  

w naszym życiu, co możemy zmie-

nić, a za co powinniśmy być 

wdzięczni. 

    Książka Matta Haiga ,,Biblioteka 

o północy” to naprawdę wspaniała 

powieść, która urzekła moje serce  

i pozostanie w nim na długo. To nie 

jest książka, która uczy nas, jak żyć 

cudownym czy idealnym życiem. 

Każdego czekają wzloty i upadki. 

Żadne życie nie jest doskonałe, ale 

każde jest wartościowe. Ta powieść 

uświadomiła mi to w czasie, gdy 

najbardziej potrzebowałam wspar-

cia i naprowadziła mnie na właści-

wą drogę, abym mogła dalej sze-

rzyć jej istnienie i dotrzeć do ludzi, 

którzy potrzebują tej książki tak 

samo jak ja, a może nawet bardziej. 

Myślę, że to może być każdy,  

a konkretniej - każdy człowiek, któ-

ry gubi się w tym niepewnym świe-

cie. Jeśli w Twojej głowie kłębią się 

różne myśli i nie masz pojęcia, czy 

nie lepiej byłoby się po prostu pod-

dać, przeczytaj tę książkę. Jeszcze 

mi podziękujesz. 

„To nie jest książka, która uczy nas, jak żyć cudownym  

czy idealnym życiem. Każdego czekają wzloty i upadki.  

Żadne życie nie jest doskonałe, ale każde jest wartościowe.”  
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     Tomski Politechniczny Uniwer-

sytet (bezpośrednie tłumaczenie  

z języka rosyjskiego) to... "kuźnia 

talentów". Tutaj nie ma miejsca na 

zmiłuj się: albo wyrabiasz z ogro-

mem materiału do nauczenia, albo 

odpadasz z wyścigu. Zazwyczaj 

jednak studenci podejmują się po-

mocy zbiorowej: ktoś bardziej 

ogarniający temat udostępnia swo-

je prace (głównie zadania domowe) 

kolegom i koleżankom poprzez 

portal społecznościowy - VKontak-

te (główny komunikator w społecz-

ności rosyjskiej, a także w niektó-

rych krajach byłego Związku Ra-

dzieckiego - taki rosyjski odpo-

wiednik Facebook'a, chociaż róż-

niący się pod pewnymi względa-

mi). Tutaj naprawdę można mówić 

o przetrwaniu: po pierwszym se-

mestrze z mojej grupy odpadła jed-

na osoba, po pierwszym roku drugi 

znajomy musiał wziąć urlop stu-

dencki w związku z poważną cho-

robą, po trzecim semestrze kolejny 

student zniknął z mojego pola wi-

dzenia... i pewnie jeszcze ktoś od-

padnie, a to tylko moja grupa. Jest 

jeszcze taka jedna na moim kierun-

ku, gdzie sytuacja wygląda mniej 

więcej tak samo. 

 

 

Jak wygląda studiowanie w Rosji,  

a w szczególności w jednym z topowych uniwersytetów rosyjskich?   

Oto ciąg dalszy opowieści naszego absolwenta Kacpra Wrony. 

Klub Absolwenta 
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     Co do metod nauczania, tutaj 

sprawa nie różni się zbytnio od rea-

liów polskich uniwersytetów: wy-

kłady czytane w audytoriach, zaję-

cia praktyczne (obliczeniowe). Do 

tego ćwiczenia w laboratoriach 

(które przypominają te na starym 

Wydziale Chemii UJ czy w Chemi-

ku przed renowacją), w pracow-

niach komputerowych... Niestety, 

takie zajęcia w kierunku technolo-

gii chemicznej zaczęły się dopiero 

w obecnym, czwartym semestrze, 

gdzie pandemia koronawirusa, 

kwarantanna przeszkadzają na każ-

dym kroku. 

     Stosunek wykładowców do stu-

dentów nie należy do łatwych te-

matów, jeśli wziąć pod uwagę ro-

syjskie realia... Zazwyczaj można 

liczyć na wykładowcę - formalistę, 

tzn. urzędnika, który musi wypeł-

niać dzienniki, normy i obliczać 

średnie z ocen i wyników, czysty 

twór rosyjskiej biurokracji. Zdarza 

się również, że trafi się na dosyć 

"ostrego" wykładowcę, a nawet na 

wykładowcę "boga" w swoim 

przedmiocie, który "decyduje  

o życiu i śmierci" studentów, 

uczęszczających na zajęcia z dane-

go przedmiotu. Ja raczej odnosiłem 

się z dystansem do tych "belfrów", 

lecz niektórzy znajomi ze studiów 

brali takich wykładowców na se-

rio... Moim zdaniem, wszyscy wy-

kładowcy na tym uniwersytecie 

mają taką samą sytuację jak stu-

denci, co wywołuje takie właśnie 

"pokazy sił" - ktoś musi tu domino-

wać, być alfą i omegą. W zależno-

ści również od grupy studentów, 

wyniki takich potyczek są różne. 

Patrząc na moją grupę, stwierdzam, 

że mam dość posłusznych znajo-

mych, choć niektórzy wylewają 

później swoje frustracje na VKon-

takte. Nieciekawie to brzmi, lecz 

tak wygląda życie wielu studentów 

w Rosji. Inni, ci nieposłuszni, nie-

chętnie stosują się do poleceń wy-

kładowców. Z moich obserwacji 

wynika, że większość studentów 

podchodzi do życia i studiów jako 

do czegoś wymuszonego, katorgi 

lub zupełnie nijako przechodzą  

z roku na rok, jak zresztą przez ca-

łe ich ponure życie. Pewnie trochę 

dramatyzuję, ale to już nawet nie 

moja wewnętrzna skłonność Pola-

ka do marudzenia, a przede wszyst-

kim nabrana skłonność Rosjanina 

do dramatyzowania. W Rosji to nie 

rzeczywistość jest szara (chociaż 

na początku może się tak wyda-

wać), lecz ludzie tak ją widzą.  

     Teraz na pewno myślicie: "No 

przecież nie może być aż tak źle, 

pewnie jakoś studenci urozmaicają 

sobie życie podczas studiów". Tak, 

potwierdzam, urozmaicają. I już się 

chce powiedzieć, że głównie w po-

staci imprez nakrapianych alkoho-

lem. Co prawda i to ma miejsce, 

lecz nie aż tak często. Mimo to 

znajdą się tacy studenci, którzy 

mają swoje okresy nieprzerwanego 

upojenia... ale nie chcę tu mówić 

tylko o skrajnościach. Można także 

znaleźć studentów lepiej spędzają-

cych swój wolny czas. I tych pew-

nie nie będzie wielu. Tak naprawdę 

ciężko mi to stwierdzić, gdyż sam 

załatwiłem sobie miejsce w innym 

akademiku, niż moi znajomi z gru-

py. Dzięki temu miałem spokój od 

nich i mogłem lepiej się skoncen-

trować na nauce. Niestety, i mnie 

dopadło uczucie nadmiernej swo-

body z powodu braku nadzoru ro-

dzicielskiego. Jednak, oprócz stu-

diów i życia studenckiego, stara-

łem się równie intensywnie udzie-

lać w chórze kościelnym. Znowu, 

niestety, z czasem coraz więcej 

trzeba było się uczyć, a przez to 

coraz mniej czasu zostawało na 

chór. 

     Tak mi zleciał cały pierwszy 

semestr studiów. Muszę przyznać, 

że o mało co nie zwariowałem od 

tego ogromu zajęć, nauki i obo-

wiązków, a także i nowych znajo-

mości, wrażeń, uczuć i dlatego po 

świętach Bożego Narodzenia i No-

wym Roku potrzebowałem od tego 

wszystkiego odpocząć. Teraz może 

odnoszę się do tego, co opisałem 

powyżej, z dystansem. Wtedy jed-

nak, pamiętam, ledwie zaliczyłem 

semestr, a w płaszczyźnie kontak-

tów interpersonalnych doszło do 

mocnych zawirowań. Nawet na 

tyle mocnych, że... zdecydowałem 

się odejść z chóru. (c.d.n.) 

 

Klub Absolwenta 

„W Rosji to nie rzeczywistość jest szara  

(chociaż na początku może się tak wydawać),  

lecz ludzie tak ją widzą.” 
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Z życia szkoły 

 

Powitanie pierwszych klas 
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Z życia szkoły 

ZAPLANOWANE KONKURSY 
 
Konkurs literacki na recenzję  

O tej książce trudno zapomnieć 

- zgłoszenie pracy do 12.12.2021 

na e-maila: julita.sroda@gmail.com; 
 

Konkurs plastyczny  

Plakat promujący czytelnictwo 

- prace przynosimy do biblioteki,  

do 12.12.2021; 

 

Konkurs czytelniczy  

Czy znasz książki: „Władca Pierście-

ni”, „Hobbit, czyli tam i z powrotem”  

i cykl powieści o Harrym Potterze? 

- test po feriach zimowych, zgłoszenie 

do końca stycznia. 

 

Więcej informacji uzyskacie  

w bibliotece szkolnej. 

Szkolny Klub Wolontariusza przez ostatnie miesiące organi-

zował wiele ciekawych akcji, które miały na celu wspieranie po-

trzebujących osób. Wśród tych działań należy wspomnieć  

o zbiórkach, które są już tradycją naszego Chemika. Zbieraliśmy 

w tym roku (i nadal to robimy) plastikowe zakrętki dla chorego 

Bartka, zużyte baterie dla Towarzystwa Opieki Nad Ociemniały-

mi Stowarzyszenie w Laskach i przybory szkolne dla dzieci  

i młodzieży mieszkającej na Kresach. Są to działania, które zaw-

sze angażują niemal całą naszą szkolną społeczność.  

WOLONTARIAT 

BIBLIOTEKA 
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Z życia szkoły 

     W ramach ministerialnej akcji "SZKOŁA PAMIĘTA", któ-

rej celem jest pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wol-

ności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego 

miasta, regionu czy społeczności, uczniowie klas 1b, 1k, 2k, 3e 

i 3f wraz z opiekunami w dniach 28-29 października brali 

udział w edukacyjnym spacerze po Cmentarzu Rakowickim.  

     W tym czasie uczniowie i pracownicy ZSCh zapalili ogień 

pamięci i złożyli kwiaty na wybranych mogiłach profesorów, 

którzy już odeszli. 

     Młodzież klasy 1k i 3e wraz z opiekunami (p. Mariolą Sob-

czyk i p. Agatą Walas) minutą ciszy uczciła zmarłych pracow-

ników, absolwentów i uczniów Chemika przy grobie śp. pani 

profesor Ewy Tarkowskiej. Z kolei uczniowie klasy 3f wraz  

z p. Anną Ścibor-Pilch wspominali tych, którzy odeszli, przy 

grobie śp. pana profesora Adama Twardzika. 

     Pani Anna Ryglowska-Gonek w imieniu dyrekcji i pracow-

ników naszej szkoły złożyła kwiaty i zapaliła znicze na mogile  

śp. pani profesor Janiny Jaśkowiec, której grób znajduje się na 

cmentarzu w Trzemeśni. W pierwszych dniach listopada na 

Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie odwiedziliśmy także  

śp. panią profesor Jadwigę Stecką. 

     Święto Odzyskania Niepodległości  

w naszej szkole było obchodzone w spo-

sób uroczysty i radosny.  

     We wtorek, 9 listopada, młodzież 

wzięła udział w Wielkim Konkursie Pie-

śni i Piosenki Patriotycznej. We wszyst-

kich klasach przeprowadzono lekcje  

o tematyce związanej z odzyskaniem nie-

podległości. O godzinie 11.11 w środę, 

10 listopada, społeczność naszej szkoły 

odśpiewała Hymn Państwowy, włączając 

się tym samym w ogólnopolską akcję 

#SZKOŁA DO HYMNU, która została 

zainicjowana przez MEN. Budynek zo-

stał odświętnie przystrojony biało-

czerwonymi barwami.   

     Te wydarzenia, a zwłaszcza radosne 

śpiewanie piosenek patriotycznych, po-

przedziły długi listopadowy weekend  

i wprowadziły nas w rodzinne obchody 

Święta Niepodległości. 
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Twórczość własna 
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In English 

You look so shiny', they say 
But they don't know what causes your smile 

And you can(not) tell them truth 
That's your top secret  

 

'You look so shiny', he says,  

'look up to the sky, you'll see'  
So she hugs him and watches how the sun goes down 

And this sunset looks like pure love 
 

Like them 
Like us 

 

Who knows what the sunrise holds?  

The sky is the limit 
See it?  

 

I don't know what I must do.  

I don't know where is the end of that game 
 

What's the matter with me?  

Tell me what's the matter with me?  
  

Because I always find trouble 

Heaven knows I've tried 
 

What's the matter with me?  
Tell me what's the matter with me?  

 

I've never been far, far away 
Come with me 

 
I was falling in love 

And sometimes I made mistakes 
I don't fall in love  

Because you should have better girlfriend 
 

I will save memories 
I will save my last chance  

I will (marry someone different)  
 

You should go…  

No! I should…  
I don't know 

What I must do 
 

I hope so…  
You take me  
I hope so…  

Show must go on 

Anna Okarmus 
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Rozwiąż krzyżówkę,  

podpisz ją imieniem i nazwiskiem,  

dostarcz do biblioteki szkolnej  

lub zrób zdjęcie i wyślij na adres e-mail:  

redakcja.alchemika@gmail.com  

do końca tego roku.  

Na zwycięzcę czeka nagroda - książka i dyplom. 

Zostanie on wyłoniony w drodze losowania  

wśród prawidłowych odpowiedzi. 

Zapraszamy do zabawy. 

Konkurs Chemika 

Poziomo: 
5. Bogini tęczy. 
6. Ukochana Orfeusza. 
10. Matka Zeusa. 
11. Wierna żona Odyseusza. 
14. Zabiła swoich synów. 
15. Siostra Antygony. 
16. Obdarty ze skóry przez Apollina. 
17. Mąż Afrodyty. 
18. Przyjaciel Achillesa, zginął z ręki Hektora. 
20. Nazwa wyspy, koło której wyłoniła się z mor-
skiej piany Afrodyta. 

Pionowo: 
1. Zamieniona przez Atenę w pająka. 
2. Pies strzegący wejścia do świata zmarłych. 
3. Bogini sprawiedliwości. 
4. Straciła czternaścioro dzieci. 
7. Zabiła Agamemnona. 
8. Ojciec Kronosa. 
9. Żona Heraklesa. 
12. Koza, karmicielka Zeusa. 
13. Mąż Heleny Trojańskiej. 
19. Zmieniła towarzyszy Odyseusza w świnie. 

Rozwiąż krzyżówkę,  

podpisz ją imieniem i nazwiskiem,  

przynieś do biblioteki szkolnej  

lub zrób zdjęcie i wyślij na adres e-mail:  

redakcja.alchemika@gmail.com  

do końca tego roku.  

Na zwycięzcę czeka nagroda - książka i dyplom. 

Zostanie on wyłoniony w drodze losowania  

wśród prawidłowych odpowiedzi. 

Zapraszamy do zabawy. 
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Ogłoszenia 

Zapraszamy klasy, grupy i solistów  
do Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek.  

Regulamin:  
- przygotowujemy 2 utwory - jeden w języku polskim, 

a drugi - w języku obcym (2 kolędy lub 2 pastorałki 
albo 1 kolędę i 1 pastorałkę; a w przypadku utworu ob-

cego dopuszczalna jest też piosenka świąteczna);  
- wybrane utwory mogą być wykonywane również  

w wersji instrumentalnej;  
- ocenie będzie podlegać dobór repertuaru,  
znajomość melodii i wrażenia estetyczne; 

- na zgłoszenia czekamy do poniedziałku, 13 grudnia; 
- konkurs odbędzie się w poniedziałek lub wtorek  

(20 lub 21 grudnia).  
 

Organizatorzy:  
p. Agata Walas, p. Anna Krzych, p. Wojciech Brzuchacz 

     Samorząd uczniowski Zespołu Szkół Chemicznych  
im. Marii Skłodowskiej-Curie gorąco zaprasza wszyst-

kich chętnych uczniów do udziału w tegorocznym 
Konkursie Fotograficznym Chemika.  

     Tym razem tematyka konkursu dotyczyć będzie 
zbliżających się zimowych świąt.  

Jak spędzasz swoje święta? Z czym Ci się one kojarzą?  
Uwiecznij to na fotografii!  

     Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy  
oraz atrakcyjne nagrody! 

     Prosimy o przesyłanie prac konkursowych  
do 19 grudnia 2021 roku na adres e-mail: 

w.o.lesniak@o2.pl 
 

Organizatorzy:  
Prezydium Samorządu Uczniowskiego 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego 
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Zdjęcie numeru 
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