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Najwyższa pora to zmienić!  

W tym numerze skupiliśmy się na naszym mieście - Krakowie. 

Przeprowadziliśmy rozmowę z panią profesor Małgorzatą Molik 

o najciekawszych miejscach w naszym mieście, o wycieczkach 

po Krakowie. Mateusz Filipek przyjrzał się bliżej odwiecznemu 

problemowi, jakim są ulotki na naszych ulicach. Magda Jawor-

nicka odwiedziła wraz z klasą Groteskę i przeprowadziła wywiad 

z krakowskim aktorem - Rafałem Szumskim. Wolontariusze       

z naszej Szkoły zorganizowali na ulicach Krakowa oraz w tram-

wajach, które jeżdżą po naszym mieście, akcję „Drugie Życie”. 

W powietrzu wreszcie na dobre unosi się zapach wiosny. Zapra-

szamy więc na spacer po Krakowskim Rynku, gdzie można ku-

pić obwarzanki, karmić gołębie oraz obserwować innych ludzi.  

 

Redaktor Naczelna - Patrycja Gubała 

Mój Kraków! 

Słowem wstępu 

Okładka: 

Brama Floriańska  - Kaja Stefańska 
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Wywiad numeru  

Pogawędka o Krakowie z panią mgr Małgorzatą Molik 

Kraków ma nieskończoną ilość tajemnic, mnóstwo galerii, teatrów, zabytków. Miasto to było 

i jest inspiracją dla wielu artystów, którzy tu mieszkają lub przyjeżdżają uczestniczyć w jego 

kulturze. Istnieje wiele kół miłośników naszego miasta. Jednym z nich jest to założone w na-

szej Szkole przez panią profesor Małgorzatę Molik. Oferuje ono uczniom ciekawe wycieczki   

i konkursy. 

 

Rozmawiała PATRYCJA GUBAŁA 

Prowadzi Pani Koło Miłośni-

ków Krakowa, skąd taki   

pomysł?   

Wszystko zaczęło się od książ-

ki. Kiedy przeglądałam pozycje 

w jednej z krakowskich księ-

garni, wpadła mi w ręce nie-

wielka książeczka Andrzeja 

Nazara „Ezoteryczny Kraków”.  

Tytuł wzbudził moją cieka-

wość i postanowiłam ją natych-

miast zaspokoić. Od razu za-

częłam czytać i ani się spo-

strzegłam, a prześledziłam 

cztery rozdziały. Okazało się, 

że książka opisuje niezwykłe, 

na wpół legendarne historie  

związane z Krakowem, które 

ukazują nasze miasto w zupeł-

nie innym świetle, jako prze-

strzeń magiczną, wyjątkową.  

Oczywiście kupiłam tę książkę 

i jeszcze jedną – opisującą nie-

zwykłe budowle w Krakowie. 

Opuszczając księgarnię, mia-

łam już pomysł nie tylko na 

nazwę i formę działalności ko-

ła, ale także plan pierwszej wy-

cieczki. Niezwłocznie zabra-

łam się do pracy i dwa tygo-

dnie później odbyła się pierw-

sza wycieczka – „Ezoteryczny 

Kraków - śladami mar i du-

chów w Krakowie”. Wyjście 

cieszyło się ogromną popular-

nością, co zachęciło mnie do 

dalszej działalności. Inspiracji 

do kolejnych wypraw po Kra-

kowie dostarczyły mi następne 

rozdziały moich lektur. Wkrót-

ce potem odbyły się wycieczki; 

„Magiczne miejsca w Krako-

wie”, „Tajemnice krakowskich 

budowli”, „W chałacie i jar-

mułce” i wiele innych. W ciągu 

dwuletniej działalności koła 

odbyło się 12 wycieczek. Byli-

śmy w Tyńcu, zwiedziliśmy 

Kazimierz, poznaliśmy zabytki 

Zwierzyńca. Jeszcze wiele cie-

kawych miejsc do zwiedzania 

przed nami. Ciągle przychodzą 

mi do głowy nowe pomysły       

i zaopatruję się w nowe pozy-

cje książkowe, które opisują 

historię i osobliwości Krakowa.  

 

Czyżby była to Pani pasja? 

Tak, można powiedzieć, że 

historia Krakowa, jego dzieje 

to moja pasja. Kilka lat temu,  

gdy zaczynałam pracę w naszej 

szkole, rozpoczęłam kurs prze-

wodników po Krakowie. Nie-

stety, jako młody nauczyciel 

miałam wiele obowiązków 

związanych z przygotowaniem 

do zajęć, a kurs okazał się bar-

dzo absorbujący, dlatego posta-

nowiłam odłożyć końcowy eg-

zamin na później, by lepiej się 

do niego przygotować. Los 

zrządził jednak inaczej i do tej 

pory nie mam licencji prze-

wodnika. Trochę tego żałuję      

i mam nadzieję, że kiedyś uda 

mi się dokończyć to, co zaczę-

łam.  

 

Dopracowane w każdym ca-

lu, ciekawe, obejmujące okre-

śloną problematykę - właśnie 

takie są wycieczki zaplano-

wane przez Panią. Ile czasu 

zajmuje opracowanie takiej 

trasy?  

Przygotowanie takiej wyciecz-

ki wymaga sporo wysiłku           

i czasu. Podziwiam przewodni-

ków, którzy swobodnie opo-

wiadają o różnych miejscach  

w Krakowie. Ja, niestety, mu-

szę sporo się przygotowywać, 

by wypaść profesjonalnie. Ro-

bię dokładne notatki, których 

staram się nauczyć na pamięć.  
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Wywiad numeru 

Pogawędka o Krakowie z panią mgr Małgorzatą Molik 

Czasami ćwiczę opowiadanie 

jakiejś historii, by była jak naj-

ciekawsza. Technika opowia-

dania odgrywa bardzo ważną 

rolę. Przygotowanie wycieczki 

często wymaga odwiedzenia 

danego miejsca, zanim udam 

się tam z uczniami, by nie po-

pełnić gafy. W związku z tym 

sporo chodzę po Krakowie, 

obserwuję, czasami robię foto-

grafie, które potem analizuję     

z przewodnikiem w ręku. Przy-

gotowanie wycieczki zajmuje 

około dwóch tygodni. 

 

Słyszałam, że udało się Pani 

uzyskać dostęp do miejsc nie-

dostępnych na co dzień dla 

zwiedzających. Kwestia zna-

jomości czy stwierdzenia: 

„Jak się chce, to się może”? 

Tak. To była wycieczka, z któ-

rej jestem najbardziej zadowo-

lona – „Rekreacja na Zwie-

rzyńcu”. Przygotowanie jej 

zajęło mi sporo czasu nie tylko 

dlatego, że musiałam opraco-

wać materiał, ale postanowi-

łam dostać się do miejsc, które 

udostępniane są turystom bar-

dzo rzadko – do kościoła św. 

Salwatora i kościółka św. Mał-

gorzaty, dawnej pogańskiej 

Gontyny. Wejście tam okazało 

się trudniejsze, niż przypusz-

czałam. Najpierw musiałam 

spędzić kilka godzin przy fur-

cie klasztoru sióstr Norberta-

nek i czekać na decyzję Matki 

Przełożonej, by pozwoliła nam 

wejść do kościoła, który znaj-

duje się przy klasztorze. Gdy 

już udało mi się uzyskać jej 

zgodę, postanowiłam nie pod-

dawać się. Za radą sióstr uda-

łam się do proboszcza, który 

dysponował kluczami do Gon-

tyny i kościoła św. Salwatora. 

Trzy razy próbowałam dostać 

się do proboszcza, musiałam 

spędzić kilka godzin pod kan-

celarią, ale w końcu się udało. 

Okazało się, że kościoły nie są 

udostępniane turystom, ponie-

waż otwarcie ich wymaga wy-

łączenia wielu systemów alar-

mowych. Dzięki uprzejmości 

jednego z wikariuszy, który           

w strugach deszczu zmagał się 

z alarmami i zabezpieczeniami, 

udało nam się zwiedzić oby-

dwie budowle. Po tej wyciecz-

ce byłam z siebie bardzo zado-

wolona i stwierdziłam, że wy-

starczy do czegoś uparcie dą-

żyć, a można to osiągnąć. 

 

 

Plakaty często związane są      

z tematem wycieczki. Wyko-

nuje je Pani sama? 

Wykonywanie plakatów spra-

wia mi ogromną przyjemność.  

To chwila relaksu, uzasadniona 

potrzebą wykonania czegoś do 

pracy. Mogę wtedy zapomnieć 

na chwilę o kłopotach, przypo-

mnieć sobie czasy, kiedy sporo 

malowałam. Plakaty spełniają 

ważną rolę, ponieważ im bar-

dziej rzucają się w oczy, tym 

więcej osób wie o organizowa-

nych przeze mnie wyciecz-

kach. To jedyna możliwość 

dotarcia  do wszystkich 

uczniów. 

 

Którą wycieczkę najczęściej 

Pani wspomina? 

Oczywiście tę pierwszą            

– „Ezoteryczny Kraków – śla-

dami  mar  i  duchów  w Kra-

kowie”. Strasznie się przed  nią 

denerwowałam.    Tego     dnia  

Wycieczka „Kryminalny Kraków” 

Zdjęcie JULITA ŚRODA-PŁATEK 
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Pogawędka o Krakowie z panią mgr Małgorzatą Molik 

dopisała nam jednak pogoda    

i wycieczka odbyła się w pro-

mieniach zachodzącego słońca 

– idealne tło do tego tematu. 

Najciekawszą była jednak lek-

cja muzealna w Starej Synago-

dze. Uczniowie mieli możli-

wość przymiarki tradycyjnych 

strojów żydowskich, poznali-

śmy obyczaje polskich Żydów, 

a także  przedmioty odgrywa-

jące ważną rolę w liturgii. Na 

twarzach uczestników wy-

cieczki widziałam zaintereso-

wanie. To ogromnie motywuje 

do dalszej pracy. 

 

Na pewno ma Pani ulubione 

miejsca w Krakowie? Może 

nam Pani o nich opowiedzieć. 

W pogodne letnie dni uwiel-

biam stawać pod  północną 

wieżą Kościoła Mariackiego.  

Gdy obserwuje się ją z bliska, 

sprawia wrażenie nieskończo-

nej, ogromnej, wręcz przytła-

czającej. Myślę, że o wywoła-

nie takiego wrażenia chodziło 

budowniczym. W Kościele 

Mariackim znajduje się także 

Kaplica Spełnionych Próśb 

(pierwsza kaplica po prawej 

stronie) – czasami tam zaglą-

dam. Uwielbiam spacery po 

Kazimierzu, za każdym razem 

odkrywam jakąś nową uliczkę. 

To podróż do zupełnie innego 

świata. Lubię zwiedzać miej-

sca, z którymi związane są ja-

kieś tajemnicze historie, legen-

dy. Takim miejscem jest Ko-

ściół pw. Matki Boskiej Śnież-

nej przy ulicy Siennej.  Znaj-

duje się tam słynący łaskami 

XVII - wieczny krucyfiks. We-

dług klasztornych kronik wy-

rzeźbiony na nim Chrystus 

miał przemówić do jednej z 

zakonnic i od tego czasu ma 

otwarte usta.  

 

Co uczniom proponuje jesz-

cze Koło Miłośników Krako-

wa? 

Oprócz wycieczek Koło Miło-

śników Krakowa proponuje 

także konkursy i zabawy          

w plenerze. W ramach działal-

ności koła odbyły się dwie 

edycje konkursu fotograficzne-

go „Magiczny Kraków”                 

i „Jesienny Kraków”. Wyko-

nawcy najlepszych fotografii 

otrzymali statywy fotograficz-

ne. Jest już gotowy projekt za-

bawy plenerowej „Czy znasz 

Kraków nasz. Zabawa uliczna 

z krzyżówką w tle”. 

   

Pomysłów mnóstwo, a co da-

lej? Jakie ma Pani plany na 

przyszłość?  

W najbliższym czasie  z  Panią  

profesor  Magdaleną Janiczek 

planujemy cykl wycieczek po-

święcony zwiedzaniu  krakow-

skich kopców. Chciałabym 

także zorganizować wycieczkę 

po chrześcijańskim Kazimie-

rzu. Kolejne plany związane są 

ze zwiedzaniem Nowej Huty     

i klasztoru w Mogile – miejsca, 

z którym związanych jest wiele 

legend i ciekawych historii. 

Nie należy też zapominać        

o najbliższych okolicach. Jed-

ną z planowanych wycieczek 

jest „Historia i osobliwości 

Garbarów”.  

 

 

Wywiad numeru 

 

Wycieczka na krakowski Kazimierz 

Zdjęcie JULITA ŚRODA-PŁATEK 
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Temat numeru - Mój Kraków! 

Zdjęcie  IZABELLA WYJADŁOWSKA 
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Brać albo nie brać? 

„ 

Tekst MATEUSZ FILIPEK 

   Zwykła papierowa ulotka, 

jeśli leży w wilgotnej ziemi, 

rozkłada się około pół roku. 

Najpierw ulega rozwarstwie-

niu, następnie zostaje rozłożo-

na przez grzyby i bakterie”     

– piszą eksperci na stronie Eko 

D o l i n y  ( h t t p : / /

www.ekodolina.pl/ ). Oczywi-

ście te piękne, wzbogacone 

ulotki rozkładają się o wiele 

dłużej niż te najzwyklejsze. 

   Codziennie produkuje się 

kilka ton ulotek, które w więk-

szości lądują na śmietnikach    

i miesiącami się tam rozkłada-

ją. Nim to nastąpi, na wysypi-

sko trafia kolejna tona ulotek. 

Wiele drzew zostaje ściętych, 

mnóstwo koszy zapełnionych. 

Często dzieje się to na próżno, 

ponieważ ludzie, którzy taką 

ulotkę przypadkowo otrzyma-

ją, zazwyczaj nawet jej nie 

czytają. Wezmą ją, ponieważ 

żal im człowieka, który mok-

nie na deszczu lub marznie na 

mrozie. Czy stać nas w takich 

przypadkach na ekologiczne 

myślenie? A co stanie się         

z NASZĄ PLANETĄ, jeżeli 

nie powstrzymamy tego nie-

bezpiecznego pędu ku samoza-

gładzie? 

   Poniedziałek. Kilka minut po 

siódmej. Zmierzam w kierun-

ku Zespołu Szkół Chemicz-

nych. Po drodze spotykam An-

kę, która też spieszy się do 

szkoły, a w dwójkę będzie 

nam raźniej. Kilka metrów 

dalej, zza rogu ulicy Szpital-

nej, wyłania się pan w czerwo-

nej kurtce. Od razu poznaję, że 

rozdaje „Metro”. Bierzemy po 

jednym egzemplarzu gazety.   

W końcu zawsze warto wie-

dzieć, czy coś ciekawego wy-

darzyło się w mieście. Jest 

grubsza, co oznacza, że znowu 

do środka włożono kilkustro-

nicową reklamę. 

- Pewnie znowu meble – rzuci-

ła Anka od niechcenia. Auto-

matycznie otwieramy gazetę, 

wyciągamy reklamę. Wrzuca-

my do pobliskiego kosza, któ-

ry, choć to dopiero poranek, 

jest zapełniony „dodatkami”. 

Idziemy dalej. Anka szybko 

przegląda nagłówki, wyłapując 

ciekawsze artykuły. 

I tak oto, na wzór tragicznego bohatera – Hamleta,  

wiele osób każdego dnia staje przed dylematem:  

Brać albo nie brać? 

Temat numeru - Mój Kraków! 

 - Jest coś? – pytam. Kręci 

przecząco głową, po czym 

składa gazetę i wyrzuca ją do 

kolejnego kosza. „Metro” lą-

duje na stosie kilku podobnych 

egzemplarzy. Chowam swój 

do plecaka. Może się przyda.  

   Właśnie zadzwonił ostatni 

dzwonek. Wybiegamy ze szko-

ły całą grupą, w końcu każdy 

chce jak najszybciej być         

w domu. Kiedy zbliżamy się 

do przystanku, tłum ludzi   

rośnie. Momentami trzeba     

się   przepychać,  bo  niektórzy  

Praca zajęła I miejsce  

w Ogólnopolskim Konkursie  

„Potęga Prasy”! 
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przystanęli na środku i ani my-

ślą przesunąć się dalej i prze-

puścić innych. Co chwilę prze-

de mną ukazuje się osoba, któ-

ra chce mi dać ulotkę. Zawsze 

patrzę z zaciekawieniem na 

tych ludzi. Raz jest to młody 

student, innym razem starsza 

pani. Jedni wyglądają na 

uśmiechniętych, inni na zmę-

czonych życiem. Czasami wy-

stawiają rękę w błagalnym ge-

ście, to znowu próbują wcisnąć 

ulotkę, żeby szybciej skończyć 

rozdawanie. Dla wielu z nich 

to jedyna praca. Każdy, kto 

choć raz pracował w ten spo-

sób, a znam wielu takich ludzi, 

zawsze bierze od innych ulot-

ki.  

   W końcu docieram na przy-

stanek z całym plikiem koloro-

wych kartek, nieraz takich sa-

mych. Rozglądam się za ko-

szem, który, jak się okazuje, 

jest już pełny. Jednak prze-

chodnie zdają się tego nie zau-

ważać i dalej wrzucają ulotki 

na stos, a one turlają się i lądu-

ją na chodniku.  

 

Moc ulotki 
 

Ulotka to jedna z najprost-

szych i najtańszych form rekla-

my. Ich drukowaniem zajmują 

się duże agencje reklamowe, 

ale także małe firmy poligra-

ficzne. Można je roznosić sa-

memu, zlecić to pracownikom, 

skorzystać z usług listonosza 

lub wynająć studentów. Koszt 

wyprodukowania 500 sztuk 

kolorowych u lotek A6 

(najmniejszy rozmiar), papier 

– kreda, błysk, druk kolorowy, 

dwustronny w krakowskiej 

drukarni GOMEO to od 155 do 

225 zł netto. Oczywiście każda 

drukarnia ma swój własny cen-

nik, a oferta ta jest bogata         

i różnorodna. Ulotka to podsta-

wowe źródło dochodów wielu 

takich firm. Przecież wszystkie 

nowe przedsiębiorstwa chcą 

zaistnieć na rynku i muszą się 

zareklamować, przedstawić 

potencjalnym klientom swoje 

usługi czy produkty. Takich 

nowych przedsiębiorstw po-

wstaje bardzo wiele, a i te, któ-

re już długo istnieją na rynku, 

też muszą pozyskiwać nowych 

klientów.  

   Nadeszły ciężkie czasy. Każ-

dy musi zadbać o siebie i swój 

sukces – odpowiada właściciel 

małej kafejki, którą odwie-

dzam po drodze do domu.        

A ulotek na ulicach i w ko-

szach przybywa. 

 

Bezkarna ulotka 
 

Według Kodeksu Wykroczeń: 

„Kto umieszcza w miejscu pu-

blicznym do tego nieprzezna-

czonym ogłoszenie, plakat, 

afisz, apel, ulotkę, napis lub 

rysunek albo wystawia  je  na 

widok   publiczny  w    innym 

miejscu bez zgody zarządzają-

cego tym miejscem, podlega 

karze ograniczenia wolności 

albo grzywny” (Art. 63a)  

   Artykuł ten dotyczy tylko 

ulotek, które są chowane za 

wycieraczkami, zostawiane          

w skrzynkach lub rozrzucane 

po klatkach schodowych. A co 

z tymi, które są rozdawane?    

W tej sytuacji sprawa wygląda 

nieco inaczej, ponieważ sami 

przyjmujemy ulotkę od osoby, 

która ją nam daje. W tej chwili 

stajemy się jej właścicielem      

i musimy zadbać o to, by po 

tym, jak przeczytamy ulotkę, 

wrzucić ją do kosza. 

 

Historia Barbary  
 

- A mam inne wyjście? – mówi 

Barbara, trzydziestodwuletnia 

Krakowianka, matka dwójki 

dzieci. - Mąż zarabia niewiele. 

Nie zawsze na wszystko wy-

starczy pieniędzy. Chodzę do 

urzędu pracy, ale tam od kilku 

miesięcy nie mają dla mnie 

żadnej oferty zatrudnienia. 

   Barbara codziennie rano wy-

rusza po paczkę ulotek, które 

następnie rozdaje przez kilka 

godzin. Nie jest dumna z tej 

pracy. Niezależnie od pogody 

musi stać i z uśmiechem na 

twarzy wystawiać rękę do 

przechodnia, który nie zawsze 

jest z tego faktu zadowolony.  

Temat numeru - Mój Kraków! 

Brać albo nie brać? 

Praca zajęła I miejsce  

w Ogólnopolskim Konkursie  

„Potęga Prasy”! 
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 Czuje się jak żebraczka. Lu-

dzie różnie na to reagują. Przez 

łzy mówi o kilku przypadkach, 

kiedy to została obrażona.  

- Niektórzy uważają, że ja tutaj 

stoję, bo mi się nie chce praco-

wać, nie chce mi się znaleźć 

lepszej pracy, ale przecież jest 

kryzys i tej pracy po prostu nie 

ma. 

   Na pytanie, czy zdaje sobie 

sprawę z tego, że ulotki za-

śmiecają miasto, wzrusza ra-

mionami i odpowiada: 

- Za coś muszę kupić jedzenie, 

opłacić rachunki, wyprawić 

dzieci do szkoły. Taki czło-

wiek, który zawsze miał na 

wszystko pieniądze, nigdy nie 

zrozumie mojej sytuacji. 

 

Historia Magdy 
 

- Sytuacja mnie do tego zmusi-

ła - mówi Magda, studentka     

pierwszego roku, uczy się za-

ocznie. - Muszę jakoś dorobić 

na studia.  

   Dziewczyna niedawno ukoń-

czyła liceum, więc na zatrud-

nienie w innej branży nie ma 

szans. Studia zaoczne nie są 

tanie, trzeba zapłacić czesne, 

kupić książki lub je skserować, 

opłacić dojazd i utrzymać się,   

a rodziców nie stać na to, by jej 

pomóc, mają na utrzymaniu 

troje młodszych dzieci. O stu-

diach dziennych nawet nie my-

ślała, ponieważ tu koszty są 

podobne, ale nie ma możliwo-

ści dorobienia, bo zajęcia za-

zwyczaj rozpoczynają się rano 

i kończą wieczorem. Pozostaje 

dorywcza praca w weekendy. 

Jednak o taką pracę nie jest 

łatwo w mieście, gdzie studiuje 

tak wielu młodych ludzi, a co 

drugi musi dorobić. 

   Dziewczyna rozdaje więc 

„Metro”. Rano odbiera gazety. 

Stoi w wyznaczonym miejscu, 

dopóki nie rozda wszystkich 

egzemplarzy. Nie czuje się 

winna. Uważa, że nie ma wyj-

ścia, musi to robić, by się 

utrzymać i spełnić swoje ma-

rzenie o studiach i lepszym 

życiu. Poza tym widzi, że wie-

lu ludzi specjalnie wysiada 

jeden przystanek wcześniej, by 

dostać „Metro”, ponieważ jest 

to darmowa gazeta, a na inne 

ich nie stać.  

- Mieszkańcy pragną się do-

wiedzieć czegoś nowego o na-

szym mieście i ta gazeta im to 

umożliwia – mówi Magda. 

 

Krakowianie           

o ulotkach                  

w naszym mieście 
 

Pan Mieczysław, dozorca jed-

nego z budynków przy ulicy 

Karmelickiej, ma jednak od-

mienne zdanie: 

- Ja wiem, że ludzie muszą do-

robić i że studenci potrzebują 

tej pracy, ale z drugiej strony te 

ulotki są wszędzie. Ciągle mu-

szę je sprzątać. Przenosi je 

wiatr z miejsca na miejsce.    

   Dozorca jest rozżalony, po-

nieważ kiedy zwraca ludziom 

uwagę, by dbali o czystość, by 

wyrzucali śmieci w wyznaczo-

nych do tego miejscach, to 

wielu z nich krzyczy na niego. 

Zupełnie nie szanują jego pra-

cy. A jemu chodzi o to, by 

dbać o wspólne dobro, by Kra-

ków nie był kojarzony z wiel-

kim śmietnikiem.  

 

 

Temat numeru - Mój Kraków! 

Brać albo nie brać? 

Praca zajęła I miejsce  

w Ogólnopolskim Konkursie  

„Potęga Prasy”! 

Zdjęcie JULITA ŚRODA-PŁATEK 
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Brać albo nie brać? 

- Biorę ulotki, bo rozumiem 

sytuacje tych ludzi – mówi 

pani Maria. Sama przez cztery 

lata bezowocnie szukała stałej 

pracy. W końcu, przez znajo-

mych, udało jej się znaleźć 

zatrudnienie w jednej z firm. 

Zapytana o stanowisko wobec 

niszczenia papieru, zaśmieca-

nia Krakowa, powiedziała, że 

są rzeczy ważne i ważniejsze. 

Żal jej ludzi, z którymi się 

utożsamia, ponieważ sama 

przez wiele lat nie miała pracy. 

Uważa, że ludzie głodni nie 

myślą o tym, co się stanie z ich 

planetą, ponieważ ich podsta-

wowa potrzeba nie jest zaspo-

kojona. W tym momencie roz-

mowy wtrąca się starsza pani, 

Zofia: 

- Wątpliwe, czy wszyscy są tak 

bardzo głodni i potrzebujący. 

Po prostu nie chce im się zna-

leźć innej pracy. 

Między paniami wywiązuje się 

dyskusja. Każda z nich z zacię-

ciem broni swoich racji.   

- Nie biorę i nie będę brała       

– stwierdza na koniec pani Zo-

fia. - I tak wiem, że na nic mi 

się nie przydadzą. Jak mam je 

zaraz wyrzucić, to po co         

w ogóle się fatygować? Wszę-

dzie tego pełno, kosze zapeł-

nione. Czy ktoś w ogóle pomy-

ślał, ile papieru na to idzie? 

Słyszałam ostatnio, że wszyst-

kie sieci komórkowe robią 

wielkie kampanie wymiany 

papierowych faktur na e-

faktury, bo chcą oszczędzać 

papier, postępują ekologicznie. 

To dlaczego nikt nie pomyślał, 

żeby ukrócić proceder rozda-

wania ulotek? I tak niewielu     

z nich korzysta. 

   Kiedy pada stwierdzenie, że 

studenci w ten sposób dorabia-

ją, odpowiada, że są inne for-

my pracy, na przykład w ka-

wiarniach czy różnych sieciach 

typu fast food. Ona nigdy nie 

miała problemu ze znalezie-

niem pracy i uważa, że jeżeli 

ktoś bardzo chce, to znajdzie 

odpowiednie zatrudnienie. 

 

Dylemat  
 

Wydawać by się mogło, że 

punkt widzenia zależy od tego, 

gdzie obecnie jesteśmy. Nie 

myślimy ekologicznie, ponie-

waż doświadczył nas los, nie 

mamy innej pracy i musimy 

rozdawać ulotki lub pracujemy 

w tej branży i utrzymujemy się 

z produkcji ulotek. A może 

wręcz przeciwnie, stać nas na 

ekologiczne myślenie, bo ma-

my stałą pracę. Jeżeli idziemy 

ulicą, na której spotykamy kil-

ku ludzi, którzy rozdają kolo-

rowe ulotki, w końcu i my za-

czniemy się zastanawiać nad 

tym, czy pomóc jednostce za-

spokoić jej podstawowe po-

trzeby i zapomnieć o losie 

przyszłych pokoleń, a może 

powinniśmy mieć na wzglę-

dzie wyższe cele i  zapomnieć 

o tym człowieku (a raczej dość 

sporej grupie osób), ominąć 

jego wyciągniętą dłoń, myśląc 

tylko o planecie, która ma nam 

służyć jeszcze bardzo długo? 

To trudna decyzja. Nasza de-

cyzja. 

 

Rozwiązanie 
 

- Ulotki można produkować na 

papierze z odzysku, jednak 

firmy rzadko decydują się na 

ten krok, ponieważ takie ulotki 

wyglądają mniej atrakcyjnie 

niż te na białym, kredowym, 

lśniącym papierze – twierdzi 

właściciel jednej z drukarni.  

   Może warto jednak zrezy-

gnować z pięknego wyglądu na 

rzecz zmniejszenia ilości pro-

dukowanych śmieci, które 

trudno potem przetworzyć? 

Przecież już sama informacja    

- „ekologiczna ulotka” - wy-

wiera pozytywny wpływ na 

odbiorców. Należałoby też 

zająć się zużytymi ulotkami. 

Sprawa jest prosta, kto produ-

kuje ulotki lub używa ich do 

celów marketingowych, powi-

nien zadbać o ich utylizację. 

Jeżeli jednak nie pojawi się 

odpowiednia regulacja prawna, 

ulotki nadal będą „fruwały” po 

naszych ulicach.  

Temat numeru - Mój Kraków! Praca zajęła I miejsce  

w Ogólnopolskim Konkursie  

„Potęga Prasy”! 
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Krakowski Kazimierz 

Fotoopowieść Magdy 

8 listopada Pani mgr Małgorzata Molik zorganizowała dla klasy 2 c wycieczkę na Krakowski 

Kazimierz. Szliśmy i szliśmy… A słońce świeciło i świeciło… W końcu dotarliśmy na miejsce, 

do Synagogi Wolfa Poppera. A tam już czekała pani przewodnik, która zabrała nas na spacer 

po uliczkach żydowskiej dzielnicy. 

 

Tekst i zdjęcia MAGDALENA JAWORNICKA 

Ciekawe, gdzie nas 

pani dzisiaj zaprowa-

dzi? 

Odwiedzimy dzielnicę 

żydowską - Kazimierz. 

Uwaga! Apa-

rat atakuje! 

Chowajmy 

się! 

Hurrra! Znów będziemy 

w gazetce szkolnej. 
1 

2 

Yy... gra Pani w RPG? 

Aktualnie jestem mi-

strzem gry, a pani? 

nie 

A tu już Kazimierz i dom sławnej Heleny Rubinstein         

- założycielki znanej na całym świecie firmy kosmetycznej. 

Była najstarsza z ósemki rodzeństwa i pochodziła z bied-

nej rodziny, ale później stała się najbogatszą kobietą       

w historii świata.  

3 4 

5 6 

O! Jesteśmy 

na miejscu. 

Przed nami 

Synagoga 

Poppera. 

Ciekawe, co tam 

zobaczymy? 

Chodzi ci 

o Torę? 

To ich Święta 

Księga. 
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 Idziemy pod Starą Synagogę, ale nie wchodzimy do wnętrza. Pani przewodnik opowiada 

nam historię tego miejsca. 

Czy to już koniec 

wycieczki ? 

Nie, idziemy pod 

Starą Synagogę,  

a potem na cmentarz. 

To naprawdę ma-

giczne miejsce. 

Ale czemu tu 

tak pusto? 

Czyżby kolejna 

synagoga? 

Żydzi są narodem bardzo pobożnym i dlatego  

na Kazimierzu znajduje się aż siedem synagog, 

tj. Stara Synagoga, Synagoga Izaaka Jakubowi-

cza, Synagoga Poppera, Synagoga Wysoka,  

Synagoga Kupa, Synagoga Remuh, Synagoga 
Tempel. 

Jakiś  

remoncik? 

O! Jest! Spotka-

łam ortodoksyj-

nego Żyda. 

Cicho wszę-

dzie, ciemno 

wszędzie... 

Kochani! Żydzi bardzo szanują swoich zmarłych! 

Na płytach cmentarnych zapisują ich imiona i za-

sługi. 

Fotoopowieść Magdy 

Krakowski Kazimierz 

Synagoga Remuh 

Synagoga Kupa A oto Cmentarz Remuh - najstarszy cmentarz  żydowski  

w Krakowie. Powstał w 1535 roku.  

Stara Synagoga 

7 8 

9 10 

11 12 
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Kandyd w Grotesce 

Kulturalni o kulturze 

   14 luty, Dzień Zakochanych, 

a my przechodzimy na drugą 

stronę Krupniczej i już po 

chwili jesteśmy w teatrze.  

Wchodzimy, zajmujemy prze-

znaczone dla nas fotele i za-

czyna się… Kandyd, czyli Op-

tymizm. 

  Autorem powiastki filozoficz-

nej, która została zaadaptowa-

na do wystawienia na scenie  

Groteski,  jest  Volta ir e 

(Wolter), a właściwie François- 

Marie Arouet, który napisał ten 

utwór w 1759 roku. Przedsta-

wiona w nim problematyka jest 

jednak, mimo upływu lat, nadal 

aktualna. Na początku powiast-

ki tytułowy bohater żyje w ide-

alnych warunkach na zamku   

w Westfalii. Tam Pangloss 

wpaja mu leibnizowską filozo-

fią optymizmu. Jednak już 

wkrótce, na skutek nieszczęśli-

wego zbiegu okoliczności, bo-

hater zostaje wygnany z tego 

raju i tułając się po różnych 

krajach i kontynentach, przeży-

wa nieprawdopodobne przygo-

dy, które zaprzeczają jego do-

tychczasowej wierze w dobroć 

świata. Okazuje się, że jego 

przekonania są błędne. Pod 

koniec utworu Voltaire odrzu-

ca twierdzenie Leibniza, które 

głosi, że żyjemy w "najlep- 

szym z możliwych światów"      

i ustami Kandyda stawia tezę, 

że "trzeba uprawiać swój ogró-

dek", czyli zajmować się swoi-

mi sprawami.  

   Każdy człowiek przeżywa 

takie rozczarowania i z naiw-

nego optymisty staje się z cza-

sem nieufnym wobec świata     

i ludzi sceptykiem. 

  Przedstawienie reżyserował 

Paweł Aigner. Scenografię 

stworzyła Małgorzata Zwoliń-

ska. Aktorzy doskonale wczuli 

się w swoje role. Kandyda za-

grał Andrzej Kopczyk, Kune-

gundę - Olga Przeklasa, Staru-

chę - Małgorzata Hachlowska, 

Filozofa Panglosa - Krzysztof 

Prystupa, Filozofa Marcina      

- Franciszek Muła, Brata Ku-

negundy - Lech Walicki, Króla 

Eldorado - Marek Karpowicz, 

Kakambo - Rafał Szumski, 

Pakitę - Monika Filipowicz. 

Niemal każdy z aktorów od-

tworzył kilka ról. Spektakl 

wzbogaciły satyryczne piosen-

ki oraz grana na żywo i cieka-

wie zaaranżowana scenicznie 

muzyka.  

  Największe wrażenie wywar-

ła na mnie gra Rafała Szum-

skiego. W pierwszych scenach 

był służącym u Barona. Musiał 

śpiewać tak jak inne postaci, 

jednak jego sytuacja była gor-

sza, ponieważ siedzieli na nim 

występujący w sztuce aktorzy, 

co na pewno utrudniało mu tę 

czynność. Artysta ten ma cie-

kawy głos i dlatego piosenek    

w jego wykonaniu słuchało się      

z prawdziwą przyjemnością,    

a przecież muzyka jest ważną 

częścią tego przedstawienia. 

Szumski doskonale zagrał       

w scenie, w której aktorzy mu-

sieli nieruchomo zastygnąć na 

jakiś czas w jednym miejscu. 

Nawet nie mrugnął! Potem 

zobaczyliśmy go w roli majtka. 

W jednej ze scen zataczał się, 

udając sztorm. Było to bardzo 

zabawne i podobało się wszyst-

kim widzom. 

   Aktor ten ma miłą aparycję      

i doskonale wczuwa się w gra-

ną rolę. Te wszystkie atuty po-

łączone w jedno mogą złożyć 

się na sukces sceniczny. Może 

o tym świadczyć fakt, że moje 

koleżanki i koledzy byli za-

chwyceni jego grą.  

   Jeżeli jeszcze nie widziałeś 

Kandyda, to koniecznie obej-

rzyj to przedstawienie. Warto! 

 

Kraków miasto teatrów! Nic więc dziwnego, że od września biegamy na różne przedstawie-

nia. Co prawda są to zazwyczaj adaptacje lektur, ale czemu nie? Większości ze spektakli już 

nie pamiętam. Jednak ten ostatni, czyli Kandyd, który został przedstawiony w Grotesce, za-

sługuje na kilka słów uznania z mojej strony. Zwłaszcza gra jednego z aktorów... 

 

Tekst MAGDALENA JAWORNICKA  
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Kulturalni o kulturze 

Dlaczego wybrał Pan aktorstwo? Jak 

to się zaczęło? 

Rafał Szumski: Typowo (tak sądzę). Naj-

pierw jako nastolatek chodziłem na kółko 

teatralne, wygrałem jakieś konkursy recyta-

torskie i potem… to porzuciłem. Zbliżała się 

matura, a ja byłem zajęty przygotowaniami 

na wydział prawa. Kiedy poczułem się przy-

gotowany, to stwierdziłem, że mogę jeszcze 

spróbować dostać się do AT w Warszawie 

(wydział w Białymstoku), bo z tamtych oko-

lic jestem. Poprosiłem instruktora z domu 

kultury, żeby mi pomógł i jakoś się udało.  

A jak się już dostałem, to stwierdziłem, że 

prawo mnie nie interesuje. A może to była 

kwestia lenistwa i nie chciało mi się zdawać 

kolejnych egzaminów w przeciągu dwóch 

tygodni? Teraz już nie pamiętam, ale znając 

siebie, to jest to bardzo możliwe. 

 

Dlaczego wybrał Pan Kraków jako 

miejsce pracy? 

RSz: Tu dostałem możliwość pracy. O! 

 

Jak Pan trafił do Groteski?  

RSz: Dyrektor Groteski rozglądał się za ja-

kimś aktorem, dziekan z AT mnie polecił, 

przyjechałem na spotkanie i zostałem przy-

jęty.  

 

 

 

Rafał Szumski urodził się w 1985 roku w Kolnie, w województwie podlaskim. Jest absol-

wentem AT w Warszawie oraz WSL w Białymstoku. W teatrze Groteska gra od sezonu 

2008/2009. Występował w przedstawieniu Kandyd czyli Optymizm czy Romanca. W 2012 ro-

ku w 48 HFP Kraków zdobył nagrodę dla najlepszego aktora za rolę w filmie Cena życia.  

 

Rozmawiała  MAGDALENA JAWORNICKA  

Zawód: aktor  

Czy praca w tym teatrze była Pana marze-

niem? Może ma Pan także inne pragnienia? 

Jakie? 

RSz: Co do marzeń teatralnych? Wychodzę  z zało-

żenia, że jeżeli twój teatr daje ci czasami możli-

wość realizacji, to już jest bardzo dobrze. Groteska 

czasami daje taką możliwość. Co do innych ma-

rzeń? Najnowsze BMW M5. Ale wątpię, czy praca 

aktora teatralnego pomoże mi te marznie zrealizo-

wać. Może coś się ruszy w pozateatralnych projek-

tach i wtedy najświeższy Bolid Młodzieży Wiej-

skiej trafi w moje łapy! Zobaczymy. 

         Na zdjęciu Rafał Szumski 

Źródło: www.groteska.pl/aktor/rafal-szumski 
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Zawód: aktor 

Kulturalni o kulturze 

Dla kogo się lepiej gra dla dorosłych          

czy dzieci? 

RSz: Najlepiej się gra, kiedy przedstawienie     

i rola są na poziomie i widz ma poczucie dobrze 

spędzonego czasu. Nie kreślę tu podziałów na 

widza starszego, młodszego, gorszego czy lep-

szego. 

 

Racja. A jak to się stało, że zagrał Pan                         

w Kandydzie? Czy jest Pan zadowolony    

z tej roli? 

RSz: W Kandydzie zrobiłem zastępstwo za ak-

tora, który odszedł z teatru. Właściwie nie 

wiem, czemu zostałem do tego wyznaczony, bo 

rola była napisana dla małego grubaska i tak 

zbudowany był aktor, który grał to wcześniej. 

Ja jestem dosyć wysoki i (póki co) w miarę 

szczupły, więc musiałem nieco zmodyfikować 

postacie, które grałem, żeby ciągle budziły 

śmiech. I chyba w miarę mi wyszło, bo zazwy-

czaj ludzie się śmieją. Chyba, że to odgłosy      

w mojej głowie.    

 

Miał Pan jakieś „wpadki” aktorskie? 

RSz: Kilka tygodni temu miałem „upadek ak-

torski”. Kolega na scenie źle ustawił taką dwu-

metrową platformę, na której stawałem. Kon-

strukcja puściła i wylądowałem na plecach. Ja-

koś udało mi się to ograć i dokończyć scenę, ale 

potem przez kilkanaście dni byłem obolały.   

 

Czy istnieją jakieś przesądy aktorskie 

przed premierą? 

RSz: Ja nie wierzę w przesądy ani w teatralne, 

ani w inne. Oczywiście są aktorzy, którzy wie-

rzą w bzdury typu, że krawcowa czy gardero-

biana nie może zaszywać kostiumu na aktorze, 

bo zaszyje mu talent. Z tego wynika, że ja już 

dawno go straciłem albo nie miałem go wcale. 

Czort go wie. 

Jaki jest Pana największy sukces? 

RSz: Sukces jest dla mnie zawsze, gdy widzowi 

podoba się rzecz, w której gram, bądź moja ro-

la, np. fakt, że spodobał Wam się Kandyd i mo-

ja rola, jest takim małym sukcesem. Co do bar-

dziej spektakularnych, to, o dziwo, nie mam! 

Jak to? Ja nie mam? To będę miał! Albo i nie. 

Zobaczymy.  

 

Jaką rolę chciałby Pan jeszcze zagrać?  

RSz: Chciałbym po prostu grać jak najwięcej  

w ciekawych produkcjach. 

 

A posiada Pan inne pasje?  

RSz: Myślę o próbie reżyserii teatralnej. Ostat-

nio przedstawiłem mojemu koledze (aktorowi         

z Bagateli) adaptację jednej z powieści Kurta 

Vonneguta, zgodził się na zagranie i może coś 

nam z tego wyjdzie. A jak nam wyjdzie, to 

osiągniemy wielki sukces artystyczny i komer-

cyjny, co przełoży się na grube miliony i wtedy 

kupię te BMW M5. O, jakie to wszystko proste. 

 

Dziękujemy. 

RSz: Pozdrawiam. 

Zdjęcie ANNA KACZMARZ  „Romanca” 

Źródło: www.groteska.pl/galeria/foto,183 
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Walentynkowy TURNIEJ MINISIATKÓWKI 

   Odpowiedni wystrój sali, tj. czerwone serduszka, 

oraz uśmiech na twarzy zawodników pozwoliły 

dobrze wczuć się w klimat tego dnia. Turniej siat-

kówki okazał się być idealną formą spędzenia 

święta zakochanych zarówno dla singli, jak i zapa-

trzonych w siebie par! 

   Nikt nie powiedział, że ma to być standardowy 

turniej! Ustalenie składu drużyn nie zajęło wiele 

czasu, bo drużyny składały się jedynie z dwóch 

osób. W końcu każdy wie, że do tanga trzeba 

dwojga, tyle też starczyło do siatkówki. Obowiąz-

kowo dziewczyna i chłopak! Do konkursu zgłosiło 

się 16 par. Ważna była zgodność miedzy nimi         

i współpraca, bez tego trudno jest osiągnąć sukces 

tak w życiu, jak i w sporcie. 

   Uczniowie, którzy muszą codziennie za ławą 

szkolną mierzyć się z zagadkami chemii czy mate-

matyki, z przyjemnością weszli do sali gimna-

stycznej, by zmierzyć się z innymi uczestnikami. 

Ustalone wcześniej mecze rozegrano z pełnym 

zaangażowaniem. Ciężko było znaleźć chwilkę na 

zawiązanie butów czy poprawienia włosów. Akcja 

była wartka i nikt z obecnych nie mógł się nudzić.  

   Pierwsze miejsce przypadło Karolinie Mazeli 

oraz Łukaszowi Boboli. Gratulujemy i liczymy na 

udział w kolejnej edycji rozgrywek.  

   W turnieju poza konkursem zagrali mgr Joanna 

Zima i mgr Wojciech Brzuchacz. 

Z życia szkoły 

Walentynki okazały się być nie tylko przepełnionym czerwienią i podarunkami świętem zako-

chanych, ale również aktywnie spędzonym czasem z wybranym partnerem.  

 

Tekst PATRYCJA GUBAŁA 

Zdjęcia mgr MARIOLA SOBCZYK 
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Redakcja „AlChemika” 
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Nasz „AlChemik” 
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Teatralny debiut 

      W Dniu Kobiet miała miejsce premiera naj-

nowszego spektaklu przygotowanego przez Szkol-

ne Koło Teatralne. Temat był ściśle związany        

z miłością. Przedstawianie w sposób humorystycz-

ny ukazywało, jak zmieniał się sposób okazywania 

tego uczucia w różnych czasach.  

    Widzowie byli świadkami zalotów jaskiniow-

ców, początków wojny trojańskiej, kiedy to Parys 

uprowadził Helenę, średniowiecznej miłości ryce-

rza do damy swojego serca. Oczywiście nie mogło 

zabraknąć nawiązania do znanego dramatu o miło-

ści pióra Szekspira. Były nawet jego dwie wersje! 

Pierwsza rozgrywała się na planie filmowym, 

gdzie kochankowie niezbyt się dobrali. W drugiej 

odsłonie Romeo stał na balkonie, a Julia w ogro-

dzie kłóciła się ze swoją rywalką, która pochodziła 

ze starożytności. Jak się okazało - niepotrzebnie, 

bo wybranek jej serca był zakochanym w sobie 

narcyzem.  

 

Każdy z nas ma jakieś pasje i pragnienia. Niestety, nie zawsze jesteśmy w stanie 

spełnić te ambicje sami. I właśnie w takich momentach najważniejsza staje się 

współpraca. Uczniowie, którzy tworzą Szkolne Koło Teatralne, mogą wiele na 

ten temat powiedzieć. W końcu jej efektem są przedstawienia, które wspólnie 

przygotowują.   
 

Tekst AGNIESZKA HUDYGA  (Ookami) 

Z życia szkoły 

Przygotowania przed spektaklem 
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Teatralny debiut 
     Lecz cóż to by było za przedstawienie o miło-

ści, gdyby nie pokazano obrazu starego małżeń-

stwa. Po 15 latach od ślubu życie męża wcale nie 

wygląda jak bajka, ponieważ żona wciąż bije go 

szmatą. Nie ma on nawet  czasu, by w spokoju 

przeczytać aktualne "Metro".  

   Spektakl bardzo mi się podobał. Scenografia bez 

problemu pozwalała wczuć się w czas i miejsce,         

w którym w danym momencie rozgrywała się ak-

cja; kostiumy prawie jak w profesjonalnym teatrze, 

nie wspominając o wspaniałej grze młodych akto-

rów! Pomimo wielu naprawdę śmiesznych mo-

mentów, oni pozostali poważni i dobrze wczuwali 

się w grane przez siebie postaci. Warto wspomnieć 

również o chórze, który towarzyszył występują-

cym uczniom. Dziewczęta śpiewały pięknie, czy-

stym głosem, dodając uroku całemu przedstawie-

niu.   

"Idea spektaklu opierała się na ukazaniu mi-

łości w krzywym zwierciadle i choć nie dla 

każdego ten temat mógł być interesujący, jed-

nak dla mnie była to niesamowita zabawa"  

– twierdzi Przemek z 1a, który zagrał zarówno 

narratora, jak i nieszczęśliwego męża. 

Zdjęcia JULITA ŚRODA-PŁATEK 

Opiekun Szkolnego Koła Teatralnego  

pani mgr Anna Ryglowska - Gonek 

Z życia szkoły 

Młodzi aktorzy po przedstawieniu  
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Wolontariusze w akcji 

Z życia szkoły 

 

Tramwaj nadziei 

Tradycją naszej Szkoły jest pomaganie potrzebują-

cym osobom. W związku z tym, że krew ratuje ży-

cie, zaprosiliśmy 7 lutego 2013 roku (czwartek) 

naszych uczniów i nauczycieli do uczestnictwa      

w akcji krwiodawstwa. Młodzież oraz pracownicy 

szkoły oddawali krew w sali gimnastycznej. W tym 

roku akcję zorganizowała pani mgr Martyna Sara-

pata, która prowadzi Szkolne Koło PCK. /Red./ 

Po raz drugi uczestniczyliśmy w akcji promowa-

nia dawstwa narządów. Akcja trwała w naszej 

Szkole od października 2012 roku do marca 

2013 roku. Odbył się konkurs literacki, plastycz-

ny oraz spotkania z rodzicami i uczniami, podczas 

których odbyło się przedstawienie o transplantacji, 

emisja filmów o tej tematyce, prezentacje wyko-

nane przez uczniów oraz wiele innych działań, 

których głównym celem była zmiana stosunku 

społeczeństwa do tematu transplantacji. Najbar-

dziej spektakularnym działaniem była z pewnością 

akcja w tramwaju, która odbyła się 19 marca,     

w czwartek. Spod Zespołu Szkół Chemicznych 

młodzież z opiekunami ruszyła pod Teatr Bagate-

la, gdzie o godz. 14:02 uczniowie wsiedli do tram-

waju nr 14. Następnie przesiadali się kilkukrotnie. 

Przejechali trasę, która ciągnęła się od Starego 

Miasta i okrążyła Nową Hutę. W końcu dotarli do 

miejsca, w którym rozpoczęła się ta akcja. Mło-

dzież rozdawała w środkach komunikacji miej-

skiej oświadczenia woli i zachęcała pasażerów do 

zastanowienia się nad ich podpisaniem.  

Natomiast 20 marca odbył się przemarsz uczniów 

na Krakowski Rynek. /Red./ 

Wampiriada  

Zdjęcia mgr ANNA BZOWSKA 

Akcja krwiodawstwa 

Akcja w tramwaju 

Przemarsz na Krakowski Rynek 



 

                                                                                2013 maj AlChemik  23  

Przez  wakacje  g a l o p e m 

Krąg naszych zainteresowań 

   W czasie wakacji osoby, któ-

re nie posiadają własnego 

wierzchowca i nie mogą na co 

dzień przebywać w towarzy-

stwie tych wspaniałych zwie-

rząt, nadrabiają zaległości. Naj-

lepszą formą spędzania czasu    

z końmi podczas wakacji są, 

według mnie, jeździeckie obo-

zy sportowe. Trwają one za-

zwyczaj dwa tygodnie i są speł-

nieniem marzeń jeźdźców, po-

nieważ można przebywać        

z końmi prawie 24 godziny na 

dobę. Na obozach tego typu, 

oprócz jazdy i treningów, każ-

dy uczestnik zobowiązany jest 

do zajmowania się wierzchow-

cem, którego dostanie pod 

opiekę. Oznacza to, że wstaje-

my wcześnie rano, by nakarmić 

"swojego konia" i resztę zwie-

rząt przebywających w stajni. 

Następnie jemy śniadanie, na 

którym zostaje przedstawiony 

plan dnia. Na obozach zawsze 

jest podział na grupy. Osobi-

ście uwielbiam być w tej, która 

jazdy ma na końcu. Można 

wcześniej pomóc w czyszcze-

niu stajni, wyprowadzaniu 

reszty koni na wybieg czy pro-

wadzeniu jazdy grup mniej za-

awansowanych.  

   W czasie tych dwóch tygodni 

każda chwila jest zajęta, ponie-

waż panuje tu zasada: 

"zakładam bryczesy o 6.00, 

ściągam o 21.00". Jak wej-

dziesz do stajni, by nakarmić 

konie, to wychodzisz z niej po 

podaniu im kolacji.   

   Osoby, które nigdy nie ze-

tknęły się z pracą przy tych 

zwierzętach, mogą się rozcza-

rować, kiedy dostaną zadanie, 

by czyścić boksy. Jeszcze 

mniej ciekawym zajęciem jest 

pielęgnacja koni. Jak wspo-

mniałam wcześniej, obozy te są 

organizowane z myślą o oso-

bach, które naprawdę kochają 

przebywać z tymi zwierzętami 

i dlatego nie powinno to stano-

wić dla nich problemu. 

   Na tych obozach oprócz tego, 

że robisz to, co kochasz, to 

przy okazji możesz poprawić 

swoją kondycję, która jest bar-

dzo potrzebna w jeździe kon-

nej. Te dwa tygodnie są zawsze 

wspaniałe, nawet wtedy, gdy 

nie trafi się na odpowiednie 

towarzystwo, ponieważ "czas 

wolny" można spędzić w stajni, 

nie przejmując się resztą obo-

zowiczów. Każdemu polecam 

taki sposób spędzania wakacji. 

Co dla uczniów znaczą wakacje? Dni wolne od szkoły, lenistwo, spotkania z przyjaciółmi…   

A jak patrzą na to "koniarze"? Jest to czas intensywnych treningów. Jeżeli masz szczęście      

i mieszkasz blisko stadniny, w której jeździsz, to zapewne będziesz tam chodzić codziennie.  

 

Tekst i zdjęcie NIKOLA  ADAMCZYK 
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Ludzkie oblicze Krakowa 
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Ludzkie oblicze Krakowa 

Kącik młodego felietonisty 

      Na Krakowskim Rynku ludzie relaksują się, 

odpoczywają, uczą się. Siedzą na ławkach i kar-

mią wszędobylskie gołębie. Niektórzy tutaj pracu-

ją. Spotkamy mimów, sprzedawców precli i pa-

miątek, osoby trzymające reklamy sklepów lub 

tych, którzy rozdają ulotki. Koło Bramy Floriań-

skiej siedzą artyści. Jeden namaluje twój portret, 

karykaturę, sprzeda obraz. Natomiast mężczyzna 

na ulicy Floriańskiej pokazuje sztuczki za pomocą 

piłki nożnej (pewnie niespełniony piłkarz), w bra-

mie kryje się człowiek przebrany w strój krakow-

ski, który zachęca do kupna piszczałek z drewna. 

Młodzi z ogromnymi teczkami to przeważnie stu-

denci ASP. Pewnie gdzieś przysiądą i będę malo-

wać urokliwe kościółki czy kamienice. Tuż obok 

przechodzą dziewczyny z dużym kubkiem kawy 

na wynos, to najczęściej kofeinoholiczki. Za nimi 

podąża chłopak z kebabem w dłoni.  

   Życie toczy się tutaj również w kawiarniach. 

Tak dziś, jak sto lat temu, Kraków byłby zdecydo-

wanie uboższy bez kawiarni. Historyczne, o niepo-

wtarzalnym klimacie i często szczelnie poukrywa-

ne w kamienicach czy piwnicach. Trudno uwie-

rzyć, że tam, gdzie teraz relaksując się, możemy 

popijać herbatkę, siedział Boy-Żeliński, Wyspiań-

ski, Miłosz, Terakowska. Obecnie wzmożony ruch 

w kawiarniach, oznacza tylko jedno - zbliża się 

sesja. A co do sesji, to studentów w Krakowie 

więcej niż płytek na Rynku. Dumne bycie studen-

tem uprawnia najczęściej do 10% - 15% zniżek. 

   Kraków to miasto, które dźwiga na swoich bar-

kach historię swoją, ale i innych ludzi. Przyjemnie 

usiąść i pomyśleć o losach tych, którzy odeszli        

i tych, którzy obecnie mijają cię, kiedy zjadasz ze 

smakiem krakowskie obwarzanki.   

Kiedy już przyjdziesz na Krakowski Rynek, nie pozostaje ci nic innego, jak kupić dobrze wy-

pieczonego obwarzanka z sezamem, makiem, solą lub inną mniej krakowską kombinacją        

i przyglądać się temu osobliwemu zjawisku, jakim jest codzienne życie tego miasta, które to-

czy się na ulicach, placach. Rojno tu jak w ulu zwłaszcza wtedy, kiedy zaświeci słoneczko.  

 

Tekst  i zdjęcie  PATRYCJA GUBAŁA 
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Matura, studia i…  

Ludzie i ich wybory 

   Może kilka, kilkanaście lat 

temu wykształcenie młodego 

człowieka miało ogromne zna-

czenie i dawało mu naprawdę 

duży wachlarz możliwości, 

jeśli chodzi o znalezienie pra-

cy, lecz teraz to się zmieniło. 

Dziś sytuacja uległa radykalnej 

zmianie. Każdy ma mnóstwo 

znajomych lub krewnych, któ-

rzy ukończyli studia, mają tytuł 

magistra, doktora, inżyniera     

i co z tego, skoro są bezrobot-

ni!? Jeśli już pracują, to nie we 

własnym zawodzie, o którym 

marzyli i chcieli się mu po-

święcić. Oczywiście nie mówi-

my tu o wszystkich, ale o spo-

rej części naszej społeczności. 

Zatem czego nam brakuje? 

Dlaczego jednym się udaje,     

a drugim nie? 

   Cywilizacja idzie do przodu,   

a my staramy się za nią nada-

rzać. Elektronika zastępuje 

ludzi, a im zostaje tylko ta pra-

ca, której maszyny nie umieją 

wykonywać. Dlatego chcąc 

utrzymać na początku samego 

siebie, później dom, rodzinę, 

podejmują się każdego zajęcia, 

które zazwyczaj jest bardzo 

ciężkie, wymaga wysiłku i po-

święcenia własnego zdrowia,    

a zarazem nie sprawia, że 

otrzymują wystarczające wy-

nagrodzenie takie, za które 

mogliby godnie żyć.  

   Można więc sobie zadać py-

tanie: co młodzi ludzie, którzy 

rozpoczynają swoją „przygodę 

z życiem” powinni robić, jakie 

podejmować decyzje, aby mieć 

zapewnioną stabilną przy-

szłość? Odpowiedź zapewne  

nie będzie jedna i jeśli zapytać 

innych ludzi, każdy z nich 

miałby swój pomysł na rozwią-

zanie tego problemu. W tym 

przypadku wiele zależy od nas 

- maturzystów.  Jak my do tego 

podchodzimy? Czy pragniemy 

zdobyć wiedzę i posiadać wy-

kształcenie? Czy idziemy na 

studia tylko po to, żeby mieć 

tzw. „papierek”? Jeśli zastana-

wiamy się nad swoją przyszło-

ścią, należymy do ludzi zdeter-

minowanych i pragniemy coś 

w życiu osiągnąć, to bardzo 

dobrze, bo nie poddamy się tak 

łatwo, będziemy walczyć o to, 

by nasze istnienie miało sens     

i dawało nam 100% satysfak-

cji. Lecz jeżeli studia są dla nas 

tylko kolejnym etapem życia, 

nie oczekujemy od nich za 

wiele. Musimy się nad sobą 

poważnie zastanowić, aby nie 

zmarnować sobie życia i nie 

wzbogacić naszego kraju          

o kolejne rzesze bezrobotnych 

osób. 

   To nieprawda, że nie mamy 

przed sobą żadnej przyszłości, 

bo nastały trudne czasy. Życie 

zawsze było, jest i będzie trud-

ne, trzeba się tylko w nim 

umieć odnaleźć. W tych cza-

sach, które nastały, liczy się 

twórcza postawa, aktywność, 

energia, pomysły. Jest wiele 

osób, którym się udało. Aby to 

potwierdzić, chciałam wam 

przedstawić  absolwenta klasy 

4a, który w ubiegłym roku 

uczęszczał do naszej szkoły      

- Tomasza Pagacza. Otóż już 

jako uczeń szkoły średniej za-

łożył własną firmę T-ART. Jest 

to niezwykłe, że się odważył 

na takie posunięcie zwłaszcza 

teraz, kiedy wokół nas tyle się 

słyszy o kryzysie i upadku wie-

lu firm. Jego historia jest przy-

kładem  na to, że oprócz ukoń-

czonych szkół, w tym wyż-

szych, ważna jest twórcza po-

stawa i pomysły na przyszłość 

oraz odwaga w realizowaniu 

własnych planów.  

Tyle się dzisiaj słyszy o kryzysie na świecie, o tym jak ciężko znaleźć pracę. Ciągle - My mło-

dzi ludzie - słyszymy od starszych, bardziej doświadczonych osób, jak ważna jest szkoła, bez 

niej nie ma dla nas przyszłości. Pewnie jest w tym trochę prawdy, ale w dzisiejszych czasach 

wielu studentów wie, bo przekonało się na własnej skórze, że szkoła to nie wszystko. 

 

Tekst IWONA GUGUŁA 

 

… co dalej? 
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Magia chemii 

Klub absolwenta 

Zbigniew Fryt, absolwent Zespołu Szkół Chemicznych, nauczyciel, autor pod-

ręczników do chemii, zgodził się porozmawiać o naszej Szkole i jego pasji, jaką 

jest chemia.  

 

Rozmawiały KINGA CEBALLOS, PAULINA JANKOWSKA, BARBARA PĘCZEK  

Jakie inklinacje do chemii przejawiał Pan 

w dzieciństwie? 

Zbigniew Fryt: Chemią zacząłem się pasjonować 

w wieku 13-14 lat, ponieważ miałem kolegę, który 

interesował się materiałami wybuchowymi. Może 

to za dużo powiedziane, ale jakieś petardy i wybu-

chy robił sobie w domu, więc to było takie pierw-

sze zderzenie z chemią jeszcze przed nauką chemii 

w szkole średniej. Prawdziwa przygoda z chemią 

rozpoczęła się w 7-8 klasie szkoły podstawowej, 

gdzie miałem znakomitą nauczycielkę, która była 

bardzo wymagająca. Mieliśmy ciekawe lekcje peł-

ne eksperymentów, Kółko Olimpijczyka, dzięki 

któremu mogłem spokojnie się uczyć. Później 

okazało się, że był to mój ulubiony przedmiot, 

poza matematyką, co zaowocowało udziałem       

w olimpiadzie chemicznej szczebla wojewódzkie-

go. Pozwoliło mi to na uzyskanie wolnego wyboru 

szkoły średniej (mogłem dostać się bez egzami-

nów do wybranej przeze mnie szkoły). Dlatego 

mieszkając poza Krakowem, wybrałem sobie aku-

rat liceum chemiczne w Krakowie. Liceum che-

miczne to był  pewnego rodzaju eksperyment edu-

kacyjny: bardzo duża liczba godzin chemii, ekspe-

rymentalny program nauczania chemii kwantowej, 

więc zamiast do liceum ogólnokształcącego posze-

dłem do liceum chemicznego, bo chciałem być 

chemikiem. I tak to się zaczęło. 
 

Czyli można powiedzieć, że miał Pan men-

tora, który rozwijał w Panu zamiłowanie do 

chemii? 
 

ZF: Tak, taką osobą była Pani Profesor Ząbek, 

która bardzo wcześnie zauważyła u mnie zaintere-

sowanie chemią, co pozwoliło mi już w młodym 

wieku zdobywać wiedzę i doświadczenie. Poświę-

cała nam dużo swojego czasu. 

Na zdjęciu Zbigniew Fryt i autorki wywiadu 
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Klub absolwenta 

 Zresztą na swojej drodze spotkałem wielu nau-

czycieli i każdy z nich nauczył mnie czegoś inne-

go. Jednak to Pani Ząbek była taką osobą, która to 

zainteresowanie rozwinęła we mnie najbardziej. 

 

Pamięta Pan jakieś anegdoty z okresu nau-

czania w naszym technikum lub na stu-

diach? 

ZF: Chyba nie, gdyż upłynęło już dużo czasu, ale 

pamiętam jedną historię. Podobała mi się bardzo 

dziewczyna z klasy Pani Profesor Tarkowskiej, 

więc zacząłem spędzać z Nią wiele czasu. Byłem 

Przewodniczącym Samorządu Szkolnego i gdy 

odbywały się dyskoteki w szkole, to tańczyłem     

z wieloma dziewczynami. Zauważyła to moja wy-

chowawczyni i gdy pewnego razu wszedłem do 

klasy, podniesionym głosem zawołała: „Fryt, ty 

masz serce jak brama Floriańska!" Koledzy mieli 

się z czego nabijać, ale wspominam to bardzo mi-

ło. 
 

Jak ocenia Pan 4 letnie technikum? 

ZF: Kiedyś szkoła trwała dłużej, przez co było 

lepsze przygotowanie do życia i zawodu. W szko-

le na Krupniczej 44 wszystkiego szybko się uczy-

liśmy, gdyż nauczyciele byli bardzo zaangażowa-

ni. Omawialiśmy również niektóre zagadnienia, z 

którymi zetknąłem się również na studiach che-

micznych. Z tego względu będąc na studiach, 

większość treści z podstaw chemii miałem już 

opanowane, więc pomagaliśmy w nauce innym 

kolegom. Za moich czasów do szkoły chodziło się 

nawet w soboty. Było dużo nauki, więc byliśmy 

wszechstronnie wykształceni. Spędzaliśmy ze so-

bą dużo czasu. To sprzyjało dobremu przygotowa-

niu do życia. Sami pomyślcie: jesteście wspaniały-

mi młodymi ludźmi, którzy nie tylko muszą się 

uczyć chemii czy matmy, ale też chcą coś wie-

dzieć o świecie, o sporcie, iść do kina, na randkę, 

posłuchać dobrej muzyki. Jeżeli przy okazji potra-

ficie ze sobą rozmawiać, podyskutować, poopo-

wiadać na różne ciekawe tematy, to jest dobrze. 

Taką właśnie osobą była i jest Pani Profesor Tar-

kowska. Mnie, niestety, nie uczyła, ale to co ona 

zrobiła ze swoją żeńską klasą, do której chodziła 

moja żona, jest czymś niezwykłym. Założyła ka-

baret, drużynę harcerską, wyjeżdżała z nimi na 

przeróżne wycieczki, bardzo często poświęcając 

prywatny czas. Tam dziewczyny nauczyły się grać 

na gitarach, śpiewać na kilka głosów, robiły zdję-

cia, kronikę, podejmowały wiele inicjatyw           

w szkole. Był to wspaniały, wszechstronny rozwój 

nie tylko chemiczny i matematyczny. Przeżyły 

wspólnie razem w szkole i poza nią wiele wspa-

niałych chwil. Jest teraz co wspominać. 
 

Czego nauczyła Pana szkoła średnia? 

ZF: Sądzę, że po prostu życia. Dzięki pomocy        

i zaangażowaniu nauczycieli mogłem wiele się 

nauczyć. Przyglądając się im wtedy, zapamięta-

łem, jak prowadzili lekcje, jak podchodzili do nas, 

jak nas traktowali. Teraz sam staram się postępo-

wać podobnie ze swoimi uczniami. Chcę dawać 

im dobry przykład, motywować ich do działania. 

Taką ważną dla mnie osobą była Pani Profesor 

Pustówka – nauczycielka fizyki. Była bardzo wy-

magająca, grała na gitarze, pięknie śpiewała, ukła-

dała piosenki (do dziś je sam śpiewam!). Można 

było bez skrupułów z Nią porozmawiać na różne 

tematy. Bardzo lubiła te rozmowy po lekcjach. 

Jako uczniowie ceniliśmy   i lubiliśmy Ją za to. Na 

Krupniczej 44 poznałam bardzo wielu wspania-

łych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt do dziś. 

Nie są to tylko nauczyciele, lecz również koledzy   

i koleżanki. 
 

Jakich wybitnych chemików spotkał Pan na 

swojej drodze? 

 ZF: Tak się szczęśliwie złożyło, że jako ostatni 

chyba rocznik na studiach miałem zajęcia z chemii 

kwantowej ze wspaniałym nauczycielem akade-

mickim, Panem Profesorem Gołębiewskim. Był to 

światowej sławy człowiek, który tworzył chemię 

kwantową w Polsce i w Europie. Profesor wspa-

niale opowiadał o chemii kwantowej, jego wykła-

dów słuchało się z zapartym tchem. To był dla nas 

zaszczyt, że mogliśmy takiego człowieka spotkać, 

uczestniczyć w Jego wykładach. Drugą osobą jest 

Pan Profesor Bielański. To wielki człowiek, który 

stworzył polską i światową katalizę kwantową. 

Dzisiaj ma już 100 lat! Byłem również chyba 

ostatnim rocznikiem, który zdawał u niego egza-

min z chemii nieorganicznej. 
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  Wspaniały człowiek, w dalszym ciągu czynny 

Profesor. Różni ludzie, naukowcy światowej sła-

wy proszą go o pomoc w wyjaśnieniu zawiłości 

chemicznych. Profesor Bielański dalej tworzy na-

ukę. Znaczy to, że jest na pierwszej linii frontu w 

działaniach naukowych. Wychował bardzo wielu 

ludzi nauki, którzy dzisiaj w chemii nieorganicz-

nej liczą się w świecie, pracują, są doktorami, pro-

fesorami. Pan Profesor Bielański mieszka w Kra-

kowie i dalej wykłada na Uniwersytecie Jagielloń-

skim. Jego książka Chemia ogólna i nieorganiczna 

jest, moim zdaniem, najlepszym podręcznikiem 

akademickim, z którego sam  się uczyłem i pole-

cam go każdemu, również swoim uczniom. 
 

Na jakim poziomie, Pana zdaniem, jest 

współczesna chemia? 

ZF: Ogólnie? Myślę, że to trudne pytanie, bo che-

mia rozwija się w tej chwili w sposób bardzo zróż-

nicowany. Bardzo szybko rozwija się chemia or-

ganiczna z elementami biochemii. Dzisiaj więk-

szość nagród Nobla z chemii to właśnie chemia 

organiczna, białka. Trzeba pamiętać, że aby nauka 

mogła się rozwijać, potrzebni są sponsorzy, którzy 

będą automatycznie zatrudniać wspaniałych mło-

dych ludzi i naukowców. Przykład: różne środki 

chemiczne trzeba importować i wiele z nich jest 

np. otrzymywanych ze smoły powęglowej,     a my 

węgiel spalamy, eksportujemy, a nie stać nas na 

to, żeby postawić parę fabryk, które będą zajmo-

wać się obróbką i uzyskiwaniem bardzo drogich 

środków chemicznych. Albo odwrotnie: zamiast 

eksportować tani węgiel moglibyśmy eksportować 

drogie środki chemiczne. To jest przykład, który 

pokazuje, że jeśli nie inwestujemy i nie rozwijamy 

przemysłu, to jesteśmy skazani na to, żeby na ba-

dania naukowe generować pieniądze w budżecie 

państwa, a tych, jak wiemy, jest niewiele. 
 

Jaki dział w dziedzinie chemii najbardziej 

Pana fascynuje?  

ZF: Mnie przede wszystkim chemia organiczna. 

Gdybym nie został nauczycielem, to wybrałbym 

pewnie chemię organiczną i dzisiaj byłbym chemi-

kiem organikiem. A tak studiowałem dydaktykę 

chemii, w tym się specjalizowałem, bo wiedzia-

łem, że będę nauczycielem. 

 

Reasumując wszystkie Pana dotychczasowe 

osiągnięcia i doświadczenia, może Pan po-

wiedzieć, że już na tym etapie swojego życia 

czuje się Pan spełniony ? 

ZF: Myślę, że skoro jestem nauczycielem już pra-

wie 30 lat, to można spokojnie tak powiedzieć. 

Jednakże warto dodać, że jeszcze powalczę. Czuję 

się spełnionym człowiekiem; mam wspaniały 

dom, żonę, córkę, pieska. Napisałem parę książek 

dla uczniów. Spotkałem w swoim życiu bardzo 

wielu zdolnych młodych ludzi. Czerpię wielką 

satysfakcję z tego, że mogę się spotkać jeszcze z 

moimi nauczycielami, z Panią Profesor Tarkow-

ską, ze swoimi przyjaciółmi. Ale mam jeszcze 

taką świadomość, że nie powiedziałem ostatniego 

słowa, że jeszcze potrafię wiele, że jeszcze życie 

przede mną. 
 

Jakiej rady udzieliłby Pan początkującemu 

chemikowi? 

ZF: Pewnie kilka. Najważniejsza to taka, żeby 

jeśli już coś robić, to robić na 100%. Jeśli ktoś  

chce się uczyć, to możliwie jak najwięcej, jak naj-

lepiej, ale też trzeba, jak mówiłem, mieć czas na 

kino, na teatr, na spotkanie z innymi ludźmi, przy-

jaciółmi. Nie uczmy się dlatego, że ktoś każe. Ko-

lejna sprawa to posiadanie wspaniałych nauczycie-

li, którzy z jednej strony bardzo dużo powinni wy-

magać, bo takich nauczycieli się pamięta, ale         

z drugiej strony, żeby to byli nauczyciele, do któ-

rych można zawsze podejść: mili, sympatyczni, 

niewyżywający się na uczniach, z którymi zawsze 

można porozmawiać, także o innych aspektach 

życia. Ważne, by nauczyciele nie tylko nauczyli, 

ale również wspierali uczniów w tym, co jest naj-

ważniejsze w ich życiu i pomogli im odróżnić do-

bro od zła. Świadomość, by nie robić głupich błę-

dów i nie krzywdzić innych ludzi, jest bardzo po-

trzebna w dzisiejszym świecie. 
 

Dziękujemy serdecznie za poświęcony nam 

czas. 

ZF: Ja również dziękuję i pozdrawiam całą spo-

łeczność szkolną na Krupniczej 44. 

Klub absolwenta 
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Szkoła nie musi być nudnym miejscem, jeśli poznamy jej historię. W  Zespole Szkół Chemicz-

nych jest osoba, która wie chyba wszystko o miejscu, w który dzisiaj się uczymy, chodzi o pa-

nią mgr Ewę Tarkowską. Prowadzi ona Klub Absolwenta i Salę Tradycji. W tym roku będzie 

obchodzić 41 rocznicę rozpoczęcia pracy. Jest to kobieta o niesamowitym poczuciu humoru, 

ogromnej wiedzy i wielu zainteresowaniach. 

 

Tekst KAMILA CZECHOWICZ  I SARA PERZANOWSKA 

 

    Uczęszczała do LO w Krakowie na ul. Bogatki, 

a pójście na chemię zawdzięcza tylko i wyłącznie 

miłości do wychowawczyni chemiczki. Po szkole 

średniej rozpoczęła studia na UJ, a zaraz po ich 

ukończeniu podjęła pracę w ZSCH. Przez całą 

swoją karierę miała pod opieką 6 klas wychowaw-

czych - technikowych. Twierdzi, że zawód wcią-

ga, a w czasie pracy odkrywa się nowe zaintereso-

wania, tak na przykład odnalazła w sobie zamiło-

wania poetyckie - narodziła się w niej umiejętność 

tworzenia okazjonalnych wierszy, które układa do 

dziś. Twierdzi, że są one dobrym sposobem na 

niesfornych uczniów. Od zawsze panią Ewę cią-

gnęło również do sztuki, uwielbiała rzeźbić, a bę-

dąc wychowawczynią, prowadziła kółko plastycz-

ne, na którym wraz z uczniami tworzyła dekoracje 

na szkolne uroczystości. W tym czasie powstał też 

kabaret nauczycielski „Belferek”, w którym wy-

stępowała wraz z kolegami i koleżankami z pracy, 

organizując dwa programy artystyczne w roku. 

Później powstał pomysł na tworzenie klasowych 

kabaretów, które cieszyły się dużym powodze-

niem i zainteresowaniem uczniów. 

   Pani Tarkowska jest jedyną osobą w szkole, któ-

ra współpracuje już z czwartą osobą na stanowisku 

dyrektorskim, począwszy od dyrektora Twardzika. 

To właśnie on był pomysłodawcą założenia pierw-

szej kroniki szkolnej. Później uzupełniania jej 

podjęła się pani Ewa. Jak mówi bohaterka naszego 

artykułu, przed kronikami prowadzono zeszyt       

z ogłoszeniami szkolnymi, który sięga czasów 

okupacji i zawiera zdjęcia z tego okresu! Chyba 

każdy z nas wie, że pani Tarkowska jest założy-

cielką i opiekunką Sali Tradycji. Był to jej po-

mysł. Początkowo sala, która dziś ma niezwykły 

klimat dzięki starym dziennikom, kronikom i zdję-

ciom, była rupieciarnią. Uczniowie pomogli po-

sprzątać to pomieszczenie i tak oto powstało miej-

sce wspomnień. Wiele lat pracy nad salą spowo-

dowało, że pani Ewa spędza tam wiele czasu, na-

wet w wakacje! 

Tradycja 
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Innym, niesamowicie interesującym hobby naszej 

bohaterki jest tworzenie drzewa genealogicznego 

własnej rodziny. Ujęła w nim 28 pokoleń, co daje 

około 800 osób. Informacji i różnych materiałów 

szuka, gdzie tylko może, a przede wszystkim       

w księgach parafialnych, korespondując z dalszy-

mi krewnymi, a nawet planując wyjazd za czeską 

granicę, choć, jak sama mówi z uśmiechem na 

twarzy, ogranicza ją w tym pies. Niektóre infor-

macje dotyczące jej rodziny sięgają nawet do oko-

ło 1200 roku! Dzięki temu zajęciu, jakim jest ge-

nealogia, od 3 lat należy do Małopolskiego Towa-

rzystwa Genealogicznego, w którym grupa około 

60 osób wspólnie sobie pomaga w uzupełnianiu     

i kompletowaniu informacji do swoich drzew ro-

dzinnych. Do ciekawostek z życia pani Tarkow-

skiej można zaliczyć udział w konkursie "Lato       

z Radiem”, na który wysłała własnoręcznie zro-

bione drzewo genealogiczne swojej rodziny. Zaję-

ła w nim jedno z 33 miejsc i została nagrodzona 

zestawem śniadaniowym i innymi konkursowymi 

gadżetami. 

   Niektórych może to zdziwić, a innych nieko-

niecznie, ale w naszej szkole przed laty uczyli się 

ludzie, którzy dziś są znani w całej Polsce. Wystę-

pują (bądź występowali) medialnie, są nauczycie-

lami, twórcami podręczników itp. Oczywiście in-

formacji o nich udzieliła nam pani Ewa. W ogro-

mie tych osób możemy wymienić między innymi 

perkusistę zespołu Skaldowie - Jana Budziaszka 

oraz aktorów i aktorki - Janusza Szydłowskiego, 

Krzysztofa Stachowskiego i Grażynę Laszczyk - 

Frycz. Nasi absolwenci, tj. Anna Bogdańska - Za-

rembina (Kopecka), Maria Litwin (Spyrłak), Zbi-

gniew Fryt, są autorami podręczników do chemii. 

Niektórym absolwentom widocznie ciężko było 

pożegnać się z tą placówką i dziś na szkolnym 

korytarzu możemy zobaczyć panią mgr Ewelinę 

Jabłońską, panią mgr Aleksandrę Czarny, panią 

mgr Joannę Niemiec, które uczą chemii. W sekre-

tariacie szkoły pracuje inna absolwentka - pani 

Sylwia Francuz, a w pokoju laborantów - pani 

Agata Czaja. 

   Jak widać miejsce, do którego codziennie 

uczęszczamy, nie jest w ogóle straszne ani nudne. 

Kryje ono niezwykle interesujące historie, które 

każdemu z przyjemnością gotowa jest opowie-

dzieć pani mgr Ewa Tarkowska. Zaprasza ona 

również pierwsze klasy do Sali Tradycji. W ten 

sposób pragnie ocalić od zapomnienia ludzi, któ-

rzy opuścili czerwone mury naszej Szkoły. 

 

Schodzisz do szatni, która znajduje się w piwnicach 

budynku naszej szkoły. Tam w jednym z pomiesz-

czeń pani mgr Ewa Tarkowska urządziła Salę Tra-

dycji. Znajdują się w niej stare dzienniki, listy 

uczniów i ich zdjęcia. Wycinki z gazet, które traktu-

ją o naszej placówce. Wszelkie pamiątki z dawnych 

czasów istnienia szkoły zostały zamknięte za 

drzwiami tej małej salki. Kiedy w Krakowie groziła 

nam powódź, pani Ewa przyjechała ratować wraz    

z uczniami te skarby przeszłości. Prowadzi też lek-

cje traktujące o historii i tradycji ZSCH. Wspomina 

młodych ludzi, którzy się tutaj uczyli. Utrwala pa-

miątki naszego istnienia. To ważne w czasach, kiedy 

ludzie bez refleksji pędzą do przodu. Uczniu, za-

trzymaj się i wejdź do Sali Tradycji! 
 

Tradycja 

Sala  Tradycji  i  Klub  Absolwenta 
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Muzyka  

    

   Następne lata upływały pod 

czujnym okiem specjalistów    

i lekarzy, a także tego najsolid-

niejszego fundamentu, jakim 

są najbliżsi. 

   By pokryć kolosalne koszty 

leczenia, zorganizowano kon-

certy charytatywne, w których 

wystąpiły kapele: Stauros, SA-

MI, Kat & Roman Kostrzew-

ski, a także Dżem. Z uzyska-

nych w ten sposób pieniędzy 

zakupiono niezbędny sprzęt do 

dalszej rehabilitacji dziecka.  

   W mieszkaniu rodziny Lak-

sów często pojawiali się ludzie 

z dużą wrażliwością; od akto-

rów po muzyków. Przychodzi-

li oni do głowy familii - Mi-

chała, który od wielu lat zawo-

dowo występuje z Kat & Ro-

man Kostrzewski oraz SAMI. 

To oni dostrzegli w chłopcu 

potencjał do gry kabaretowo - 

aktorskiej.      

Terapeutyczna FUNKCJA muzyki 

Zanim chłopiec przyszedł na świat, rodzice wiedzieli, że będzie on potrzebował specjalnej 

opieki. W 1996 roku (rok po urodzeniu) zdiagnozowano u niego Dziecięce Porażenie Mózgo-

we. Choroba powoduje specyficzne napięcie kończyn, które przypominają patyki, stąd imię - 

Patryk.  

 

Tekst  PAULINA JANKOWSKA 

 

Nazwa Kabaretu Drzewo a Gada wzięła się od niepełnospraw-

nego, spastycznego chłopca - Patryka Laksy, którego przezywano 

"drewniany patyk", gdyż był tak sztywny w dzieciństwie. Nie 

dość, że drewniany, to jeszcze bardzo dużo gadał, stąd właśnie: 

Drzewo a Gada. Kabaret tworzą: Patryk Laksa - aktor; Jakub 

Nowrotek - aktor, wokalista; Bartosz Bialik - muzyk; Michał 

Laksa - muzyk, zawodowy Ślązak; ks. Marek Wójcicki - autor 

tekstów. 

Kabaret Drzewo A Gada  

źródło: www.drzewoagada.eu 

Patryk Laksa 
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Terapeutyczna FUNKCJA muzyki 

   By sprawdzić wiarygodność swoich przypusz-

czeń, powiadomiono o tym  ks. Marka Wójcickie-

go, który od wielu lat nadzorował "Kabaret Ab-

surdalny" z udziałem ludzi niepełnosprawnych 

intelektualnie. Tak w 2008 roku powstało 

„Drzewo A Gada" z "drewnianym" bohaterem - 

Patrykiem. W 2012 roku pojawił się singiel 

„Drewniany”, który promował płytę kabaretu. 

Pod koniec utworu Patryk cytuje słowa mówiące 

o tym, że z drewna jest wszystko. 

   Siedemnastoletni młodzieniec, który słucha me-

talu, mówi, że "spojrzenie na ludzi ze sceny jest 

fajną rzeczą, ale żeby móc rozśmieszać innych, 

trzeba umieć też śmiać się z siebie".  

   Codzienne godziny rehabilitacji i ucieczki przed 

bólem, to był i nadal jest stały element egzysten-

cji chłopca. Jednak mimo to permanentny 

uśmiech na jego twarzy to już norma. Perspekty-

wy na przyszłość poszerzają się z każdym dniem. 

Siedemnastolatek ma za sobą mnóstwo nagród     

i udanych występów. Muzyka gra cały czas,         

a pomysłów nie brakuje. Czy trzeba czegoś wię-

cej? Czekamy na dalszy repertuar i trzymamy 

kciuki za Patryka!      

Muzyka  

Koncert „Kat & Roman Kostrzewski. Na scenie ojciec Patryka - Michał Laksa. 

Zdjęcie PAULINA JANKOWSKA 

"„Spojrzenie na ludzi ze sceny jest fajną rzeczą,  

ale żeby móc rozśmieszać innych, trzeba umieć też śmiać się z siebie". 
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Pięć minut dla mnie 

Portal 

 Ludzie dzielą się na dwa 

rodzaje. Pierwszym dzień 

płynie od poniedziałku do 

niedzieli tak samo, ich życie 

zawsze płynie jednakowo 

bez względu na porę roku 

czy układ gwiazd, drugim 

prędzej czy później przyda-

rzy się coś wyjątkowego. 

Przez dwadzieścia lat swoje-

go życia myślałem, że należę 

do tej pierwszej grupy. Jak 

daleko sięgam pamięcią, mo-

je życie nie zmieniało się. 

Dom, rodzina, szkoła, przy-

jaciele. Podstawówka, gim-

nazjum, liceum. Nigdy nie 

przeżyłem niczego szczegól-

nie wyjątkowego, godnego 

opisania. Aż do dnia, w któ-

rym z kolegami z uczelni 

pojechałem do Krakowa. 

   Zwiedzanie miasta, zdawać 

by się mogło, nie jest niczym 

wyjątkowym. I ja też tak my-

ślałem. Jeden z nas wymy-

ślił, by wybrać się do Smo-

czej Jamy. I jak zadecydowa-

liśmy, tak uczyniliśmy. 

   Nie wiem, kiedy odłączy-

łem się od nich. Potknąłem 

się o coś, straciłem równo-

wagę i upadłem. Poczułem 

ból w skroni, kiedy uderzy-

łem w jakiś kamień. Później 

była tylko ciemność. 

   Obudził mnie szept. Wo-

kół panował zmrok. Myśla-

łem, że znajomi zapomnieli   

o mnie, że przeleżałem tutaj 

do zmierzchu. Chociaż po-

dejrzane wydawało mi się to, 

że nikt się na mnie nie na-

tknął. 

   Powoli podniosłem się do 

siadu. Nadal czułem pulsują-

cy ból. Kiedy spojrzałem na 

swoją dłoń, dostrzegłem śla-

dy krwi. Usiadłem ostrożnie, 

opierając się o zimną ścianę 

jaskini. Nie widziałem wiele, 

ale wyraźnie czułem czyjąś 

obecność. Usłyszałem szep-

ty. Początkowo były całko-

wicie niewyraźne, ale z cza-

sem zacząłem rozumieć zna-

czenie wypowiedzianych 

słów. 

-  Skąd on się tutaj wziął?    

   Kiedy poczułem dłoń na 

swoim ramieniu, próbowa-

łem się wyrwać, ale upadek 

najwyraźniej zbyt mocno 

mnie oszołomił. Nie mogłem 

nawet wstać o własnych si-

łach. 

- To nie może być przypa-

dek… - zapewniał drugi 

głos, kiedy ten pierwszy wy-

ciągnął mnie na zewnątrz. 

Czułem, że mnie gdzieś cią-

gną, wlokąc moje nadal bez-

władne nogi po ziemi. By-

łem pewien, że czubki moich 

butów zaczęły się już zdzie-

rać. Widziałem, że wokół nie 

ma żadnych ulicznych świa-

teł. Tak, jakby to nie był ten 

Kraków, który dopiero co 

zwiedzałem. Zupełna cisza, 

żadnych samochodów, ludzi, 

tramwajów. Tylko mroczne 

kontury budynków na tle 

czarnego nieba. 

- Musiał się mocno uderzyć. 

Nana, spróbuj się nim zająć.    

   Upadłem na twarde posła-

nie, a zaraz potem ujrzałem 

światło. Jasny punkt okazał 

się być czymś w rodzaju ka-

ganka. Był jaśniejszy i więk-

szy niż jedna, mała świeca, 

ale to było prawdziwe świa-

tło. Żadna żarówka, żadna 

latarka. Kaganek niosła 

dziewczyna. Zgadywałem, 

że to właśnie jest ta Nana. 

Ciemna, dosyć brudna su-

kienka sięgała jej do podra-

panych kolan. Maseczka za-

słaniała  sporą  część  twarzy, 

Tekst AGATA KOWALSKA 

ZŁOTE PIÓRO  

w roku szkolnym 

2012/2013 
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a z ramion spływały jej dłu-

gie, czarne włosy. 

- Kim jesteś? - miała łagodny 

głos, ale wydawał mi się nie-

naturalnie słaby. 

- Nie wiesz, że teraz skażenie  

osiągnęło  poziom krytycz-

ny? - zauważyła tak, jakby to 

było oczywiste. A ja nawet 

nie wiedziałem, gdzie się 

znajduję. Jednak dziewczyna 

nie naciskała na mnie. Usia-

dła na posłaniu obok i zało-

żyła mi na twarz maseczkę. 

Taką, jaką sama nosiła. Te-

raz zauważyłem, że jest inna 

niż te, których używają leka-

rze. Wydawała się grubsza, 

jakby posiadała jakiś specjal-

ny filtr. 

- Jestem Michał. Nie mam 

pojęcia, skąd się tutaj wzią-

łem. Nie rozumiem, co się 

tutaj dzieje… Po co ta ma-

ska,? Co to za miejsce? - 

oczekiwałem wyjaśnień, ale 

nadal źle się czułem. Upadek 

chyba namieszał mi w gło-

wie. Nie sądzę, żeby było 

inne wyjaśnienie. Ale wtedy 

ona zaczęła tłumaczyć: 

- Przecież powietrze jest ska-

żone. W ciągu ostatnich kil-

ku dni osiągnęło poziom kry-

tyczny. Jeszcze chwilę byś 

nim pooddychał, a wywołał-

byś w swoim organizmie 

nieodwracalne zmiany i w 

konsekwencji tego śmierć. 

Zaczynało to brzmieć jak 

wizja postapokaliptycznego 

świata, ale niby jakim cu-

dem? 

- Gdzie ja właściwie jestem? 

I… - zawahałem się, zadając 

to pytanie. Wydawało mi się 

takie idiotyczne. Zastanawia-

ła się. Nie wiedziała, co mi 

powiedzieć. Później pytanie 

to stało się dla niej oczywiste. 

- To Rejon 116. Kiedyś było 

tu miasto - Kraków, ale po 

roku 3000 nazwy przestały 

obowiązywać. Całą Europę 

podzielono na Rejony. Za-

marłem. To przecież nie jest 

fizycznie możliwe, abym od 

tak, przewracając się na wy-

cieczce, trafił do przyszłości. 

To niemożliwe. Prawda? 

Teraz sam nie byłem pewien, 

bo to miejsce było bardzo 

realne. 

   W pewnej chwili Nana wy-

szła z pomieszczenia i zabra-

ła ze sobą światło. Wokół 

zapanowała ciemność po-

dobna do nicości. Jednak 

bardzo szybko usłyszałem, 

jak wraca, prowadząc kogoś 

ze sobą. 

- Tamir wie więcej niż ja. 

Porozmawiajcie - zapropo-

nowała.  

   Tym razem zostawiła swój 

kaganek na wąskim, niesta-

bilnym stoliku przy posłaniu,      

z którego nadal się nie rusza-

łem. Człowiek, który został 

ze mną w pomieszczeniu, 

przypominał mi mojego 

przyjaciela. Wysoki, dobrze 

zbudowany, nawet oczy miał 

tak samo zielone, a włosy tak 

samo jasne. Różniła ich tylko 

karnacja, Marek miał bardzo 

jasną cerę, Tamir ciemną, 

przeciętą tylko bladą blizną, 

przechodzącą przez lewy 

policzek.  

 

C.d.n. 

Pięć minut dla mnie 

W tym i kolejnym numerze „AlChemika” będziemy prezentować zwycięską pracę. 

ZŁOTE PIÓRO  

w roku szkolnym 

2012/2013  
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Z życia belfra 
 

W życiu różnie się czasem nam ułoży  

- raz ono nas wielbi, a raz nam przyłoży!  

I na to bywamy szczepieni przez lata, 

że różna losu naszego zapłata. 

Lecz czasem los trzepnie z zaskoczenia, 

solidniej niż zwykle, punkt widzenia zmienia.  

I jeśliś zasłużył – cios przyjmij w pokorze, 

jeśliś nie zasłużył – zgodzić się nie możesz. 

I wcale nie chodzi o „treść posądzenia”  

ale o morale i etykę Twego otoczenia.  

„Świeżo  t rzepn ię ta”  

 

 

 

Oko stare   
 

Miało być „młode oko” i „oka na Kraków spojrzenie”…  

U mnie jest stare już oko i faktu tego nie zmienię,  

ale to stare oko – też swoje miasto kocha 

i na nic go nie zamieni, choć czasem przez niego szlocha.  

Korki, gołębie i smog – okrągły mamy rok, 

ale historia, tradycja, zabytki zerowej klasy                                          

  – w mieście istnieją – od zawsze, choć inne już mamy czasy.  

Papież, „Ujoty”, Nobliści, Wawel, królowie i smok  

i całe tabuny turystów, przez cały okrągły rok.  

Tu szkoła, studia i praca, rodzina i przyjaciele,  

Rodzinny dom i własnych wspomnień wiele.  

I choć na świecie są miejsca ciekawsze i ładniejsze,  

są lasy, morza, urocze góry, 

nowocześniejsze miasta i cuda architektury                                            

 – to do Krakowa wracam, bo jest niepowtarzalny. 

I zawsze jest uroczy, choć klimat w nim fatalny.  

Krakowianka  –  Ew a Tarko wska  

 

 

Wiersze pani profesor Ewy Tarkowskiej 


