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Witajcie!  

To ostatni numer „AlChemika” 

przed wakacjami, więc mam do 

Was prośbę, abyście w tym wol-

nym czasie napisali jakiś ciekawy 

artykuł, który zamieścimy w na-

szej gazetce w nowym roku 

szkolnym. 

Życzę Wam przyjemnej lektury     

i spokojnych wakacji. 

 

Agnieszka Hudyga 

Wiosna a więc i miłość na wio-

snę, ale też zostały zaległe arty-

kuły na temat walentynek, któ-

rych nie umieściliśmy w tamtym 

numerze. W końcu nadszedł czas 

na poezję i prozę o miłości oraz 

rozważania naszych kolegów       

i koleżanek na temat tego uczu-

cia. Zapytaliśmy również księdza 

o miłość i uzyskaliśmy parę cie-

kawych informacji. Dlaczego 

księdza? Ciekawiło nas, co myśli 

o miłości i czy był kiedyś zako-

chany? 

Pojawił się również wywiad        

z naszymi nauczycielkami języ-

ka angielskiego, które niedawno 

odwiedziły Londyn. 
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Co ksiądz sądzi o miłości? 

- Jest piękna, wspaniała. Jest najlepszym sposobem na 

przeżywanie relacji z drugim człowiekiem. Trzeba się 

jej uczyć. Bardzo często jest fałszywie określana i po-

strzegana, ponieważ do miłości tak naprawdę trzeba 

dojrzeć. 

 

Miał ksiądz kiedyś sympatię? 

- Myślę, że sympatie i sympatyzowanie z ludźmi to jest 

rzecz normalna dla każdego człowieka, co wcale nie 

musi zawsze przeradzać się w związki. Oczywiście, że 

miałem sympatie. Byłem normalnym chłopakiem          

i wszystkie rzeczy związane z rozwojem tak samo prze-

żywałem. Był więc czas postrzegania różnic między 

chłopcami a dziewczętami; był czas, kiedy nie wiedzie-

liśmy, jak się zachować, więc szarpaliśmy je za warko-

cze i był czas, kiedy zaczęliśmy dostrzegać w dziew-

czynach kogoś, z kim można porozmawiać, komu moż-

na się zwierzyć, z kim można spędzać czas, dzielić tro-

ski i smutki.  

 

Kiedy odkrył ksiądz swoje powołanie? 

- Pierwszy raz taka myśl mi przyszła, kiedy byłem       

w drugiej klasie podstawówki. Poszedłem do mojego 

katechety, aby się go zapytać, co zrobić, by zostać księ-

dzem? Na co on mi wyrzucił: „Jesteś jeszcze za smar-

katy, za młody i nic na ten temat nie wiesz. Jak zdasz 

maturę, to przyjdź i wtedy porozmawiamy”.  

Natomiast to nie jest tak, że to się stało nagle, przypad-

kiem. Gdzieś tam Pan Bóg zawsze dawał mi sygnał, że 

mogę iść tą drogą i być jego sługą, uczyć się poświęcać 

dla innych. Wybór kapłaństwa to również ofiarowanie 

swojej miłości nie tylko jednej osobie, ale wszystkim 

tym, którzy będą tego potrzebowali. 

 

 

Jak księdza przyjaciele zareagowali na wieść          

o decyzji wstąpienia do seminarium? 

- Żeńska część była zaskoczona. To nie jest tak, że 

człowiek się z tym w jakiś szczególny sposób obnosi. 

Na pewno niektórzy żałowali, że tak się stało i twier-

dzili: „nie uda ci się”, „jesteś za bardzo szalony”. 

 

Jakie wartości, jeżeli chodzi o miłość, wyniósł 

ksiądz  z domu rodzinnego? 

- Mam 3 rodzeństwa. Mieliśmy bardzo pracowitych         

i mądrych rodziców, którzy nas wiele nauczyli. Żyli-

śmy w dość skromnych warunkach, nie biedzie, żeby 

nam na nic nie starczało, ale po prostu skromnie. Dzię-

ki temu nauczyliśmy się, że największą satysfakcję daje 

to, na co sami zapracujemy. Wiemy, że można góry 

przenosić, nie mając nic. Można dokonywać wielkich 

rzeczy, jeśli się ma marzenia.  

 

 

 

Wywiad numeru 

Miłość to temat bardzo trudny i skomplikowany. Tym bardziej wtedy, gdy łączą się z nim ludzkie 

przekonania i wiara. Wiele osób twierdzi, że kapłani niewiele wiedzą o małżeństwie, miłości dwojga 

ludzi, a doradzają młodym, jak żyć w związku. Skąd więc czerpią wiedzę na temat małżeństwa i ro-

dziny? Czy nie żałują swojej decyzji poświęcenia się dla Boga i drugiego człowieka? Spytaliśmy o to 

naszego katechetę - Jarosława Nowaka, księdza z 18-stoletnim stażem. 

Tekst AGNIESZKA HUDYGA  

Miłość to odpowiedzialność 
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Czy czasem nie ma ksiądz takich dni, kiedy żałuje 

swojej decyzji i chciałby mieć żonę, dzieci? 

- Ani kobiet wokół mnie nie brakuje (może nie w zna-

czeniu oczywiście takim jak „żona”), ani dzieci, który-

mi się zajmuję czy też mam zaopiekować. Nie żałuję 

mojego wyboru, dlatego iż Bóg tym, którzy poświęcają 

mu swoje życie, daje sto razy więcej. To nie jest tak, że 

doświadczenie małżeństwa dotyczy tylko przeżycia 

jakiejś cielesnej miłości, ale to jest również cała odpo-

wiedzialność, cały świat różnych zdarzeń, problemów. 

Oczywiście nie oznacza to, że ksiądz ma spokojne          

i wolne od problemów życie, ale ja nie muszę za każ-

dym razem wszystkiego pilnować, o coś walczyć, dla-

tego iż jako sługa Boży żyję tak, jak Pan mi daje żyć, 

spełniając wszystkie zadania, jakie przede mną stawia. 

Posiadam tylko tyle, ile potrzebuję i dzięki temu jestem 

wolny. Mogę poświęcać więcej czasu tym, którzy mnie 

potrzebują. Poza tym bycie kapłanem, to wielki skarb 

bycia ojcem duchowym. 

 

Niektórzy twierdzą, że ksiądz mało wie na temat 

małżeństwa, bo sam w nim bezpośrednio nie 

uczestniczy.  

- Mogę śmiało stwierdzić, że mam doświadczenie         

o niebo większe niż niejeden małżonek, ponieważ znam 

doświadczenia różnych osób, które spotykam w konfe-

sjonale lub gdy przychodzą po radę. Kościół to nie tyl-

ko budynek, duchowni, ale to przede wszystkim ludzie 

żyjący w rodzinach. To oni tworzą teologię małżeń-

stwa, rodziny i to oni są praktykami. Teoretykami są 

księża, ale dzięki dzieleniu się doświadczeniami wiemy 

o wiele więcej. Poza tym każdy z nas wychowywał się 

w rodzinie, żył w niej i wie, jakie są cechy i procesy  

takiego życia. Spotykając się z dziećmi na katechezie, 

nie musimy ich pytać, one same opowiadają, co się       

u nich dzieje. Kiedy w małżeństwie dzieje się coś waż-

nego, np. narodziny dziecka, śmierć, komunia, to my 

zawsze mamy kontakt z tymi ludźmi. W gruncie rzeczy 

my cały czas żyjemy w obszarze rodziny, chociaż         

w niej samej nie jesteśmy bezpośrednio. 

 

Media coraz częściej atakują nas różnymi rekla-

mami i programami o podtekście seksualnym, co 

prowadzi do tego, że młodzież bardzo wcześnie 

zaczyna życie seksualne. Dlaczego Kościół walczy 

o wstrzemięźliwość wśród młodych?  

- Moje pytanie na dziś brzmi: Czy rozwodów byłoby 

mniej, czy więcej, gdyby ludzie rozważniej podchodzili 

do przygotowania się do małżeństwa?  

Młodzi ludzie często pytają, po co narzeczeństwo, po 

co jakieś przygotowanie, po co wstrzemięźliwość sek-

sualna, dlaczego nie można wcześniej wszystkiego 

spróbować? I co się później dzieje? Osoby, które wcho-

dzą w związki małżeńskie, są zdefektowane już na 

wstępie. Jeśli ktoś miał, nie wiem piętnastu czy dwu-

dziestu partnerów /piętnaście czy dwadzieścia partne-

rek/ to czy będzie umiał się właściwie cieszyć miłością 

małżeńską? Przypuszczam, że za każdym razem będzie 

tego swojego małżonka porównywał do tych piętnastu 

czy dwudziestu wstępnych, a jak mu coś nie będzie 

pasowało, to powie: Ty jesteś zdefektowany, nie nada-

jesz się i będzie odchodził.  

Zresztą kiedy pojawia się seks przedmałżeński, może 

również pojawić się dziecko, które w wielu przypad-

kach staje się głównym powodem zawarcia związku 

małżeńskiego. A to nie najlepsze rozwiązanie, szcze-

gólnie gdy młodzi są niedojrzali. Może to prowadzić do 

rozpadu związku, a wtedy najbardziej cierpi dziecko. 

Trzeba być odpowiedzialnym i takie też decyzje podej-

mować, również w kwestii rozpoczęcia współżycia, 

mając na uwadze przyszłe konsekwencje takiej decyzji. 

Miłość to odpowiedzialność 

Wywiad numeru 
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Temat numeru - MIŁOŚĆ  

Zdjęcie JULITA ŚRODA-PŁATEK 

     Dla jednych konstrukcja samo-

lotu, dla artystów może natchnie-

nie, rozbudzające w nich pragnie-

nie tworzenia, które jest żywym 

zapałem do zrobienia czegoś z ni-

czego, bowiem tam, gdzie pustka, 

tam objawia się pełnia.  

   Miłość ukazuje się wszędzie; 

wśród zmagań ludzi złych, jak          

i dobrych; smutnych i radosnych; 

zlęknionych, jak i brawurowych. 

Jest jak deszcz na pustyni, który 

spada niespodziewanie. Pokorna, 

cicha i lekka jak powiew świeżego 

wiatru w upalny dzień,  w swej sile 

jak huragan. W słowie lub uczynku 

i w obydwu daje się poznać. 

Współpracuje w wysiłku. W staro-

ści i dzieciństwie. W pasji, która 

rozpala nasze serca do czerwono-

ści. W trosce, gdy płaczemy nad 

tym, żeśmy nie kochani i niczyi, na 

całym świat sami pozostawieni. To 

o pragnieniu miłości. Ogarnia nas 

w swej istocie pod różnymi posta-

ciami, np. skruchy, cierpienia czy 

jęku cierpienia, który nie jest nico-

ścią, czymś godnym pożałowania, 

rzeczą, z którą trzeba się uporać. 

To woła do nas nasza najpraw-

dziwsza ludzka natura, która jest 

piękna, wrażliwa, bogata i szla-

chetna, więc trzeba o nią dbać. 

Znać jej zapach, czuć w podtek-

stach i czuwać nad nią, umieć dać 

się jej ponieść, kiedy nadejdzie. 

Kiedy indziej rozkochuje Cię          

w dźwięku i tańcu, który wzrusza, 

unosząc naszą istotę w przestworza 

tak, że czujemy się beztroscy, doty-

kamy stanu nieważkości. Wspania-

ła. W niej nie ma lęku, choć głębo-

ka i rozpięta jak ocean przynosi 

pokój i ulgę. Jest też tęsknotą. Nie 

bez powodu wzlot i upadek nie 

mogą bez siebie istnieć. Czy nie 

musiała być ciemność, by mogła 

nastać światłość? Czy śmierć, su-

cha kość ostałaby się bez życia        

i ciała? Tak jest, bo jej imię to 

Wolność. Ona zmienia rzeczy nie-

możliwe w możliwe, a mądrość jej 

niepojęta.  

  Tak doskonała, unosząca się jak 

duch z nędzy podnosi do chwały,    

a z kłamstw o nas samych (które 

pielęgnujemy, przeglądając się        

w krzywym zwierciadle, subiek-

tywnie siebie oceniając) wydobywa 

wartość, której zaczynamy być 

wdzięczni za to, jacy jesteśmy na-

prawdę. Co więcej daje nam posły-

szeć słowo powołania do tego, aże-

byśmy kochali samych siebie. Bo 

gdy zaakceptujemy siebie, to i ła-

twiej będzie nam kochać. Ona 

sprawia, że twarz nasza zajaśnieje 

blaskiem.  

[…] Gdy zaś przyjdzie to, co jest 

doskonałe, zniknie to, co jest tylko 

częściowe […] 

Najpierw jest iskra, pragnie, a po-

tem ogień Miłości. Jest więc łagod-

na i cierpliwa, lecz jest też zazdro-

sna o Ciebie. W srebrze blaskiem 

się szkli. To ona, co nie chce być 

zauważona, a dla ciebie tylko skora 

dać tyle, ile zdoła. Na trudy się 

powołuje, dla niej mottem, że sztu-

ką jest kierować okręt przez oceanu 

otchłanie.  

Miłość 
 

Jak nie uciec przed nią, gdy pojawia się odruch dotknięcia jej, chęci zobaczenia i poznania? Czym 

naprawdę jest, w tej tajemnicy, w jakiej się objawia - nierzeczywistej i niepojętej dla rozumu? Tak 

strasznie niewyobrażalna i bezkompromisowa, że aż zdawałoby się nierealna do ujęcia, wiec łatwiej 

byłoby ją puścić z wiatrem, zaprzeczyć jej istnieniu lub zamknąć w worku rzeczy niewytłumaczal-

nych, nad którymi poszukiwania dotarcia do właściwej puenty trwać by mogły nawet do późnych lat 

starości. Jednak zachęcam do podjęcia ryzyka, by choć trochę się jej przyjrzeć. 

Tekst KLAUDIA FAJTO 
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Temat numeru - MIŁOŚĆ 

   O wzroście w miłości mówił traf-

nie św. Jan od Krzyża:  

„Z biegiem czasu i w miarę ćwi-

czenia się można o wiele więcej 

utrwalić się i ugruntować w miło-

ści. Dzieje się tu bowiem podobnie 

jak z drzewem, które zapalone 

przemienia się i łączy z ogniem;      

a im większy jest żar ognia i im 

dłuższy czas ono w nim przebywa, 

tym więcej się rozpala, aż w końcu 

całe staje się ogniem i jednym pło-

mieniem.” 

To zachęta dla nas do poszukiwa-

nia jej i zgłębiania. „Miłość Ciebie 

szuka, ona Ciebie pragnie.” 

   Człowieka kochającego charakte-

ryzuje radość, otwartość, pokój, 

szczery uśmiech, chęć wychodze-

nia innym na pomoc, bowiem tak 

przepełnia go miłość do stworze-

nia, że zapomina o swych marno-

ściach i w sposób wręcz wyideali-

zowany stara się nieść tę radość 

innym, rozdając się jak chleb,        

w innym znaczeniu jak sól, która 

zasala Ziemię.  

   Ale czy zawsze jest tak wesoło? 

Nie zapomnijmy o tragicznym wy-

miarze miłości romantycznej, która 

obfituje w cierpienie, mękę, a na-

wet dopuszcza się rozlewu krwi    

w jej imię. Po co? Dla Wolności, 

do której dążenie, mobilizuje całe 

nasze życie! Miłość współistnieje     

z Prawdą, Wolnością i Dobrodusz-

nością. Jest też ofiarą.  

„Nikt nie ma większej miłości od 

tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich.” 

   Na koniec pragnę wzbudzić         

w Tobie refleksje nad tym, jaką 

rolę odgrywa w Twoim życiu Mi-

łość? W jaki sposób Ci się obja-

wia? W których sferach Twojego 

życia odczuwasz jej brak i niedo-

syt? A finalnie, czy jesteś gotów 

oddać za nią własne życie?  

   Nie szukaj miłości w rzeczach 

złudnych, w przyjemnościach, nie 

po omacku. Chcesz miłości? Po 

prostu bądź miłością. 

 

Miłość 

    Miłość jest najważniejsza, bez 

niej nie da się żyć. Sądząc po za-

chowaniach, reakcjach, gestach, 

słowach ludzi, którzy nie doświad-

czyli miłości, są oni bardziej agre-

sywni w stosunku do innych. Wi-

dać, że bez kochania i bycia kocha-

nym, nie funkcjonujemy dobrze. 

Święty Paweł pisze też, że miłość 

zawsze wybacza, jest łaskawa          

i cierpliwa, ona to właśnie nigdy 

nie zazdrości. Warto kochać i do-

strzegać u innych potrzebę bycia 

kochanym lub kochaną.  

   Wiemy, że miłości nie można 

kupić w sklepie. O nią należy się 

starać, bo jest cierpliwa i łaskawa. 

Dla niektórych miłość to tylko         

i wyłącznie pożądanie. Nie jest to 

prawda, bo miłość to także wiele 

gestów i słów.  

    Mówimy, że jest potężna. Jej 

potęga jest ukryta w tym, iż kiedy 

jej doświadczamy, czujemy się do-

brze, normalnie, a jej brak źle na 

nas wpływa – można by rzec, że 

odbija się po nas szerokim echem.  

   Niektórzy mówią, że bez miłości 

da się żyć. Jest to bzdura, ponieważ 

nie odpowiada ona tylko za nasze 

dojrzewanie emocjonalne, ale też 

za pozostałe jego (dojrzewania) 

cechy.  

    Pamiętajmy też o tym, że poza 

skrajnymi (obecnie coraz mniej) 

przypadkami jesteśmy owocem 

miłości naszych rodziców. Nie mó-

wi się tak bez przyczyny, bo aby 

ludzie złożyli przysięgę małżeńską, 

muszą się prawdziwie kochać. Mi-

łość jest potężna, dlatego dbajmy     

o nią. 

Potęga miłości 

Tekst JAKUB SADOWSKI 

„Gdybym mówił językiem ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź 

brzęcząca albo cymbał brzmiący” – pisze Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryn-

tian. 
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Temat numeru - MIŁOŚĆ 

Miłość niejedno ma imię 

Tekst JOANNA KUCNER 

Miłość dla każdego jest czymś innym i każdy ją inaczej 

odczuwa, dlatego trudno pokazać wszystkie jej rodzaje, 

oblicza czy odcienie. Kocha się szczęśliwie, ze wzajem-

nością i nieszczęśliwie, bez wzajemności. Kocha się 

otwarcie i skrycie. Kocha się nad życie i zwyczajnie. 

Kocha się ojca, matkę, brata, syna, przyjaciela, siostrę, 

chłopaka, żonę, Boga, Ojczyznę. 

   Na pewno każdy z nas, zna 

pierwszy rodzaj miłości, czyli mi-

łość do naszych rodziców. Kocha-

my ich, bo wychowywali i opieko-

wali się nami, pomagają rozwiązy-

wać nasze problemy. Starają się 

nam doradzać, choć teraz niechęt-

nie ich słuchamy, ponieważ chce-

my sami już decydować o sobie. 

Nie zawsze potrafimy okazać mi-

łość, ale jesteśmy im wdzięczni za 

wszystko, co dla nas robili i nadal 

robią. Celebrujemy ich święta.  

   Istnieje również miłość, którą 

darzymy dalszą rodzinę, choć nie 

zawsze musimy się dobrze rozu-

mieć z babcią, która ciągle pyta, 

czy chcemy coś zjeść (według niej 

prawie nic nie jemy i jesteśmy zbyt 

chudzi) ciocią, wujkiem, ale pamię-

tamy o nich i stawiamy się na uro-

czystościach rodzinnych. 

   Jak to w rodzinach bywa, 

„młodzi” zawsze dogadują się ze 

sobą lepiej. Ja mam tylko starszą 

siostrę i teraz nasze relacje są do-

bre, pamiętam jednak, że w dzie-

ciństwie często się kłóciłyśmy, ale 

mimo to zawsze jedna drugą kryła 

przed rodzicami. Teraz, gdy obie 

jesteśmy starsze, czuję, jak zacie-

śnia się pomiędzy nami więź. 

Obecnie nie wyobrażałabym sobie 

tego, żebyśmy ze sobą nie rozma-

wiały. Jest jedną z osób, na których 

mogę polegać i jedną z nielicznych, 

którym mogę powiedzieć wszystko 

i wiem, że mi pomoże oraz że ja 

jestem dla niej tak samo ważna. 

Siostrę kocham najbardziej na 

świecie! Jest to tzw. siostrzana 

miłość.  

   Może teraz trochę odbiegnijmy 

od rodziny. Każdy z nas ma osobę, 

z którą spędza dużo czasu, impre-

zuje, chodzi do szkoły i to jest 

przyjaciel lub przyjaciółka.  

Wiele osób twierdzi, że przyjaźń 

damsko-męska nie może istnieć, bo 

jedno w drugim zawsze się zako-

cha. Po części zgadzam się i nie 

zgadzam z tym stwierdzeniem. Po 

pierwsze przyjaźń damsko-męska 

może istnieć i istnieje, a najlep-

szym przykładem mogę być ja         

i mój najlepszy przyjaciel. Przyjaź-

nimy się już od czterech lat. 

    Mam też przyjaciółkę. Poznały-

śmy się dopiero w trzeciej klasie 

gimnazjum na zajęciach przygoto-

wujących do egzaminów gimna-

zjalnych. Większość osób dziwi 

się, że się w ogóle znamy, bo 

mieszkamy w innych kierunkach 

od Poznania, ona na północ a ja 

bardziej na południe. Przyjaźnimy 

się od dwóch lat, a czuję, jakbyśmy 

się znały od dziesięciu. Moi przyja-

ciele są osobami, którym mogę po-

wiedzieć o moich uczuciach, prze-

myśleniach, smutkach i radościach. 

Moich przyjaciół kocham i darzę 

ich przyjacielską miłością. 

   A teraz przejdźmy do miłości 

duchowo-fizycznej, której każdy       

z nas szuka, czyli takiej do innej 

osoby, z którą wiążemy własną 

przyszłość. Kiedy się zakocham, 

nie potrafię się na niczym skupić, 

myślę o ukochanej osobie i zasta-

nawiam się, co będziemy robić 

podczas następnego spotkania. Kie-

dy wiem, że jest smutna, bo ma 

problem, to zastanawiam się, jak 

można by było poprawić jej humor. 

Zawsze też wtedy zmienia się moja 

hierarchia wartości. Jeśli na począt-

ku najważniejsza była szkoła, to 

teraz jej miejsce zajmuje dobro tej 

osoby. Potrafię ciągle myśleć          

o obiekcie mojej miłości. Po prostu 

się „wyłączam”, patrzę gdzieś        

w przestrzeń i nikt nie może do 

mnie przez jakiś czas dotrzeć.  

   Podsumowując, miłość jest dla 

mnie bardzo ważna, jak zresztą 

dla  większości osób, które znam.  

 

Znam cztery rodzaje miłości do 

ludzi: 

- rodzinna miłość - miłość do ro-

dziców i do całej rodziny, 

- siostrzana miłość - miłość do sio-

stry (więź z siostrą), 

- przyjacielska miłość - miłość do 

przyjaciół, 

- miłość duchowo-fizyczna - do 

innej osoby, z którą chcemy być, 

budować własną przyszłość. 
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Samorząd Uczniowski 

DYSKOTEKA  

W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH 

 

Tekst  

GABRIELA MILANOWSKA 

MARLENA BEDNARZ 

  

 

 

    

    

    W połowie stycznia tego roku zostaliśmy zaprosze-

ni przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mecha-

nicznych nr 1 w Krakowie na szkolną dyskotekę. Na 

pozór nie jest to nic nowego. Ot, sąsiedzka zabawa! 

Jednak biorąc pod uwagę, że u naszych sąsiadów uczą 

się sami chłopcy i nie wszyscy mogą przyjść z osobą 

towarzyszącą, by potańczyć, nasza obecność stała się 

konieczna i pożądana. Dyskoteka miała się odbyć 

23 stycznia 2014 roku między godziną 18.00 a 20.00. 

70 osób zadeklarowało udział w zabawie. Jednak ter-

min został przesunięty na 30 stycznia, dodatkowo po-

psuła się pogoda (wreszcie przyszła ostra i nagła zi-

ma), co przyczyniło się do tego, że większość naszych 

koleżanek, szczególnie tych spoza Krakowa, zrezy-

gnowała z dyskoteki i zostało 30 osób. 

   Gdy nadszedł dzień zabawy, koło 18.00 zaczęłyśmy 

się pojawiać w Zespole Szkół Mechanicznych. Po 

drodze zgarnęłyśmy naszego Opiekuna Samorządu 

Szkolnego, p. Agatę Walas, która wraz z nami była na 

dyskotece. Po skorzystaniu z szatni i toalety (co jest 

nieodzowne w przypadku płci pięknej) wkroczyłyśmy 

na parkiet i musimy przyznać, że (poza przerwami na 

picie i odrobinę wytchnienia) bawiłyśmy się do same-

go końca. Ostatnie koleżanki zeszły z parkietu około 

21.30 i chłopcy z Mechanika zaczęli sprzątanie. 

   Miło było się spotkać i potańczyć w szkole, a jed-

nocześnie nie być organizatorem tej imprezy. Cieszy-

my się, że SU ZSM nr 1 wpadł na pomysł wspólnej 

dyskoteki i zaprosił nas na tę imprezę. Szkoda, że po-

goda nie dopisała i w efekcie było nas o wiele mniej, 

niż zamierzało przybyć. Mamy nadzieję, że następ-

nym razem (nie ukrywamy, że liczymy na następny 

raz) będzie nas więcej i pogoda będzie bardziej sprzy-

jająca. 
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Samorząd Uczniowski 

Szkolne walentynki 2014 

   W dniach 18 - 20 lutego obchodziliśmy 

Szkolne Walentynki. Z tej okazji nasi kochani 

nauczyciele wychowania fizycznego, dbając jak 

zawsze o naszą kondycję fizyczną i dobrą zaba-

wę, zorganizowali dla nas Turniej Walentyn-

kowy na sali gimnastycznej. Warunkiem 

uczestnictwa było zgłoszenie chłopak - dziew-

czyna, najlepiej z tej samej klasy. Zapisywać 

można się było już w ostatnim tygodniu przed 

feriami. Po powrocie nastąpiło potwierdzenie 

udziału w zawodach. We wtorek około 9.00 

zaczęły się rozgrywki. Każda klasa wytypowała 

jakąś parę. Po licznych i zaciętych zmaganiach 

wyłoniono wreszcie zwycięzców i zostali nimi 

uczniowie z klasy 3a - Małgorzata Pomykalska      

i Mateusz Kołodziejczyk. Drugie miejsce zajęli 

uczniowie z klasy 4o - Ewa Bil i Piotr Wojkow-

ski. Natomiast miejsce trzecie przypadło          

w udziale uczniom z klasy 3o - Karolinie Szu-

rze i Mikołajowi Korzeniakowi. 

Tekst DAWID CZECHOWICZ 

 

Samorząd Uczniowski przygotował i przepro-

wadził Walentynki 2014 w dwóch odsłonach. 

Najpierw przez dwa dni, 18 i 19 lutego, funk-

cjonowała POCZTA WALENTYNKOWA. 

Natomiast w czwartek, 20 lutego, odbył się 

KONKURS PIOSENKI I POEZJI MIŁO-

SNEJ, również w wersji instrumentalnej.       

O czym przeczytasz na kolejnej stronie. 

 

W ramach lekcji można było także podzielić 

się swoją refleksją na temat "Dlaczego warto 

kochać?". Niektórzy z nas, uczniów, zdecy-

dowali się swoje przemyślenia przelać na pa-

pier. Najciekawsze postanowiliśmy wydać      

w szkolnej gazetce - "Alchemik". 

Turniej Walentynkowy 
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Samorząd Uczniowski 

    Tydzień przed feriami nasza przewodnicząca - Ola 

Dziula przygotowała i wydrukowała plakaty informują-

ce o naszej samorządowej akcji. W poniedziałek, tuż po 

wolnym, uczniowie klasy 4o przypomnieli wszystkim   

o naszej walentynkowej akcji. Po lekcjach poczynili-

śmy niezbędne zakupy z naszych samorządowych skła-

dek. przede wszystkim nabyliśmy nową skrzynkę wa-

lentynkową, a także odpowiednie naklejki, balony, kar-

tony, kartki itp. 

    We wtorek, 18 lutego, chłopcy    

z klasy 2a pomogli nam przygoto-

wać kącik dla Poczty Walentynko-

wej. Do pomocy włączyła się rów-

nież klasa 3a i 3e. Od 9.00 do 

13.00 każdy, kto chciał, mógł ku-

pić i napisać dla bliskiej osoby 

kartkę. Można też było zrobić kart-

ki własnoręcznie. W środę między 

10.00 a 12.00 kartki by-

ły rozdawane i czytane 

adresatom przez uczen-

nice klasy 2ad. Było 

przy tym wiele radości. 

Dobrymi, pełnymi cie-

pła i miłości słowami, 

zostali również obdaro-

wani nasi nauczyciele. 

   Do Konkursu Piosenki i Poezji 

Miłosnej uczniowie mogli zgła-

szać swój udział do wtorku po 

feriach. Ich liczba cały czas ulega-

ła zmianie ze względu na okres przeziębień i grypy. 

Ostatecznie wzięło w nim udział 12 osób. 

   Do pracy w jury konkursowym zaprosiliśmy panie: 

mgr Julitę Środa-Płatek (nauczyciel bibliotekarz), mgr 

Małgorzatę Molik (nauczyciel języka polskiego) oraz 

mgr Małgorzatę Regucką (nauczyciel języka angielskie-

go). Spośród uczniów wylosowaliśmy Gabrielę Wierci-

chowską (1ad) oraz Barbarę Pęczek (2b). Konkurs od-

był się w przytulnej sali językowej na parterze tuż przy 

wejściu do Szkoły. Klasa 3o przygotowała miejsce dla 

komisji, widowni oraz skromną dekoracje. Klasa 2b 

zasiadła na widowni, by dopingować uczestników. 

Wszystkich przybyłych powitała vice przewodnicząca, 

Gabriela Milanowska (2ad). Za uwiecznienie tego zda-

rzenia na zdjęciach był odpowiedzialny Rafał Uznański 

(1ao). 

   Jako pierwszy wystąpił Rafał Kulczyk (2a). Zagrał 

trzy utwory na skrzypcach. Po nim zadeklamowała 

wiersz Ula Bosek (1c); a następ-

nie Ola Dziula (2a). Następnie 

przyszedł czas na piosenkę - Rafał 

akompaniował grą na skrzypcach 

swoim trzem koleżankom z klasy, 

które postanowiły zaśpiewać 

"Psalm dla Ciebie" Piotra Rubika. 

Recytację wierszy o miłości przy-

gotowali również chłopcy z klas 

drugich, m. in. Maciek 

Zieliński (2b) i Michał 

Kaczmarczyk (2ad). 

 Piękną grą na skrzyp-

cach wzbogaciła nasze 

doznania Patrycja Gra-

matyka (1c). Jako ostat-

nie wystąpiły w duecie,   

z dwoma piosenkami 

w języku angielskim, Marlena 

Bednarz (3c) oraz   Gabriela Mila-

nowska (2ad).     

   Jury Konkursu po burzliwych 

obradach wyłoniło w końcu zwy-

cięzców. Ostatecznie wyróżnie-

niem nagrodzono: za grę na 

skrzypcach - Patrycję Gramatykę    

i Rafała Kulczyka; za recytację       

- Olę Dziulę; za piosenkę - Marlenę Bednarz i Gabrysię 

Milanowską. Natomiast wszyscy pozostali uczestnicy 

zostali nagrodzeni dyplomem za udział. 

   Później Basia i Gabrysia przygotowały plakaty infor-

mujące o wynikach konkursu. W kolejnych dniach ucz-

niowie z klasy 3a przygotowali dyplomy i wyróżnienia, 

które uczestnikom rozdała w marcu pani Dyrektor. 

Teksty DAWID CZECHOWICZ 

 

 

 

Szkolne walentynki 2014 

Poczta Walentynkowa 

Konkurs Piosenki  

i Poezji Miłosnej 
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Samorząd Uczniowski 

    Można śmiało powiedzieć, że nasza akcja trwała pra-

wie cały miesiąc. Sam pomysł zrodził się jeszcze na 

początku listopada, tuż po wyborach i dotyczył odno-

wienia pomieszczenia dla Samorządu. Ze względu jed-

nak na naukę i inne równocześnie zaplanowane zadania 

mogliśmy go wprowadzić w czyn dopiero pod koniec 

semestru.   

   Nasze działania zaczęliśmy od zebrania z udziałem 

samorządowej dziesiątki, a następnie spotkaliśmy się     

z trójkami klasowymi. Bardzo szybko z każdej klasy 

zgłosiły się osoby chętne do pomocy. Ponieważ nasza 

salka nie jest duża, dlatego też nie wszyscy mogli brać 

udział w tej akcji. W końcu ustaliliśmy, że z każdej kla-

sy od 3 do 5 osób przygotuje pomieszczenie pod malo-

wanie, pomaluje je, a później sprząta i urządzi. 

   Teraz nasze spotkania i przygotowania do różnych 

samorządowych akcji będziemy mogli prowadzić w sali, 

którą sami odnowiliśmy. 

 

Malowanie radioli 

Krakowskie szkoły oddają hołd więźniom obozów koncentracyjnych  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

       

   Każdego roku SU organizuje Dzień Wiosny. Tak też 

było tym razem. Zrobiliśmy spotkanie przedstawicieli 

Trójek Klasowych i po burzliwej dyskusji - ustalili-

śmy, iż wszyscy, którzy w piątek przyjdą ubrani w ko-

lory wiosny, czyli pomarańczowy, żółty, zielony i nie-

bieski, będą zwolnieni z odpowiedzi i kartkówek. Po-

stanowiliśmy także zrobić zbiórkę pieniężną dla Hospi-

cjum św. Łazarza. 

   Nasze pomysły przedstawiliśmy Pani Dyrektor i po 

uzyskaniu jej zgody, zaczęliśmy przygotowywać pla-

katy promujące naszą samorządową akcję. Wszystko 

mieliśmy gotowe już we wtorek (18 marca) i nie mo-

gliśmy się doczekać piątku (21 marca). W końcu nad-

szedł…  

    Szkoła wyglądała jak zaczarowana. Kto zapomniał 

się ubrać na kolorowo, biegł po żonkila. Wielu 

uczniów, mimo wiosennego stroju, dokupywało kwia-

ty. Do akcji przyłączyli się także nauczyciele. W ciągu 

4 godzin udało nam się zebrać 123 złote i 30 groszy. 

Sprzedaliśmy wszystkie żonkile. Na wagary poszły 

jedynie pojedyncze osoby. Gdyby każdy dzień mógł 

tak wyglądać - marzyliśmy. Jeszcze raz przekonaliśmy 

się, że wspólnie możemy wiele - uczyć się, bawić           

i pomagać innym ludziom. Wystarczy tylko chcieć! 

Pierwszy Dzień Wiosny 

Poczet Sztandarowy ZSCh Uroczystości 12 kwietnia  na  Cmentarzu Rakowickim 

Teksty DAWID CZECHOWICZ 
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Z życia szkoły 

Zdjęcie JULITA ŚRODA-PŁATEK 

SZKOLNA   TABLICA 
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Z życia szkoły 

Maria Curie-Skłodowska to patronka na-

szej szkoły. Każdego roku na jej cześć or-

ganizowana jest tzw. „Marysieńka”. Pod-

czas tych dni uczniowie biorą udział         

w konkursach z wiedzy chemicznej i ze 

znajomości życiorysu noblistki oraz          

w konkursach pisarskich i plastycznych.            

Wszystkie te działania mają na celu przy-

bliżenie pierwszoklasistom postaci pol-

skiej uczonej. 
 

Tekst AGNIESZKA „OOKAMI” HUDYGA 

„MARYSIEŃKA” 
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Z życia szkoły 

   Już wchodząc na salę gimnastyczną, czuć było 

klimat tajemniczości, o który postarali się prowa-

dzący tegoroczną Marysieńkę uczniowie z klasy 2a 

wraz z opiekunem panią prof. Adrianną Klepką. 

Wszędzie porozwieszano kłębki pajęczyny, zasło-

nięto okna, a obok sceny ułożono mnóstwo niezwy-

kłych rekwizytów przypisywanych czarodziejom. 

W centralnej części stał portret naszej patronki 

(zdjęcie na stronie 13). 

   Akademię rozpoczęło uroczyste odśpiewanie 

hymnu szkoły oraz recytacja wiersza zeszłorocznej 

zwyciężczyni konkursu poetyckiego - Klaudii Pro-

fic (2a).  

   Następnie tradycyjnie przypomniano uczniom 

krótki życiorys Marii, po czym mikrofon oddano     

w ręce pani dyrektor, która wręczała nagrody za 

udział w konkursach. 

   Nie myślcie jednak, że to wszystko, co przygoto-

wano! Rekwizyty, o których wcześniej wspomnia-

łam, były specjalną dekoracją do końcowego przed-

stawienia. Prowadzący nie chcieli, aby ta akademia 

była jak wszystkie, więc przenieśli widzów do 

„szkoły magii”, gdzie biegając wśród stolików, po-

kazywali jak piękna i czarodziejska jest chemia. 

„MARYSIEŃKA” 
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Z życia szkoły 

    

Pożegnanie MATURZYSTÓW 

Konstytucja 3 Maja 

   25 kwietnia pożegnaliśmy 

maturzystów. Nastąpiło prze-

kazanie sztandaru szkoły młod-

szym uczniom. Maturzyści zło-

żyli uroczystą przysięgę. Póź-

niej nastąpiło wręczenie nagród 

najlepszym uczniom oraz tym, 

którzy wyróżnili się  pracą na 

rzecz szkoły czy klasy. 

   Maturzyści podziękowali 

nauczycielom i dyrekcji za ich 

pracę, pomoc i życzliwość. 

   Starszych kolegów i koleżan-

ki nadal jednak spotykamy na 

korytarzach, kiedy podążają na 

kolejne egzaminy pisemne        

i ustne. A i później, jak już bę-

dą studiować, nieraz odwiedzą 

tę szkołę, jak inni absolwenci 

przed nimi. ZSCh to miejsce, 

do którego się wraca.  

   29 kwietnia odbył się apel przygotowany z okazji uchwalenia Konstytucji 3 ma-

ja   - pierwszego nowożytnego dokumentu tego typu. Chór składający się z kilku 

osób śpiewał patriotyczne pieśni, a klasa 2c pod opieką pani profesor Anety Polit    

i pani profesor Agaty Walas przygotowała przedstawienie z okazji tego święta. 

Ukazano historię powstania Konstytucji, w tle była widoczna prezentacja multi-

medialna, recytowano wiersze oraz przedstawiono sceny spotkania trzech zabor-

ców i ich rozmowy o podziale Polski. 
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Z życia szkoły 

Tango Mrożka na szkolnej scenie 

29 kwietnia na sali gimnastycznej miała miejsce premiera 

Tanga Sławomira Mrożka. Spektakl przygotowało Koło Tea-

tralne prowadzone przez panią profesor Małgorzatę Nie-

dźwiedzką-Samborek. Młodzi aktorzy zaprezentowali nie-

zwykły kunszt aktorski. Publiczność nagrodziła ich wysiłek 

gromkimi brawami. To był niezwykle udany występ. 

Obsada:  
 

Eugeniusz - Łukasz Wasserman 

Eugenia - Barbara Pęczek  

Edek - Maciej Zieliński 
Ala - Aleksandra Dziula  

Stomil - Michał Kaczmarczyk       

Eleonora -  Zuzanna Siciarz   
Artur -  Przemysław Biel 

Eugenia, Eugeniusz i Edek grają w karty. 

Na scenie pojawia się Artur oburzony  

zajęciem babki i wuja. 

Artur nakłada wujowi na głowę klatkę 

na ptaki, a babci każe się położyć na 

katafalku. 

Na scenie pojawia się Stomil i Eleono-

ra, rodzice Artura. Artur zarzuca ro-

dzicom, że odrzucili wszystkie zasady. 

 

Artur proponuje Ali małżeństwo. 

Na ślubie Artur zjawia się pijany. Artur zostaje zabity przez Edka. Artur przeżywa zdradę Ali z Edkiem. 

Edek z Eugeniuszem tańczą tango. 
A na koniec gromkie brawa  

dla młodych aktorów. 

Edek i Ala. Przygotowania przed ślubem. 
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Międzyszkolny Turniej Siatkówki  
Samorządów Szkolnych 

   Zaproszenie dotarło już 14 stycznia drogą elektronicz-

ną do naszego Opiekuna (mgr Agaty Walas). W dwa 

dni później otrzymaliśmy również zaproszenie w formie 

papierowej na ręce naszej przewodniczącej Aleksandry 

Dziuli. Decyzję o wzięciu udziału w Turnieju podjęli-

śmy bardzo szybko i zgłosiliśmy się. Wraz z naszymi 

nauczycielami wf-u, szczególnie panem prof. Wojcie-

chem Brzuchaczem, wyłoniliśmy 12-osobową ekipę, 

która miała nas reprezentować w zawodach. W niedłu-

gim czasie wytypowane osoby rozpoczęły ćwiczenia do 

zawodów. Byli to: Sandra Małagowska, 4a; Szymon 

Szczypczyk, 4a; Ewa Bil, 4o; Piotr Kubicki, 4o; Eweli-

na Omilianowska, 4o; Piotr Wojkowski, 4o; Łukasz 

Bobak, 3c; Alicja Tomaszewska, 3e; Magdalena Syno-

wiec, 3e; Maciej Milczanowski, 2a; Klaudia Profic, 2a 

oraz Michał Piosek, 1a. Szczególnie intensywnie treno-

waliśmy trzy dni przed zawodami. 

   W dniu Turnieju spotkaliśmy się już o 7.30 pod naszą 

szkołą i wyruszyliśmy na Czarnowiejską, by stamtąd 

autobusem 501 dojechać na Rondo Hipokratesa, skąd 

już było blisko na os. Złotej Jesieni 2. Po przybyciu na 

miejsce, przebraliśmy się w nasze sportowe stroje i gdy 

już wszystkie zgłoszone szkolne drużyny się pojawiły, 

(a było ich 11) rozpoczęły się zawody. Naszym kapita-

nem był Piotr Kubicki z klasy 4o. Najpierw organizato-

rzy podzielili nas na dwie grupy A i B. Następnie z nich 

wyłonione zostały po dwie najlepsze drużyny, które 

rozgrywały półfinały i finały. Rywalizacja była bardzo 

zacięta. Walczyliśmy z całych sił. Naszym Kapitanem 

był Piotr Kubicki z klasy 4o. Udało nam się awansować 

z pierwszego miejsca z grupy A do półfinału, który, 

niestety, przegraliśmy 2:1. Ostatecznie zdobyliśmy III 

miejsce, a wraz z nim puchar, dyplom, piłkę i czekola-

dę, którą oczywiście zjedliśmy od razu. Byliśmy tak 

szczęśliwi, a jednocześnie zmęczeni (zawody trwały od 

9.00 do 16.00), że zapomnieliśmy o wspólnym zdjęciu. 

W euforii rozjechaliśmy się do domów. 

   W następnych dniach udało nam się na sali gimna-

stycznej zebrać jedynie parę osób z naszej dwunastki      

i zrobiliśmy zdjęcie z trofeami i naszym opiekunem.    

    Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tych spor-

towych potyczkach, gdyż bardzo lubimy grać 

w siatkówkę. Mieliśmy też możliwość zaprezentowania 

po raz kolejny naszych sportowych umiejętności. Dzię-

kujemy panu prof. Wojciechowi Brzuchaczowi, że           

pojechał z nami na zawody i dopingował podczas gry. 

Sport w naszej szkole 

Tekst  SANDRA MAŁAGOWSKA, ALICJA TOMASZEWSKA 

29 stycznia 2014 roku wzięliśmy udział w Międzyszkolnym Turnieju Siatkówki Samo-

rządów Szkolnych, który odbył się w ZSZ HTS na os. Złotej Jesieni 2.  
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   Wraz z naszymi nauczycielami wf-u, 

szczególnie panem prof. Wojciechem 

Brzuchaczem, wyłoniliśmy 8-osobową eki-

pę, która miała nas reprezentować podczas 

turnieju. Byli to: Sandra Małagowska (4a), 

Alicja Tomaszewska (3e), Anna Kłaput 

(1ad), Klaudia Podolska (1ad), Maciej Mil-

czanowski (2a), Przemysław Biel (2a), Mi-

chał Piosek (1a), Marek Pędziwiatr (1ad). 

W rezerwie mieliśmy: Natalię Przetocką 

(2c), Michała Fabijańskiego (1ad), Patryka 

Koźbiała (1ao) oraz Krzysztofa Klubę 

(1ao). 

   W rozgrywkach indywidualnego turnie-

ju tenisa stołowego reprezentowała 

nas Anna Kłaput (1ad) i Przemysław Biel 

(2a). Wywalczyli dla nas I miejsce. 

   W sztafetowym biegu przełajowym           

Klaudia Podolska (1ad) i Michał Piosek     

(1a) zdobyli  IV miejsce. 

   Natomiast w turnieju siatkarskim grali 

wszyscy. Rozegrali cztery mecze - z XXIII 

LO, ZSZ 1, ZSZ 2 i ZSZ HTS. Rywaliza-

cja była bardzo zacięta. Walczyli z całych 

sił. Kapitanem był Maciej Milczanowski 

(2a). Ostatecznie zdobyliśmy III miejsce. 

   W podsumowaniu wszystkich 

dyscyplin zajęliśmy II miejsce. Po 

odebraniu dyplomów i zrobieniu 

pamiątkowego zdjęcia uczestnicy 

rozjechali się do domów. 

   Cieszymy się, że mogliśmy 

wziąć udział w tych sportowych 

potyczkach, gdyż po raz kolejny 

mieliśmy możliwość zaprezento-

wania naszych sportowych umie-

jętności. 

    
   Od 1 kwietnia do 28 maja 2014 roku trwały elimi-
nacje szkół do Pucharu Krakowa w Wioślarstwie 
Halowym, które odbywały się na Przystani Sportów 
Wodnych AZS-AWF w Krakowie. Cieszyły się spo-
rym zainteresowaniem młodzieży i były kolejnym 
sposobem na uatrakcyjnienie zajęć z wychowania 
fizycznego.  

Dzięki zorganizowanej rywalizacji na profesjonal-
nych ergometrach wioślarskich zostały wytypowane           
4 sztafety.  

Reprezentowały one naszą szkołę w zawodach          
o Puchar Krakowa w Wioślarstwie Halowym, który od-
był się  29 maja 2014 roku na Rynku  Głównym w 
Krakowie.   

Dystans jaki musiał pokonać każdy zawodnik 
(zaprogramowany na komputerze  każdego ergometru) 
wynosił 500 m.  

Sport w naszej szkole 
Wioślarstwo Halowe 

Sportowy Turniej Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadgimnazjalnych Krakowa 

24 maja 2014 roku (sobota) reprezentacja uczniów naszej szkoły wzięła udział 

w Sportowym Turnieju Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadgimnazjalnych 

Krakowa, który odbył się w Centrum Rozwoju Com Com Zone.  

Tekst DAWID CZECHOWICZ 

 

Na zdjęciu część naszej reprezentacji ze 

zdobytymi dyplomami. 

Osiągnięcia 
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Sport w naszej szkole 

    Dzień 21 marca nie był wybrany przypadkowo - to 

dzień wagarowicza, w którym należy zagospodarować 

czas wolny młodzieży szkolnej. W Parku Jordana wy-

startowało ponad 300 osób, sklasyfikowano 299 zawod-

niczek i zawodników reprezentujących 22 szkoły Kra-

kowa i jego okolic. Zawody miały odpowiednią opra-

wę. Trasy były przystosowane do wieku i umiejętności 

uczestników imprezy - szkoły podstawowe biegały 

1200 m (10 punktów kontrolnych), gimnazja 1600 m 

(12 punktów kontrolnych), szkoły ponadgimnazjalne 

1800 m (14 punktów kontrolnych). W imprezie wzięły 

udział szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i 4 szko-

ły średnie: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Chemicz-

nych im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół Geo-

dezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Zespół 

Szkół Mechanicznych nr 1.  

    Miło nam poinformować, że w konkurencji indywi-

dualnej szkół ponadgimnazjalnych, w kategorii chłop-

ców II miejsce zajął reprezentant naszej szkoły - Ję-

drzej Zegarek z klasy 3c.   

Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego 

   

   10 marca 2014 roku na sali gim-

nastycznej zgromadzili się pasjona-

ci tej dyscypliny sportowej i w za-

ciętej rywalizacji wyłoniono zwy-

cięzców w dwóch kategoriach: 

dziewcząt i chłopców.  

 

W kategorii dziewcząt:  

 

I miejsce - Agnieszka Jasek (3e),  

II miejsce - Anna Kłaput (1ad),  

III miejsce - Gabriela Słabosz 

(1ao).  

 

W kategorii chłopców: 

 

I miejsce - Przemysław Biel (2a),          

II miejsce - Łukasz Bobak 3c.),  

III miejsce -  Patryk Koźbiał (1ad).   

Mistrzostwa Krakowa w biegu na orientację 

Pierwszy dzień wiosny. W Parku Jordana kwitły krokusy, biegały wiewiórki, a przy górce saneczko-

wej ustawiła się długa kolejka po... bieganie. Rozpoczynały się pierwsze eliminacje do Mistrzostw 

XVIII Dzielnic Krakowa w biegu na orientację. 

Jak co roku w okresie wiosen-

nym w naszej szkole odbył się 

Turniej Tenisa Stołowego.   
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In English 

 

„[…]Winston filled half a page with the words. He sat back in his chair and put 

the pen down. The next moment he jumped. There was knocking at the door. His 

heart was thumping like a drum …” George Orwell „1984” 

DOWN  WITH  BIG  BROTHER 

He slowly approached the door and carefully opened it. He saw a little boy who was wearing old dirty trou-

sers, a ragged T-shirt and worn shoes. His hair was very untidy and he seemed to be sad. They looked at each 

other for a while and then Wilson realized that the boy had a letter in his right hand. Suddenly, the child said 

that he had been given this piece of paper and he had to deliver it to Mr W. Smith. Winston was astonished 

but he took it and read the message. To his horror, he found out that there was a warning, he was being wa-

tched and sooner or later he would be accused of thought crime.                        

(Urszula Tomoń, Agata Miśta) 

The door opened abruptly but there wasn’t anybody behind. Winston was terrified, he looked at the gloomy 

corridor. It was empty, however, one of the lightbulb was blinking. He left his flat and noticed a door ajar at 

the end of the hall. He was shivering but found the courage to go further. Having entered the room, Winston 

saw a strange thing; the room reminded him his own, the old furniture, dark walls and on the chair, which 

looked similar to his own, there was an envelope. He opened it. Inside, there were clumsy letters which said: 

DOWN WITH BIG BROTHER 

(Tomasz Ferdek, Arkadiusz Kłosek) 

He didn’t know if he should open the door or not. But if it were the government, they would enter anyway. He 

stood slowly, walked to the door and waited. Someone on the other side stopped knocking. Winston opened 

the heavy door and saw a woman. She was in a disastrous condition. There was blood everywhere, on her 

clothes, skin, hair. Although she looked different, he recognized that it was his sister. “What happened?” he 

asked. He took her hand and dragged her into his flat, then he closed the door. “Well, I tried to help my ne-

ighbour” she whispered. She was in a big trouble. “You are always a kind but irresponsible person, one day 

they will catch you…”   He helped her to wash her hands and hair, gave her some clothes so she could change. 

While his sister was in the bathroom, he sat at his desk and looked at his diary. He was wondering when the 

people from the government would come for him … 

(Zuzanna Poskrobko) 

 

The richness of the Polish history is unquestionable. We are the lucky 

generation born after the hardship of the war and the communist peri-

od. However, we cannot forget about these difficult times in the Polish 

history. As knowledge is the key to understanding, we have decided to 

undertake the attempt of translating some pieces of literature which 

are deeply connected with the issues men’s right to be free, to enjoy the 

freedom of speech. We have tested our language skills and creativity 

while translating some pieces of Stanislaw Barańczak’s poetry, as well 

as inventing the alternative endings to the extract from George Or-

well’s “1984”. Here are some samples what we have come up with. 
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In English 

 BIG BROTHER DOWN WITH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A song from the megaphone” 
 

Who is not with us, must go away 

Life must finally be sharp 
When you get hurt it is your sin 

Who is not with us, is against us 

 
With the firm step into the better future 

Let’s breathe with a full breast 

On the side with all of this stinking crap 

Who is not with us, is against us 
 

Don’t think so much, do not stand on the side you donkey 

We must together with equal steps and blindly 
Arm in arm storm to the gates 

Who is not with us is against us 

 
Michał Piosek (1a) 

 

 

Stanisław Barańczak is a leading poet in the "New Wave" and one of 

the outstanding Polish writers to begin his career in the communist 

period, combining literary work with scholarship and politics. He is 

the most prominent translator in recent years of English poetry into 

Polish (e.g., Shakespeare) and of Polish poetry into English. He re-

ceived the PEN Translation Prize with Clare Cavanagh in 1996.  

 

[from Wikipedia] 

The song from the megaphone” 
 

Who is not with us, should get out 

Life has to be real and sharp 
If you are hurt that is your fault 

Who is not with us, is against us 

 

Hard walk, we are going to the better future 
Let’s take a deep breath 

Take away this whole trash 

Who is not with us, is against us 
 

Don’t think a lot, don’t stand alone there 

We should go ahead together 

Arm in arm, go straight to the gates 
Who is not with us, is against us 

 

Edyta Jęczmionek (3b) 

http://en.wikipedia.org/wiki/PEN_Translation_Prize
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In English 

DOWN  WITH  

 

“If you must shout, do it quietly” 
 
If you must shout, do it quietly 

(Walls have ears) 

If you must love 

 
Switch off the light 

(A neighbour has binoculars) 

If you must live 
 

Don’t close the door 

(Authority has a warrant) 
If you must suffer 

 

Do it in your own house 

(Life has its own laws) 
If you must live 

 

Limit yourself in everything 
(Everything has its limits) 

 

Urszula Tomoń (1a) 

 

BIG BROTHER 

 
 

“To live” 
 
To be sheltered under your own roof 

(four corners and a fifth spy 

the ceiling watches your dreams) 

In your own thin walls 
(all of them are empty 

and the sixth floor marks your every step), 

In your own home until the death 
(you have your shelter in the concrete 

so think about the seventh – death, 

eighth wonder of the world, man). 
 

Edyta Jęczmionek (3b) 

“If have a need to shout, do it silently” 
 
If have a need to shout, do it silently 

(walls have ears) 

If you have a need to make love 

 
Switch the light off 

(your neighbour has got a lorgnette) 

If you have a need to reside 
 

Don’t close the door 

(the authority has got a warrant) 

If you have a need to suffer 
 

Do it in your own house 

(the life has got its own rules) 
If you have a need to exist 

 

Limit everything 
(everything has got limits) 

 

Barbara Niemiec (1a) 
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Mind The Gap 

Panie mgr Małgorzata Pęcek-Czuba oraz mgr 

Beata Buś-Cygankiewicz spędziły dwa tygodnie   

w Londynie, w ramach unijnego programu Co-

menius (nazwa projektu ”Zagraniczna mobilność 

szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów 

indywidualnych” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego). Zadali-

śmy im parę pytań dotyczących tego wyjazdu. 

Red. Czym Londyn może zaskoczyć, zadziwić Po-

laków?  

Pani Beata Buś-Cygankiewicz: Wieloma rzeczami. 

Po pierwsze metro. Londyńskie metro - popularne 

London Underground  -  jest najstarszym na  świecie. 

Pierwsi pasażerowie skorzystali z niego już w 1863 

roku. W czasie II wojny światowej, podczas bombardo-

wań, niektóre stacje były wykorzystywane jako schro-

ny! Dziś to prawdziwy labirynt podziemnych tuneli, 

aczkolwiek tylko 45% długości tras znajduje się pod 

ziemią, reszta na powierzchni.  Codziennie około 3 mi-

lionów ludzi korzysta z niego, słysząc słynne:  Mind the 

gap between the train and the platform!  Rozmawiając 

o transporcie, warto też wspomnieć  niezwykle popular-

ne, czerwone, dwupoziomowe autobusy, mogące po-

mieścić od 60 do 80 podróżnych oraz czarne taksówki, 

będące symbolem Londynu (kierowca zanim otrzyma 

licencję, musi spędzić minimum 3 lata na nauce topo-

grafii miasta!) 

Po drugie zabytki. W Londynie znajduje się ponad 

240 muzeów, wstęp do znacznej ich części jest darmo-

wy. Muzea są ogromne, przestronne, wiele eksponatów 

jest interaktywnych, dlatego odwiedza je tak dużo dzie-

ci i młodzieży, aby tam poszerzać wiedzę i pracować 

nad swoimi projektami. Jedną z największych atrakcji 

turystycznych  jest Tower of London – dawna siedziba     

i twierdza angielskich monarchów, więzienie, arsenał, 

skarbiec. Strażnikami tego miejsca, a zarazem prze-

wodnikami, są niesamowici Yeomen Warders; ich cie-

kawe, ale i przerażające, historie o dawnych torturach, 

karach, egzekucjach czy dworskich intrygach przybliżą 

klimat dawnych lat. To tutaj w roku w 1536 wykonano 

wyrok na drugiej żonie Henryka VIII Annie Boleyn. 

„Łaskawy” król złagodził  wyrok ze spalenia na ścięcie 

i zamiast wykonać go toporem, jak to było w zwyczaju 

dla pospolitych przestępców, zdecydował się sprowa-

dzić francuskiego mistrza miecza, który jednym ciosem 

zakończył  życie królowej… 

Innym intrygującym miejscem jest Muzeum Figur Wo-

skowych. Pani Marie Tussaud przybyła do Londynu     

w 1835 roku z woskowymi odlewami głów arystokra-

tów zgilotynowanych w czasie rewolucji francuskiej, 

które to stały się zalążkiem dzisiejszej niezwykłej ko-

lekcji. Obecnie można zobaczyć naturalnej wielkości 

figury gwiazd filmu, muzyki, sportu czy polityki. Tylko 

tutaj każdy może spotkać osobiście Brytyjską Rodzinę 

Królewską i… zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie! 

W biskiej odległości, dokładnie na ulicy Baker Street 

221B, mieści się małe, ale urocze, Muzeum Sherlocka 

Holmesa, dokładnie tam, gdzie według książki miesz-

kał słynny detektyw i jego przyjaciel Watson. Zwiedza-

jąc poszczególne pokoje, np. salon, gabinet, czy łazien-

kę, wypełnione przedmiotami związanymi z działalno-

ścią tych postaci, odnosi się dziwne wrażenie, że świat 

nierealny, wymyślony staje się nagle rzeczywistością.  

Po trzecie teatry. Anglia to ojczyzna teatru szekspi-

rowskiego. Mówi się,  że w Londynie mieści się ponad 

40 teatrów, a łączna roczna liczba widzów przekracza 

13 milionów. Warto w czasie pobytu w tym mieście 

odwiedzić choć jeden z nich. Nam udało się obejrzeć 

„Upiora w Operze” w Teatrze Jej Wysokości (Her Ma-

jesty’s Theatre). Ten niezwykły teatr został założony    

w 1705 roku i od 1985 aż do dzisiaj (nieprzerwanie od 

29 lat!) wystawia sławny musical Phantom of the Ope-

ra. Spektakl urzeka cudownymi efektami, zmieniają-

cym się w mgnieniu oka tłem, doskonałą muzyką, 

barwnymi kostiumami i wreszcie fabułą. Jest to historia 

samotnego, zdeformowanego geniusza muzycznego, 

szukającego miłości i zrozumienia… Fascynujące. 

Podróże 
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Podróże 

Mind The Gap 

Red.: Utarła się opinia, że Londyn jest rajem dla 

kupujących. A jakie są Pań doświadczenia w tej 

sprawie? Czy miałyście czas na zakupy? 

Pani Małgorzata Pęcek-Czuba:  Wszystko, co wiąże 

się z zakupami i sklepami, jest pochodną pewnego sty-

lu życia, a więc jest jednym z elementów kultury dane-

go miejsca. Nie sposób więc tego nie uwzględnić         

w planach zwiedzania i poznawania Londynu. Na na-

szej liście tzw. must-see landmarks, czyli „miejsc do 

zwiedzenia koniecznych”, był po pierwsze Harrods         

- słynny luksusowy, siedmiopiętrowy dom handlowy, 

mieszczący się w najdroższej londyńskiej dzielnicy 

Knightsbridge. Utożsamiany z tym, co najbardziej bry-

tyjskie, ponieważ jeszcze niedawno był oficjalnym do-

stawcą żywności dla królewskiego dworu. Wyobraże-

nie o nim było takie, jak z opisów podręcznikowych. 

Niestety, tu spotkało nas rozczarowanie, bo na przykład 

doormen nie noszą już zielonych uniformów i są to ra-

czej ochroniarze niż odźwierni; wycieraczka nie ma 

napisu Welcome, a na budynku powiewa flaga najbo-

gatszego państwa świata Emiratu Kataru. Co ciekawe, 

do 1971 roku Katar był pod  protektoratem, czyli po 

polsku „pod zaborem”, Wielkiej Brytanii. Teraz role się 

odwróciły, co widać i słychać w Harrodsie, bowiem 

zarządzającymi i wieloma kupującymi są zamożni Ara-

bowie. Klienci z bardzo grubymi portfelami traktują 

zakupy jako rodzinną eskapadę albo wyjście do klubu. 

My potraktowałyśmy to miejsce jak kolejne muzeum, 

robiąc szybki przemarsz i wiele zdjęć. Co jednak pozo-

stało niezmienione? Jak za dawnych brytyjskich lat tak 

i teraz duszą i sercem jest imponujący dział spożywczy. 

To warto zobaczyć. I jeszcze jedno, dbając o wysoki 

standard,  Harrods wymaga od swoich gości odpowied-

niej etykiety. Żeby do niego wejść, trzeba mieć czyste 

ubranie i "odpowiednie" buty. Strój nie powinien odsła-

niać intymnych części ciała. Plecaki są niemile widzia-

ne, a zakazem objęte są szorty, japonki, sandały i ko-

szulki odsłaniające brzuch Nie można też nosić koszu-

lek  z wulgarnymi napisami czy zdjęciami... Uff… 

 

Red.: Jeśli nie Harrods, to co? 

MPC: Sklep, który jest na przeciwnym biegunie niż 

Harrods, to Primark - irlandzka sieciówka. Sprawdza 

się tu zasada, iż cena czyni cuda, to znaczy przyciąga 

tłumy. Niektóre podkoszulki, zrobione w Bangladeszu, 

można kupić już za 3 funty. To tanio nawet dla Polaka, 

a co dopiero dla Brytyjczyka. Wszędzie panuje chaos, 

bałagan, no powiedzmy duża swoboda, choć personel 

składa, układa i robi, co może. Trudno znaleźć coś        

w wybranym rozmiarze i fasonie, ale na pocieszenie      

- strata niewielka, gdyby ciuszek nie pasował. Co do 

jakości, no cóż, stosowna do ceny. Ciekawym doświad-

czeniem jest stanie w długiej kolejce do przymierzalni. 

Swoje odczekać trzeba, ale organizacja wejścia i wyj-

ścia ma coś z odprawy lotniskowej, wspomaganej kom-

puterowo. Obsługa uprzejma i niezdradzająca jakiego-

kolwiek poirytowania. Towar, który nie pasuje, odbie-

rany jest przy wyjściu ze strefy przymierzalni.  

Dla klienta, który nie czuje się komfortowo ani w Har-

rodsie ani w Primarku, zostaje Marks&Spencer, Next, 

Gap albo… Charity Shop, czyli taki nasz Second Hand 

z misją charytatywną. Klient ma poczucie, że kupując 

coś dla siebie, pomaga innym. Taki egoizm z altrui-

zmem... w przyjaznej cenie.  

Wisienką na zakupowym torcie jest wizyta na jednym   

z wielu ulicznych targów. Warzywa, owoce i kwiaty 

można kupić na 500-letnim targu w Covent Garden, 

antyki na Portobello Road, książki na straganie pod 

mostem. 

Taki jest zakupowy Londyn – bardzo eklektyczny mix. 
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Podróże 

Mind The Gap 

Red.: Mówi się, że przez żołądek do serca. Czy 

angielska kuchnia podbiła Pań podniebienia? 

MPC: Jedzenie na Wyspach Brytyjskich to całkiem 

osobna historia. Stereotyp podpowiada nam, że Anglicy 

jadają słynne English Breakfast, Fish and Chips i piją 

herbatę z mlekiem. Rzeczywistość jest jednak bardziej 

skomplikowana. Z mojej krótkiej obserwacji wynika, 

że śniadanie jest zazwyczaj szybkie i lekkie, a więc 

tosty z marmoladą (Marmolada - to konfitura z poma-

rańczy!) oraz szklanka soku pomarańczowego lub 

chrupki z mlekiem. Jest to takie kontynentalne. Ta co-

dzienna wersja, nazwijmy ją „współczesna”, różni się 

od tzw. Full English breakfast – tradycyjnego śniada-

nia. A jest to imponujący zestaw: kiełbaski na gorąco, 

jajka na bekonie, smażone pomidory, grzyby, fasolka     

i ciastka ziemniaczane oraz gorące tosty ze słonym ma-

słem. Smaczne i kaloryczne. Zestaw, który zamówiłam, 

miał tylko 867 kalorii. Odważniejsi  klienci mogą roz-

koszować się wariantem Large breakfast i wzbogacić 

się o 1463 kalorie. Jest historyczne uzasadnienie tak 

obfitego posiłku, przez wieki większość ludzi jadała 

tylko dwa posiłki dziennie, a więc energii miało wy-

starczać  do  wieczora. Dziś taki zapas energetyczny 

nie ma uzasadnienia, bo każdy kto jest głodny, może 

kupić coś do jedzenia, zarówno na miejscu jak i na wy-

nos, w niezliczonej ilości barów, restauracji i sklepów. 

Można wybierać w smakołykach chińskich, tajskich, 

włoskich, pikantnych i łagodnych, gotowych lub spe-

cjalnie skompilowanych według życzenia. Albo, można 

wybrać burgery, bądź rybę z frytkami. Yummy. 

Red.: Czy jest coś szczególnego, co zachwyciło 

Panie w  Londynie? 

MPC: Najpiękniejsze dla mnie są londyńskie parki. To 

jakby ogrody w centrum miasta. W tętniącej życiem 

metropolii są to miejsca autentycznego wypoczynku.   

W porze lunchu jest tam szczególnie tłoczno. Na ław-

kach, na kocach lub wprost na trawie  siedzi  tam stu-

dent w jeansach, finansista w garniturze i robotnik        

w ubraniu roboczym. Z zachwytem obserwowałam za-

równo ludzi, jak i piękne kwiaty na wiosnę. Bo, aby 

poczuć Londyn, nie wystarczy tylko zaliczyć muzea       

i wszelkie przewodnikowe atrakcje, trzeba posiedzieć 

w parku. 
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Gazetki szkolne w ZSCh 

Tradycja 

   Zanim pojawił się „AlChemik”, w Zespole Szkół 

Chemicznych powstawały gazetki, ale żadna nie prze-

trwała trudnej próby i po pierwszych numerach zawie-

szano ich wydawanie.  

   W 1992 roku wydawano „Rycerza Wolności”, który 

w skutek zjadliwej krytyki życia szkolnego szybko zo-

stał zamknięty.  Redakcja: klasa 4a; redaktor naczelny: 

Mariusz Klęczar 4a; inni redaktorzy: Mariusz Czop, 

Przemysław Zawrotniak, Krzysztof Kopeć, Radosław 

Mróz; dział łączności z czytelnikami: kl. 4a, sala 44,      

w godz. 14-17; druk: Radosław Mróz; oprawa graficz-

na: Tomasz Kotowski; opiekun: prof. G. Wesołowski. 

    W 1995 roku zaczęto wydawać gazetkę o tajemniczo 

brzmiącym tytule „Carta Cozza” (1995).  

   Następnie w naszej szkole pojawił się w 1996 roku 

„+Dipol-”. Redakcja: Marta Guca 3b, Marcin Hobarik 

2l, Anita Tekeili 2l, Małgorzata Dzido 2l.* 

   Później samorząd uczniowski stworzył po jednym 

numerze gazetek  „Kwas”  (2001)  i  „Newschool”  (2004).** 

   Kolejno w ZSCh pojawił się w 2010 roku (w skutek 

starań pani mgr Julity Środy-Płatek i uczniów z klasy 

4o - Krzysztofa Felusia, Marcina Okarmusa, Aleksan-

dry Szatanik, Artura Pępkowskiego) „Dziennik Krup-

niczej 44”. Wydano trzy numery tego pisma. W kolej-

nym roku nastąpiła zmiana nazwy gazety. Pierwszym 

redaktorem naczelnym „AlChemika” w roku szkol-

nym 2010/2011 był Krzysztof Feluś, w 2011/2012          

- Mateusz Filipek, w 2012/2013 - Patrycja Gubała            

i w obecnym roku szkolnym - Agnieszka Hudyga. 

   Gazetka zdobyła w tamtym roku szkolnym II miej-

sce w Krakowskim Konkursie Gazetek Szkolnych     

w kategorii szkoły średnie, a w obecnym I miejsce         

w Małopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych           

w kategorii szkoły średnie.  

   Były też wyróżnienia indywidualnych tekstów, któ-

re pojawiły się w naszej gazetce.  

W 2012 roku I wyróżnienie dla wywiadu Krzysztofa 

Felusia w Krakowskim Konkursie Gazetek Szkol-

nych. W 2013 roku I miejsce dla reportażu „Brać czy 

nie brać?” Mateusza Filipka w Ogólnopolskim Kon-

kursie „Potęga prasy”, wyróżnienie dla Patrycji Gu-

bały w Krakowskim Konkursie Gazetek Szkolnych 

za felieton. 

W 2014 roku III miejsce w Ogólnopolskim Konkur-

sie „Potęga Prasy” dla: Agnieszki Hudygi (naszej re-

daktor naczelnej) za reportaż „COSPLAY: Hobby          

a może sposób na życie?” oraz dla Pauliny Proszek         

i Nikoli Adamczyk za reportaż „Na służbie”.  

Mamy więc już duże osiągniecia, jeżeli chodzi o kon-

kursy dziennikarskie. Zachęcamy uczniów, by dołączy-

li do nas i dalej prowadzili z nami tę gazetkę, bo warto! 

Red. 

 

* Na podstawie Kroniki Szkolnej 

** Na podstawie Kroniki Samorządu Uczniowskiego 

Carta Cozza 
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Nasze osiągnięcia 

       26 marca bieżącego roku wraz z byłą redaktor naczelną „AlChemika” - Patry-

cją Gubałą oraz panią mgr Julitą Środą-Płatek wybrałyśmy się do redakcji „Gazety 

Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”, aby wziąć udział w uroczystości wręcze-

nia nagród w Małopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych „Prasówka”. Spośród 

22 szkół biorących udział w konkursie, na spotkanie to zostało zaproszonych tylko 

siedem redakcji, w tym nasza.  

    Przewodniczący zebrania poprowadził przybyłych uczniów i opiekunów do sali 

konferencyjnej. Po krótkim przemówieniu ogłoszono wyniki konkursu. Zaczęto 

od kategorii podstawówek i gimnazjów, dopiero później nastał czas na najbardziej 

wyczekiwany dla nas moment - wręczenia nagród w kategorii szkoły ponadgimna-

zjalne. 

    Byłyśmy pewne (ja i Patrycja), że zajmiemy drugie miejsce, ponieważ                      

w „Prasówce” brał udział także „Opornik” ZSE, który od lat nosił miano najlep-

szej gazetki szkolnej. Jaka więc była nasza radość i zdziwienie, kiedy to redakto-

rzy „Opornika” musieli odebrać przeznaczoną dla nas nagrodę (przynajmniej tak 

sądziłyśmy), a  nasz „AlChemik” zajął pierwsze miejsce.  

     Kiedy emocje opadły, organiza-

torzy zabrali nas na wycieczkę po 

redakcji. Mieliśmy okazję przyj-

rzeć się codziennej pracy ludzi 

tworzących „Gazetę Krakowską”    

- tę drukowaną, jak i jej interneto-

wy odpowiednik. Dzięki temu mo-

gliśmy lepiej zrozumieć, jak bardzo 

wymagający jest to zawód!  

    Pracę zaczyna się tu o 10.00 ra-

no, a kończy nieraz po 22.00. Cały 

dzień redaktorów „Gazety Krakow-

skiej” oraz „Dziennika Polskiego” 

wypełniony jest stresem i pośpie-

chem. A i tak do końca nie wiado-

mo, jaki będzie ostateczny efekt 

tworzonego w danym dniu numeru 

dziennika.  

   Jedno jest pewne! Jest to zawód 

dla ludzi, którzy lubią wyzwania, 

są zorganizowani, kreatywni, dys-

pozycyjni i odporni na stres.   

Małopolski Konkurs Gazetek Szkolnych „Prasówka” 

Od jakiegoś czasu inwestuję swój czas w pracę na rzecz „AlChemika” (zostałam jego redaktor na-

czelną) i przynosi mi to dużo satysfakcji, a  jednocześnie kształtuje moje umiejętności dziennikarskie 

i literackie. Szczególnie zaś cieszy mnie fakt, że nasza gazetka zdobyła w tym roku szkolnym pierw-

sze miejsce w Małopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych „Prasówka”. Uczestniczyłam w gali wrę-

czenia nagród, która odbyła się w siedzibie redakcji „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” 

 

Tekst: Agnieszka „Ookami” Hudyga 
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Nasze osiągnięcia 

 

Zwiedzaliśmy Redakcje „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego” 

Poznawaliśmy tajniki pracy nad gazetą 

To była ciekawa przygoda! 

Finaliści Małopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych „Prasówka” 
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Niepewność  
 

Tęsknota –  

Jest to rzecz okropna. 

Trzyma w niepewności, 
Pozbawia nas radości. 

 

Myślimy o ukochanej osobie, 
Ale coś szepce „ Lecz czy on myśli o tobie?” 

I tak stoimy w rozterce, 

Nie wiemy, kto ma rację: rozum a może serce? 
 

Lecz, gdy kochamy wybraną osobę, 

Myślimy „ Dla niej wszystko zniosę.” 

 
Więc trwajmy w zaufaniu, 

Przy każdym pożegnaniu. 

 
Jeśli kocha to wróci, 

Lecz jeśli nie, wracać nie musi. 

 

 
 

Strach 
 

Nadeszła noc, lecz zamiast iść spać, 

Szukasz odpowiedzi w nocnym świetle gwiazd. 
Z każdą sekundą rośnie pytań ilość, 

A ty schodzisz na temat zwany: miłość. 

 
Czy on mnie kocha? 

A może ktoś z mego powodu szlocha? 

Takich pytań wiele na świecie, 
A odpowiedzi tak proste przecież. 

 

Ale ludzie boją się prawdy, nie chcą poznać jej, 

Więc siedzą cicho, trzymając się dumy swojej. 
Czemu tak się dzieje? 

Dlaczego nie dajemy prawdy na pierwsze miejsce? 

 
Bo paraliżuje nas strach przed rzeczami nieznanymi, 

Jak przed szczęśliwą miłością, niespotykanymi. 

Czasami też ktoś za bardzo zranił nas, 

By znów spojrzeć mu w oczy ot tak. 
 

Dlatego człowiek często szuka pomocy u innych, 

Żeby później mieć swoich winnych. 
A najczęściej odpowiedzi mamy w sobie 

I daremnie ich szukamy w innej osobie. 

 
Trzeba znaleźć odwagę, powiedzieć i robić to co się czuje, 

Żeby później nie móc rzec, że się czegoś żałuje. 

Więc, przyjacielu, bierz w swe ręce los swój 

I pamiętaj zawsze idź przed siebie, nigdy się nie zatrzymuj. 

Pięć minut dla mnie 

 

Miłość  
 

Jak trudno dotrzymać słowa 

W tym świecie, gdzie panuje niezgoda. 
Dla zysku zrobią wszystko, 

Choć osoby takie nie wiedzą jak bardzo krzywdzą. 

 
Kłamstwo, oszustwo, ból i zdrada, 

Tym ówczesny świat dzisiaj włada. 

Niewierność, rozpusta i słowa bez pokrycia 

To zastępczynie pięknego uczucia. 
 

Prawdziwa miłość to dzisiaj rzecz niewiarygodna, 

Można by pomyśleć, że wierność dla niektórych jest niewygodna. 
A czy nie lepiej, jak ktoś w domu na ciebie czeka 

I na Twój widok promiennie się uśmiecha? 

 
Gdy ktoś szczęście Ci daje 

I zapłaty za to nie uznaje? 

Bo cieszy go bliskość Twoja 

I wie, że nigdy nie zostanie przez ciebie zraniona. 
 

Nie widzi życia bez drugiej osoby, 

Nie wyobraża sobie, że zastąpi ją ktoś nowy. 
Tak silna jest miłość, a tak często się ją zmienia, 

Wprowadza się różne idee, udoskonalenia. 

 
Jakby nie można jej zostawić w spokoju 

I kochać tak jak kochało się za młodu. 

Długo, namiętnie i czule, 

Nie przejmując się błahostkami w ogóle. 
 

Aby na starość nie być samotnym; 

Słabym, egocentrycznym, markotnym. 
Nie można przedwcześnie złamać przysięgi, 

Bo to świadczy o tym, jak słabe były te więzi. 

 

Lepiej ją pielęgnować jak kwiat słaby i kruchy, 
By później nie być na miłość głuchym. 

Ula Bosek  
o miłości... 
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Dla zakochanej 
 

Dziewczyną jesteś piękną i wspaniałą 

Uwagę swojego wybranka skupiasz całą 

Wiele ważnych zalet w sobie masz  
Przez co wieczny będzie związek wasz 

 

Długie Twe włosy aż do ramion padają 

Oczy bardzo intensywną barwę mają 
Twarz jest jak u cudnego anioła 

Każda inna dziewczyna o taką urodę woła 

 
Twój wybranek jest zawsze przy Tobie, masz swojego anioła stróża 

Zasłużyłaś na to, jesteś piękniejsza niż niejedna róża 

Będziecie szczęśliwi ze sobą wiele lat 

Przed wami stoi miłości świat 
 

Wasze uczucie wspaniałe to istny raj 

Tego związku zazdrości nie jedenkraj 
Zasłużyłaś na wiele ciepła tego 

Od najwspanialszego mężczyzny swego 

 
Jesteś dla niego niczym muza dla Apolla 

Wybacz taka była Boża wola 

O Tobie powinni napisać niejeden wiersz 

Ja to zrobiłem, więc dobrze wiesz 
 

Jesteś niczym Afrodyta zrodzona z piany morskiej, więc cuda masz 

Dlatego serce wybrankowi swemu dasz 
Jesteś ładniejsza niż od Olimpu niejedna bogini 

Poszanowania wobec Ciebie ludzie są winni 

 
Oto ciepłe słowa od wieszcza polskiego  

Zapisane przy pomocy długopisu tego 

Jeśli chcesz kolejny utwór o cudach w kilka chwil 

Dla ciebie będę niczym Hermes i pokonam setki mil 

 

 

Pięć minut dla mnie 

Piękne kobiety 
 

Kobiety są śliczne niczym kwiaty te 

Z pewnością uwierzą w słowa me 

Wieczna młodość i anielska uroda 
A charyzma niczym słoneczna pogoda 

 

Ich włosy krótkie, długie są lśniące 

Oczy gwiezdnym blaskiem świecące 

Usta pełne diamentowego połysku 
I w otoczeniu kryształowego błysku 

 

Powinny być otoczone męską miłością 

I kochane z wielką szczęśliwością 

Kto uderzyć się je odważy 

Ten w piekle niech się smaży 

 

Każda ma urodę niczym Afrodyta 

O nie każdy facet się pyta 

Te osóbki mają zalet wiele 

Uroda i inne, jeśli się nie mylę 

 

One cudny wygląd zawsze zachowują 
Nawet nimfy Posejdona im nie dorównują 

Polki są najpiękniejsze na świecie 

Mówi to polski poeta dobrze o tym wiecie 

 

Brunetki, blondynki, dużo z imienia bym wymienił 
Żadnych zalet bym nie zmienił 

Rude także są piękne to zaiste 

Mają włosy błyszczące, promieniste 

 

Swój uśmiech i urok zawsze mają 
I swoje serce oraz oddanie wybrakowi dają 

Nie wiadomo jakby się żyło 

Gdyby na świecie kobiet nie było 

 

To one wielu ludzi urodziły 

I na wieczny szacunek zasłużyły  
Dumę z nich ma niejeden kraj 

Życie wśród nich to istny raj 

Maciej Zieliński  

o kobietach... 
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Pięć minut dla mnie 

W tym momencie rozległo się puka-

nie do drzwi. 

- A kogo tu jeszcze niesie? - spytał 

starzec zirytowany, otwierając je. Na 

zewnątrz stał Kastian. 

- Wybacz czcigodny Rendarze, jeśli 

przeszkadzam, ale czy nie widziałeś 

czasem… - przerwał, zauważając 

Isandrę. 

Dziewczyna widziała, jak jego oczy 

wyrażają jednocześnie szok i niepo-

kój. Jednak po chwili te emocje znik-

nęły i pojawiły się troska i czułość. 

Medyk przepuścił go, a on podszedł 

do Isandry. Kucnął przy krześle, na 

którym siedziała i wziął ją za rękę. 

- Jak ona się czuje? - spytał Renda-

ra, patrząc na dziewczynę. 

- Nic mi nie jest… - zaczęła, ale sta-

rzec jej przerwał. 

- Jest gorzej niż wtedy, gdy ją przy-

niosłeś do mnie - powiedział poważ-

nie. - I widzę, że z każdym dniem 

jest coraz słabsza - dodał ciszej, by 

ukryć niepokój i smutek w swoim 

głosie. 

Isandra nie wiedziała, co ma powie-

dzieć. Nie chciała ich okłamywać, 

ale też nie mogła wyjawić im prawdy. 

Spojrzała mu w oczy i pogładziła 

Kastiana dłonią po policzku. 

- Nie martw się. Przejdzie mi             

- uśmiechnęła się do niego słabo. 

„Gdybym tylko mogła sprawić, by to 

napięcie na jego twarzy znikło…”        

- pomyślała smutno. 

Jednak chłopak nie uwierzył jej. Pa-

trzył na nią poważnie, a następnie 

zwrócił się do medyka: 

- Rendarze, zostawisz nas na chwilę 

samych? 

Mężczyzna skinął głową bez słowa, 

po czym wyszedł, cicho zamykając 

za sobą drzwi. 

Między nimi zawisła cisza. Żadne       

z nich nie odezwało się. Kastian 

wstał i podszedł do stołu, na którym 

leżał moździerz i jakieś rośliny. Wziął 

jedną do ręki i przyglądał się jej dłuż-

szą chwilę. Następnie odłożył ją         

i oparł się o blat, odwracając się do 

Isandry i krzyżując ręce na piersi.      

Z jego oczu nie można było nic wy-

czytać. 

„Proszę, nie patrz tak na mnie” - pro-

siła w duchu. Spuściła wzrok na pod-

łogę i zaczęła bawić się kubkiem,     

w którym została resztka mikstury. 

Nagle odezwał się, przerywając mil-

czenie. 

- Powiesz mi co się dzieje? - spytał, 

nie przestając jej się przyglądać. 

Jego głos był beznamiętny, nie było 

w nim słychać troski ani czułości.       

- Jeszcze godzinę temu byłaś jedy-

nie blada i osłabiona, a teraz trzę-

siesz się, jesteś dosłownie biała         

i zupełnie pozbawiona sił, a na doda-

tek upierasz się, że nic ci nie jest      

- powiedział trochę zły. Jednak po 

chwili wziął głęboki oddech, ukląkł 

przed nią i przykrył jej dłonie swoimi. 

- Chcę wiedzieć. Może będę w sta-

nie pomóc - rzekł już delikatniej. 

Dziewczyna wciąż nie podnosiła na 

niego wzroku. Jej sytuacja była bez-

nadziejna, a on chce, by mu wszyst-

ko powiedziała. 

„Nie mogę tego zrobić - powiedziała 

w duchu. Była na skraju płaczu. - On 

mi nie pomoże. Nikt nie może od-

wrócić tego co się stało. Nikt ani nic. 

- pomyślała załamana. - Ja… umie-

ram.” 

Pokręciła głową, chcąc odgonić łzy    

i przerażające myśli. Kastian patrzył 

na nią zatroskany. 

- Isandro… - powiedział czule, doty-

kając jej policzka. - Proszę… 

Spojrzała na niego. Jej oczy lśniły od 

wzbierających łez. Z następnym 

mrugnięciem sunęły już po policz-

kach, zatrzymując się na jego kciu-

ku. 

- Kastianie… - szepnęła, jednocze-

śnie szlochając. - Nie mogę ci tego 

powiedzieć. Po prostu nie mogę       

- przełknęła ślinę, zwilżając tym sa-

mym suche gardło. - Gdybym to zro-

biła, skazałabym nas oboje na cier-

pienie. Już i tak masz dużo kłopotów 

przeze mnie - powiedziała z poczu-

ciem winy, pochylając głowę. – Dla-

tego proszę cię, odejdź, zanim spro-

wadzę na ciebie niepotrzebne pro-

blemy i ból - ostatnie słowa powie-

działa z zaciśniętym gardłem. Nie 

dość, że raniła jego, to jeszcze sie-

bie. Ale to było jedyne wyjście. Po-

zostało jej niewiele czasu. Jeśli po-

zwoli mu wejść do swojego serca, 

sprawi tylko, że będzie cierpiał. Nie 

chciała tego. Pragnęła, by był szczę-

śliwy. 

Isandra wstała i próbowała wyminąć 

Kastiana, lecz ten chwycił ją za rękę 

i delikatnie przytrzymał. Ujął jej pod-

bródek w dwa palce i podniósł tak, 

by patrzyła mu w oczu. Były pełne 

niewypowiedzianych emocji, a ich 

głębia wciągała dziewczynę. 

- Jak mogę odejść skoro mnie po-

trzebujesz? - spytał głębokim gło-

sem, patrząc jej uważnie w oczy.       

- Nie sprowadzasz na mnie kłopotów 

i cierpienia, wręcz przeciwnie, spra-

wiasz, że są bardziej znośne - wziął 

głęboki oddech, jakby przygotowy-

wał się do skoku. -  Isandro… - po-

wiedział miękko, zakładając jej za-

błąkany kosmyk za ucho. - Kocham 

cię - wypowiedział te słowa, spoglą-

dając na twarz dziewczyny z miło-

ścią. - I nie pozwolę, by cokolwiek ci 

się stało - po tych słowach pocałował 

ją. Jego usta były miękkie i ciepłe. 

Dotykały jej warg z czułością i jedno-

cześnie z namiętnością. Isandra nie 

odepchnęła go, chociaż powinna 

była to zrobić. Nie wybiegła z chaty 

medyka, choć w każdej innej sytuacji 

najpewniej by tak zrobiła. Jedyne co 

mogła zrobić, to oddawać jego poca-

łunki i cieszyć się tym wspaniałym 

uczuciem, które ją wypełniało. 

Kastian przyciągnął ją bliżej do sie-

bie, przez co całowali się teraz głę-

biej i namiętniej. Każdy kawałek ich 

skóry zdawał się reagować na ciało 

tego drugiego. Pragnęli siebie z każ-

dą sekundą coraz bardziej. Jeździec 

zanurzył swoją dłoń w jej włosy, 

przenosząc swoje usta na szyję 

dziewczyny. Isandra ledwo mogła 

poukładać myśli. Pocałunki Kastiana 

skutecznie rozbijały je na tysiące 

małych kawałków, z których wiedź-

ma niewiele rozumiała. Jednej rze-

czy była pewna - nie chciała, by ta 

chwila kiedykolwiek się skończyła. 

 

 
Proroctwo Urszuli Bosek /fragment/ 
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Wiersze pani profesor Ewy Tarkowskiej 

Miłość jest jedna na życie całe, 

a wszystko inne – to przymiarki małe. 

…………………………………………………… 

 

Jeden kocha od przedszkola po prawdziwy grób. 

Drugi zmienia swe uczucia, choć zaliczył ślub. 

…………………………………………………… 

 

Wierny przyjaciel, kocha mnie szczerze, 

bo w miłość jamnika ja święcie wierzę. 

………………………………………………… 

 

Ponoć ślepe to uczucie, nic nie widzi, nas zamroczy 

i jedyne co potrafi – patrzyć wiernie w tamte oczy. 

…………………………………………………… 

 

Kto kocha – ten szlocha. 

Raz z radości, raz ze złości. 

………………………………………………… 

 

Ponoć „każda potwora znajdzie amatora”, a że to 

uczucie ślepe 

 - często z wyborami bywa nie najlepiej. 

…………………………………………………… 

 

Czemu tak często się dzieje 

- że z miłości się głupieje?? 

…………………………………………………… 

 

„Widziały gały co brały” powiedzieć by można, 

dlatego każda para zakochanych powinna być 

ostrożna. 

………………………………………………… 

 

I cokolwiek oznacza powyższa myśl złota, 

dobrze się zastanów nim utoniesz w zalotach. 

Miłość to dawanie,  

a nie dla siebie branie! 

…………………………………………………… 

 

Nie wszystko złoto co się świeci. 

Nie każde uczucie – to miłości dzieci. 

…………………………………………………… 

 

Miłość to sprawa wyłącznie dwóch osób 

i zachwycać nią tłumu – po prostu nie sposób. 

…………………………………………………… 

 

Idzie sobie para przez park, 

na Niej zwisa ciężko - jego bark. 

Taki biedaczek uczuciem zmęczony, 

że tylko Nią podparty - jest zadowolony. 

…………………………………………………… 

 

Kochaj bliźniego – jak siebie samego  

– czyli egoistycznie 

choć egoizm w miłości - brzmi tragicznie! 

…………………………………………………… 

 

„Kochaj belfra swego, możesz mieć gorszego”. 

Jest taka przypowieść – szokującej treści, 

choć niejednemu uczniowi w głowie się to na razie 

nie potrafi zmieścić. 

…………………………………………………… 

 

A na zakończenie prawda objawiona, 

która na „okoliczność” nie jest wymyślona: 

„Miłość się nie kończy, kończy fascynacja”, 

uwierz nawet ślepo, że taka jest racja!  

 

       

 

Wiersz o miłości 

Ewa Tarkowska – kwiecień 2014 


