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W maju 2022 roku nasza gazetka została doceniona  

w 42 Małopolskim Festiwalu Młodzieży w kategorii dzienni-

karstwo. Gala wręczenia nagród odbyła się w Teatrze Grote-

ska w Krakowie. Redakcję „AlChemika” reprezentowały An-

na Rydzyk i Gabriela Wątor. W uroczystości wzięły udział: 

pani dyrektor - Elżbieta Ramatowska, opiekun gazetki - Julita 

Środa-Płatek, Agata Walas oraz mama Anny Rydzyk. 

„AlChemik” wygrał w ubiegłym roku szkolnym ogólnopolski 

konkurs „Potęga Prasy” pod patronatem tygodnika 

„Angorka” w  kategorii media szkolne. Nagrodą było  

50-procentowe dofinansowanie do pobytu na obozie dzienni-

karskim w Rewalu dla redaktora wyróżniającego się szcze-

gólnym zaangażowaniem podczas pracy nad gazetką. Nad 

morze w wakacje 2022 roku pojechała Anna Rydzyk.  

Strefa AlChemika 
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Strefa AlChemika 

     W roku szkolnym 2021/2022 nasza gazetka szkolna 

zwyciężyła w konkursie „Potęga Prasy” w kategorii 

media szkolne. W związku z tym nasza redakcja w na-

grodę otrzymała dofinansowanie do wyjazdu na obóz 

dziennikarski. 

     To bardzo nietypowy obóz tematyczny, o którym 

nie wiedziałam, dopóki nie wzięliśmy udziału w kon-

kursie. Podczas obozu, który trwał dwa tygodnie, mło-

dzież do lat 18 mogła uczestniczyć w niesamowitych 

przedstawieniach i koncertach, nauczyć się: obsługi 

profesjonalnego radia, aparatów fotograficznych, apli-

kacji do montażu materiałów filmowych, pisania arty-

kułów do gazety i wielu innych przydatnych umiejętno-

ści. 

     W pierwszych dniach obozu od razu przystąpiliśmy 

do ciężkiej pracy, co nie było łatwe dla osób, które nie 

miały styczności z taką działalnością. Sama na począt-

ku czułam się z tym dość nieswojo, ale później zauwa-

żyłam, że taka praca zaczęła mi się bardzo podobać  

i sprawiać przyjemność. 

     Pierwszy tydzień obozu był poświęcony głównie 

tworzeniu gazety, którą później oczywiście musieliśmy 

sprzedać, co było bardzo zabawne. Pracy było dużo,  

a niektórzy kładli się spać bardzo późno w nocy, żeby 

zdążyć ze wszystkim na czas. To było stresujące, ale 

też uświadomiło nam, jak wygląda praca dziennikarza. 

Oprócz redagowania gazety, oglądaliśmy niesamowite 

improwizowane spektakle i uczestniczyliśmy w koncer-

tach w amfiteatrze. 

     W drugim tygodniu, kiedy już wydaliśmy gazetę, 

skupiliśmy się bardziej na części filmowo-radiowej. 

Tworzyliśmy materiały filmowe na YouTube, prowa-

dziliśmy samodzielnie stronę internetową obozu oraz 

inne media, a także przygotowywaliśmy codzienne au-

dycje w radiu - 99,2 FM.  

     Na zakończenie obozu odbył się chrzest i pożegnal-

ny bankiet. Następnego dnia wszyscy spotkaliśmy się 

na kanapach w newsroomie, a starsi obozowicze i kadra 

prowadzili tradycyjną "ostatnią morską" audycję,  

w której opowiadali o każdym z uczestników obozu  

i kadry oraz puszczali ich ulubione piosenki. Nie zabra-

kło oczywiście wzruszeń, przytulasków, tańców, wspo-

minania wspólnie spędzonych chwil i oczywiście do-

brego jedzenia. 

     Obóz „Potęga Prasy” to miejsce, które gromadzi od 

wielu lat wspaniałych ludzi. Pięknie to podsumował 

pewien cudowny człowiek z kadry: „to jedna wielka 

rodzina” – i tak się właśnie poczułam. Nigdy nie zapo-

mnę tych dwóch tygodni, podczas których nauczyłam 

się tak wielu rzeczy i poznałam wspaniałych ludzi. 

Mam nadzieję, że za rok też uda mi się tam pojechać. 

     Dlatego zachęcam wszystkich tych, którzy chcą do-

świadczyć tego wszystkiego na własnej skórze, jedźcie 

na obóz - bo warto! 

ANNA RYDZYK 
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Anna i Julia: Jak zaczęły się Pani 

problemy ze słuchem?  

Barbara Stotko: Słuch straciłam  

w szóstym miesiącu życia. Zacho-

rowałam na zapalenie płuc i znala-

złam się w szpitalu. Tam podali mi 

silny antybiotyk - gentamycynę, po 

której moje nerwy słuchowe zostały 

uszkodzone. 

 

Co, w Pani odczuciu, jest szczegól-

nie uciążliwe dla osób niesłyszą-

cych? 

- Najbardziej uciążliwe jest to, jak 

ktoś do mnie mówi za plecami. 

Wtedy słyszę tylko szum. Również 

przeszkadza mi w rozumieniu mo-

wy to, iż ludzie mówią do mnie bar-

dzo szybko i niewyraźnie bądź też 

mają brodę czy wąsy. Wtedy od-

czytywanie wypowiadanych przez 

nich słów z ruchu warg jest bardzo 

utrudnione i nie mogę zrozumieć,  

o co im chodzi. Osoby niesłyszące 

nie lubią również gwałtownego do-

tyku ani wibracji. Skóra jest wyjąt-

kowo wrażliwa na takie doznania. 

Staje się to bardzo nieprzyjemne. 

 

Wywiad numeru 

Z nauczycielem języka migowego - panią Barbarą Stotko  

rozmawiały Julia Matyszkiel i Anna Rydzyk 
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Wywiad numeru 

A co Panią najbardziej denerwuje? 

- Ludzie słyszący, którzy traktują 

osoby trochę inne (niesłyszące, nie-

dowidzące, z problem ruchu) jako 

osoby niższej kategorii. Kończąc 

szkoły masowe, studia masowe 

dzienne, odczuwałam to na co 

dzień. Tyczy się to też urzędów  

i służby zdrowia. 

 

Głównie porozumiewa się Pani ze 

światem zewnętrznym za pomocą 

języka migowego. Czy jest on trud-

ny do opanowania? Jak długo się 

go Pani uczyła? 

- Właściwie to od małego uczono 

mnie mowy werbalnej. Ukończyłam 

szkoły oraz studia jako osoba sły-

sząca bez żadnych ulg, uczestniczy-

łam w zajęciach na równi z osobami 

słyszącymi. Po zdaniu matury  

w liceum w Krakowie zapisałam się 

na kurs języka migowego. Na po-

czątku nie był dla mnie trudny. Po-

szłam na kurs, na którym uczyłam 

się go od podstaw. Później udałam 

się na studia podyplomowe z języka 

migowego na Uniwersytecie War-

szawskim. Tam było coraz trudniej, 

ponieważ musiałam nauczyć się tłu-

maczeń i lektoratu. Łącznie uczy-

łam się języka migowego około 

czterech lat. 

 

Są jakieś inne sposoby, poza języ-

kiem migowym, z których korzysta 

Pani w życiu codziennym, aby po-

rozumieć się z drugim człowie-

kiem? 

- Oprócz podpierania się gestami, 

korzystam z mowy oraz piszę na 

kartce, SMS-y i wiadomości (e-

maile). Korzystam również z apli-

kacji w telefonie „Transkrypcja na 

żywo”, która zamienia mowę na 

pismo. 

 

 

Łatwiej jest Pani odczytywać mowę 

z ruchu warg czy z migania? 

- Zarówno miganie, jak i odczyty-

wanie mowy z ruchu warg nie spra-

wia mi trudności podczas komuni-

kacji z innymi ludźmi. 

 

Dobrze, a jak osoby głuche i niedo-

słyszące odbierają muzykę? 

- Głusi na różny sposób słyszą mu-

zykę. To zależy od rodzaju ubytku 

słuchu. Jedni są w stanie usłyszeć 

najniższe tony, inni znów wysokie. 

Wszyscy natomiast dobrze odczu-

wają wibracje. Jest grupa  

G/głuchych, która nie może żyć bez 

muzyki i namiętnie słucha różnych 

jej gatunków. Najczęściej G/głusi 

lubią mocną, głośną muzykę, z wy-

raźnie zaznaczoną perkusją, w któ-

rej odczuwają więcej emocji i eks-

presji. 

 

Wyjaśnijmy może pojęcie G/głuchy. 

Co oznacza i kiedy piszemy to sło-

wo dużą, a kiedy małą literą? 

- Gdy piszemy głuchy małą literą, 

oznacza to wyłącznie informację  

o stanie słuchu danej osoby. Ktoś, 

kto jest głuchy, po prostu nie słyszy. 

Ludzie, którzy nie mają ubytku słu-

chu, są określani jako słyszący, ci  

z lekko uszkodzonym słuchem jako 

słabosłyszący. Ktoś, kto w ogóle nie 

słyszy, jest głuchy. Osoba Głucha to 

taka, która należy do społeczności 

(kultury) Głuchych, posługuje się 

językiem migowym, jest to jej język 

ojczysty, jak dla słyszących Pola-

ków język polski. To osoba, dla któ-

rej ważna jest kultura Głuchych, 

czyli właśnie język migowy  

i wszystko, co z nim jest związane 

(np. poezja). Słowo Polak też pisze-

my dużą literą, bo jest to ktoś, kto 

ma swój własny język i kulturę. Tak 

samo jak Anglik, Duńczyk, Portu-

galczyk. Nawet osoba słysząca mo-

że być Głucha kulturowo – gdy na 

przykład ma głuchych rodziców  

i język migowy był pierwszym ję-

zykiem, którego się nauczyła. 

„Głuchy” pisane dużą literą odnosi 

się do członkostwa w Kulturze Głu-

chych, jej norm, wartości, przeko-

nań, które różnią się od kultury sły-

szących. Duża litera „G” służy zde-

klarowaniu, że stan głuchoty jest 

raczej przynależnością kulturową 

aniżeli tylko stanem zdrowia.  

Na przykład zdanie „Jestem głuchy” 

oznacza postrzeganie siebie jako 

osoby, która utraciła słuch,  

a drugie „Jestem Głuchy” oznacza 

członkostwo w Kulturze Głuchych. 

 

Uczy Pani języka migowego w na-

szej szkole. Jak te lekcje zwykle wy-

glądają? Czy ma Pani jakieś trud-

ności w komunikacji z uczniami? 

- Praca z klasą jest dla mnie trudna, 

zwłaszcza na początku. Większość 

uczniów nie rozumie komunikatów, 

które kieruję w ich stronę. Odnoszę 

wrażenie, że boją się wchodzić ze 

mną w dyskusję. Z czasem ta barie-

ra się zaciera. Uczniowie migają 

wspólnie ze mną, nie boją się zada-

wać pytań.  
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Wywiad numeru 

 

Na lekcjach wprowadzam uczniów 

w język migowy i komunikację  

z osobami niesłyszącymi. Wspoma-

gam się różnymi pomocami,  

np. plakatami z alfabetem palco-

wym, ilustracjami z podstawowymi 

gestami, mimikami, słowami 

 

Jak ocenia Pani pracę w szkole  

z młodzieżą? 

- Niektórych uczniów bardzo inte-

resują moje zajęcia. Współpraca  

z nimi jest przyjemna i owocna. 

Jest też grupa osób, która nie jest 

zainteresowana językiem migo-

wym. Jednak nie narzekam, ponie-

waż w końcu mobilizują się i stara-

ją się współpracować. 

Ciekawi nas, w jaki sposób budzi 

się Pani o określonej porze? 

- Nie miałam i nie mam problemu 

ze wstawaniem o różnych porach. 

Na początku wkładałam pod mate-

rac budzik z wibracjami. Obecnie 

noszę na ręce zegarek z wibracjami. 

 

A co lubi Pani robić w wolnym 

czasie? 

- Najbardziej lubię pracować  

w ogrodzie, to mnie bardzo uspoka-

ja. Poza tym lubię podróżować oraz 

oglądać filmy z napisami. 

 

To może na koniec, co, według Pa-

ni, jest najważniejsze na świecie? 

- Najważniejsze dla mnie, jako oso-

by niesłyszącej, jest to, żeby na ca-

łym świecie ludzie słyszący nor-

malnie komunikowali się z osobami 

niesłyszącymi. Proszę się mnie nie 

bać. Jestem taką osobą jak wszy-

scy! 

 

Bardzo dziękujemy za rozmowę. 

W dniach 18 i 25 października uczniowie klas 2d i 3d, 

pod opieką pań - Barbary Stotko, Aleksandry Machury  

i Magdaleny Kaszy, odwiedzili Katowice i wyjątkową wy-

stawę „Głusza” w Muzeum Śląskim. Prezentuje ona m.in. 

sztukę, historię oraz kulturę osób Głuchych.  

 Przystępność i ciekawy format oprowadzania    

(mieliśmy bezpośredni kontakt z osobą głuchą) 

pozwolił nam poznać tych ludzi od zupełnie innej 

strony. Dowiedzieliśmy się wielu istotnych infor-

macji o historii, sztuce, kulturze i języku Głu-

chych, co było niecodzienne i wzruszające. Wy-

stawa z pewnością poszerza horyzonty i skłania 

do refleksji. 

ANNA RYDZYK 

RYS. NATASZA KUKULSKI 

 

”Głusza” to nazwa wystawy, która znajduje się w Muzeum 

Śląskim w Katowicach. Została stworzona przez słyszących  

i głuchych kuratorów, którzy za cel postawili sobie przybli-

żenie ludziom mało znanego, ale jakże fascynującego świata 

osób Głuchych.  Strona internetowa: https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/glusza/ 

https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/glusza/
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Temat numeru  
INNOŚĆ 

W listopadzie 2022 roku Anna Rydzyk, Dominika Szulc  

i Alicja Ziółkowska przeprowadziły badania, które miały na 

celu zdiagnozowanie stosunku do inności drugiego człowie-

ka młodzieży uczącej się w naszej szkole. Ankietę wypełni-

ło 100 respondentów (82 uczennice i 18 uczniów).  
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Tolerancja – według Słownika języka polskiego  

- oznacza poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, 

upodobań, różniących się od własnych.  

 

     Większość uczniów, tj. 81%, toleruje inność drugie-

go człowieka (zdecydowanie duża i raczej duża). Jedy-

nie 6% respondentów uznało, że są mało tolerancyjni. 

Choć były i takie osoby, które zaznaczyły, że są tole-

rancyjne i miały negatywny stosunek do niektórych 

odmienności. Wiele osób (1/3) ma obojętny stosunek 

do inności. 

     Według naszych uczniów, społeczeństwo jest mało 

tolerancyjne - 14%, bardziej tolerancyjna jest społecz-

ność naszej szkoły (45%) i członkowie rodziny respon-

dentów (50%).  

     Największy procent uczniów toleruje osoby o od-

miennych:  kolorze skóry (75% - zdecydowanie pozy-

tywny i raczej pozytywny), orientacji seksualnej 

(70%), narodowości (68%), ubiorze (68%), ale również 

niepełnosprawne fizycznie (67%) i zdeformowane 

przez chorobę (63%). Natomiast mniejszą tolerancję 

młodzi ludzie wykazują wobec osób: o innym wyzna-

niu (57%), otyłych (55%), o odmiennych poglądach 

(55%), chorych psychicznie (54%), zbyt chudych 

(51%), izolujących się (51%) i bezdomnych (45%).  

 

     A jak Ty traktujesz drugiego człowieka? Masz 

uprzedzenia wynikające z jego odmienności? A może 

ten problem Ciebie nie dotyczy? 

 

Temat numeru  
INNOŚĆ 
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Temat numeru  
INNOŚĆ 

     Nietolerancja prowadzi do wro-

gości i konfliktów, a czasem nawet 

do dyskryminacji na tle rasowym, 

religijnym oraz seksualnym. Przy-

czynia się ona do dezintegracji spo-

łecznej, a także podziałów we 

wspólnocie. 

     Jej przeciwieństwem jest tole-

rancja - definiowana jako postawa, 

która cechuje się poszanowaniem 

odmienności innych osób. 

     Niestety coraz częściej spotyka-

my się z pseudotolerancją, która 

objawia się w słowach ,,Jestem to-

lerancyjny, ale...”. Możemy się tyl-

ko zastanawiać, jakie skutki mogą 

mieć z pozoru tak niewinne słowa. 

 

Skutki nietolerancji 

 

Nietolerancja w stosunku do innych 

osób niesie za sobą poważne konse-

kwencje. Udowodnił to pochodzący 

z Chicago badacz zdrowia psy-

chicznego osób należących do spo-

łeczeństwa LGBT+ - Robert Garo-

falo, który w 1999 roku przeprowa-

dził badania na uczniach szkoły 

średniej. Według tych badań ucz-

niowie homoseksualni i biseksualni 

podejmowali próby samobójcze 

prawie czterokrotnie częściej, niż ci 

pozostający w związkach hetero-

seksualnych. 

     Skąd jednak bierze się takie za-

chowanie u osób dyskryminowa-

nych? Duża część badanych po-

twierdziła, że ich stan psychiczny 

ulega pogorszeniu, gdy doznają wy-

szydzania bądź pogardy - między 

innymi ze strony mediów czy porta-

li społecznościowych. 

 

Po czym można rozpoznać brak 

tolerancji? 

 

Taka postawa często przejawia się 

w mowie nienawiści, która doty-

czyć może każdej mniejszości. Do 

zachowań, jakie można podać za 

przykład nietolerancji, należą m.in.: 

wyszydzanie, wyśmiewanie, stoso-

wanie przemocy, a nawet żarty, któ-

re mają na celu ośmieszenie innych. 

Mogą mieć one różne postawy  

- antysemickie, rasistowskie, szowi-

nistyczne - i przybierać postać 

uprzedzeń. Nietolerancja nie zaw-

sze jest widoczna gołym okiem. 

Często do jej zauważenia potrzebna 

jest obserwacja, a także zwracanie 

uwagi na niekontrolowane odruchy 

danej osoby. 

 

 

 

Jak można pomóc? 

 

Przede wszystkim możemy zarea-

gować, jeśli zauważymy, że jakaś 

osoba czuje się niekomfortowo, gdy 

padają wulgarne słowa, nieśmiesz-

ne żarty. W takich sytuacjach po-

winniśmy zwrócić uwagę winowaj-

cy albo pójść po pomoc do nauczy-

ciela bądź innej osoby dorosłej. Je-

żeli obiektem nietolerancji jest kon-

kretna osoba, którą znamy, możemy 

udzielić jej wsparcia (wysłuchać, 

poradzić, zaprowadzić do psycholo-

ga, przedstawić pozytywne skutki 

terapii, porozmawiać). 

     Jednym z pytań, jakie możemy 

sobie zadać, jest: Jak walczyć z nie-

tolerancją? Odpowiedź wydaje się 

prosta, ale wcale tak nie jest. Żeby 

zmniejszyć nietolerancję w kraju  

i na świecie, trzeba włożyć w to 

dużo pracy i poświęcić czas. Należy 

jednak pamiętać, że nietolerancja 

jest zjawiskiem powszechnym. 

Pierwszymi krokami, jakie możemy 

wykonać w tym kierunku, są  

np. rozmowa w klasie o różnych 

rodzajach nietolerancji, wspieranie 

organizacji walczących o równou-

prawnienie w kraju. Na tym jednak 

walka z nietolerancją się nie koń-

czy.   

NATALIA MAROSEK 
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        W Indiach, kiedy urodzi się 

dziecko, przychodzą Kinnar, tań-

czą, śpiewają i błogosławią nowo-

narodzonego, na końcu zaś decydu-

ją, czy dziecko jest chłopcem, 

dziewczynką czy właśnie jedną  

z Kinnar.  

     Jak same to określają, w szere-

gach Kinnar znajdują się różne oso-

by, zarówno z męskimi organami, 

jak i takie, których organy nie przy-

pominają ani męskich, ani żeńskich. 

     Wielu ludzi uważa Kinnar nie 

tylko za tożsamość płciową, ale  

i kulturową. Wywodzą się one bo-

wiem z wierzeń tamtejszej ludności.   

      W indyjskiej mitologii Kinnar 

służyły na dworach władców pod 

okiem Eunuchów, będących bez-

płodnymi poddanymi królowej.  

     W pismach hinduizmu można 

znaleźć wzmianki o trzech rodza-

jach istot boskich: męskich gand-

harwach, żeńskich apsarach i nija-

kich, hybrydalnych kinnarach. 

      Kiedy jedna z przedstawicielek 

trzeciej płci pobłogosławi parę mło-

dą, to może się ona w niedalekiej 

przyszłości spodziewać potomstwa. 

     Powszechnie uważa się, że Kin-

nar otrzymały dar płodności w sku-

tek służenia bogini Bahućara Mata, 

będącej patronką matek. Jednym  

z najkrwawszych rytuałów, odpra-

wianych przez Kinnar ku czci Ba-

hućara, jest odrzucenie płci. Pod-

czas ceremonii dokonuje się kastra-

cji bez jakichkolwiek znieczuleń. 

     Niestety w dzisiejszych czasach 

na wiele Kinnar na ulicy woła-

ją ,,hijra”. Określenie to oznacza 

„inny”, ma ono negatywny wy-

dźwięk, ponieważ pochodzi od sło-

wa ,,heć”, znaczącego „nic, coś nie-

ważnego”. 

 

„To, co budzi szacunek, to fakt, że 

mimo tak trudnej, zawiłej historii, 

gdzieś pomiędzy byciem człowie-

kiem, a bogiem, hidźrom udaje się 

normalnie żyć. Chcąc pokazać in-

nym swoją normalność, organizują 

festiwale ze śpiewem i tańcem, wy-

bierają miss, walczą o swoje prawa 

i pomagają tym, którzy są zagubieni 

i nie pasują do powszechnie akcep-

towanych norm. Nie są ani kobieta-

mi, ani mężczyznami. Są hidźrami.” 

(Marta Szymczak Kinnar – trzecia 

płeć) 

Temat numeru  
INNOŚĆ 

Wiele osób ma wąskie poglądy o religii, rasie czy kulturze. Według nich każdy jest taki jak oni,  

czyli chodzi w niedzielę do kościoła, wierzy w Boga, jest kobietą lub mężczyzną.  

Chciałbym skupić się właśnie na tym ostatnim aspekcie, a konkretnie napisać o trzeciej płci, czyli o Kinnar. 

GRZEGORZ SABOR 

Inspiracją dla mnie był jeden z odcinków programu Martyny Wojciechowskiej  

Kobieta na końcu świata - Czym jest społeczność Kinnar w Indiach? 
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Gabrysia: Jak długo zmagasz się  

z depresją? 

Pegusek: Została ona zdiagnozo-

wana w wakacje 2020 roku, ale 

psychiatra twierdzi, że mam ją od 

wielu lat. Rozwijała się u mnie od 

dziecka. Prawdopodobnie zaczęła 

się rodzić, gdy miałam 10/11 lat, 

czyli aż 6/7 lat temu. 

 

Co się stało, że sięgnęłaś po po-

moc? 

- Nie zrobiłam tego dla siebie. Zro-

biłam to dla rodziny, chciałam dać 

im nadzieję. 

 

Jakie były objawy Twojej depresji? 

- Leżałam na łóżku. Byłam jak spa-

raliżowana, nie mogłam się ruszyć,  

a łzy spływały mi po policzkach. 

Nie cieszyła mnie piękna pogoda 

czy wycieczka. 

 

Czy coś się zmieniło, od kiedy je-

steś pod okiem specjalisty? Czy, 

Twoim zdaniem, to pomaga? 

- Tak, to ciężki proces. Pomaga, ale 

nie zawsze. Trzeba trafić na odpo-

wiednią osobę, próbować różnych 

rzeczy. Często człowiek nie ma już 

na to siły, krzyczy i ma dość albo 

milczy i patrzy w pustkę. Ale to 

część leczenia. 

 

Jak depresja zmienia życie? 

- Diametralnie, niszczy cię w każ-

dym tego słowa znaczeniu. Naj-

szczęśliwsza osoba może wracać do 

domu i płakać godzinami. Depresja 

to choroba wyłączająca logiczne 

myślenie. Możesz się dobrze uczyć  

i nagle oceny pójdą w dół. Skupie-

nie? Radość? Emocje? Nawet nor-

malny rytm snu? To pozory u nas. 

Jesteśmy aktorami, każdy dzień to 

sztuka, a gdy wejdziemy za kurty-

nę, zdejmujemy maski. Tracimy 

znajomych, staczamy się. Często, 

zamiast prosić o pomoc, sięgamy 

po używki, dlatego teraz pełno tego 

wśród młodzieży. My tylko chcemy 

być normalni i zapomnieć o choro-

bie, o lekach, o myślach samobój-

czych, o niskiej lub znikomej samo-

ocenie i samokrytyce. Nawet w lu-

stro nie można patrzeć zbyt długo, 

ponieważ albo się popłaczesz, albo 

zaczniesz w nie uderzać. Nasze cia-

ła zdobią rany lub wypalane dziury. 

Krzywdzimy się papierosami, alko-

holem, narkotykami, żyletkami  

i tysiącem innych rzeczy. Zmienia-

my tortury psychiczne na fizyczne, 

by przeżyć. A i tak wszystko bie-

rzemy do siebie. Słyszysz śmiech    

-  myślisz, że śmieją się z ciebie. 

Popełniłeś głupi błąd - myślisz, że 

KAŻDY to widział i będzie cię oce-

niać. 

Temat numeru  
INNOŚĆ 
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Temat numeru  
INNOŚĆ 

Czy rodzina faktycznie jest naszym 

największym wsparciem? 

- Nie, rodzina często w ogóle nie 

umie zrozumieć, a co dopiero 

wspierać. Chociaż tego wsparcia 

najbardziej potrzebujemy, to za-

zwyczaj jesteśmy przez bliskich 

oceniani. U mnie jest  inaczej, ale 

mało kto ma tyle szczęścia.  

 

Jak Twoim zdaniem przyjaciele 

powinni wspierać osobę cierpiącą 

na depresję? Jaką formę wsparcia 

najbardziej cenisz? 

- Każdy potrzebuje innego wspar-

cia, ale najważniejsza jest obec-

ność. My nie możemy być sami, bo 

zalewają nas fale nieprzyjemnych 

myśli. 

 

Masz coś, co pozwala Ci wrócić do 

normalności, życia? 

- Zakładam słuchawki i słucham 

muzyki, czytam książki lub spę-

dzam z kimś czas. To pomaga na 

chwilę oderwać myśli od ciągłej 

pustki. 

 

Co byś radziła zrobić osobom, któ-

re podejrzewają u siebie depresję?  

- Muszą to sprawdzić. Wizyta  

u psychologa lub psychiatry to pod-

stawa. Nie wolno bagatelizować 

nawet najmniejszych znaków, bo 

potem może być już za późno. 

JEDNA Z WAS 

      Na pewno nie raz już słyszeliśmy takie lub podobne 

stwierdzenia o naszym pokoleniu. Dorastamy w cza-

sach Internetu, który może stanowić zagrożenie, ale 

przede wszystkim ułatwia dostęp do wiedzy. Również 

w zakresie psychologii. Co za tym idzie jesteśmy świa-

domi, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak 

zdrowie fizyczne i że psycholodzy oraz psychiatrzy są 

takimi samymi lekarzami jak dentysta czy kardiolog. 

Starsze pokolenie może nie zrozumieć ani problemów 

psychologicznych, ani konieczności leczenia ich. Wiele 

razy można spotkać się ze stwierdzeniem: "Teraz cho-

roby psychiczne są modne! Modne jest robienie z sie-

bie ofiary."  

     Jako osoba w trakcie terapii psychologicznej uwa-

żam, że ostatnią rzeczą, o której myślę podczas spotka-

nia z psychologiem, jest to, jak modnie się teraz zacho-

wuję. Osobiście nigdy nie pomyślałabym, żeby rozgła-

szać wszem i wobec, że chodzę na terapię, a ostatnią 

rzeczą, jaką bym zrobiła, byłoby nawiązywanie do niej 

w każdej rozmowie.  

     Niestety przez starszych ludzi młode osoby uczęsz-

czające na terapię psychologiczną postrzegane są jako 

roszczeniowe jednostki, którym jest za dobrze  

w życiu. Brak poparcia i akceptacji ze strony rodziny 

lub szkoły może sprawić, że taki nastolatek postanowi  

,,przeczekać" traumę. Niestety nie da się jej przecze-

kać. W ten sposób można ją tylko pogłębić, co dopro-

wadzi w końcu do depresji. Ta zaś znacznie utrudnia 

życie i rozwój osobisty, ponieważ blokuje różne możli-

wości oraz zniekształca obraz rzeczywistości.  

 

Teraz parę słów do Ciebie, Czytelniku.  

Nawet jeśli domownicy nie są skłonni Cię wysłuchać  

i Ci pomóc, to w naszej szkole pracują pedagog oraz 

psycholog. W każdej chwili możesz podejść do swoje-

go wychowawcy lub nauczyciela i poprosić o zgodę na 

pójście do specjalisty. Nauczyciele w naszej szkole są 

odpowiedzialni i przeszkoleni, zawsze chętnie pomogą. 

Jeśli jednak nie ufasz tym ludziom na tyle, by opowie-

dzieć im o tym, co Cię trapi, możesz skorzystać z ano-

nimowego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 

(116 111 - czynny całą dobę) oraz dla dorosłych, (116 

123 - czynny w godz. 14.00 - 22.00 od poniedziałku do 

piątku). 
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Julia Matyszkiel: Psycholog, psy-

chiatra, pedagog. Kiedy słyszymy 

te słowa, wydaje nam się, że to jed-

na i ta sama osoba, która ma po-

magać ludziom z różnymi zaburze-

niami i problemami psychicznymi. 

Jednak wymienione postacie mają 

inne zadania do wykonania. Jakie 

są więc różnice pomiędzy tymi za-

wodami?  

Monika Chrzanowska: Pedagog 

szkolny jest osobą, która współpra-

cuje z nauczycielami, dyrekcją  

i rodzicami na rzecz oraz w intere-

sie ucznia. Wspiera, prowadzi me-

diacje, pomaga uczniom zmagać 

się z trudnościami: z nauką, z adap-

tacją w szkole, w kontaktach z ro-

dzicami, rówieśnikami, nauczycie-

lami. Ma na uwadze nie tylko pro-

blemy, ale i możliwości dzieci oraz 

młodzieży. 

Psycholog i psychiatra zajmują się 

dokładnie tą samą dziedziną ludz-

kiego życia, a więc psychiką, nie są 

to jednak zawody tożsame. Różnią 

się one kompetencjami, metodami 

diagnostyki, a także stosowanymi 

formami leczenia. 

Psycholog zajmuje się udzielaniem 

pomocy psychologicznej, stawia-

niem określonej diagnozy psycho-

logicznej. Diagnoza ta powstaje na 

podstawie dokładnego wywiadu  

z pacjentem, obserwacji a także 

specjalistycznych testów psycholo-

gicznych. Psycholog może wyda-

wać zaświadczenia i orzeczenia 

psychologiczne, natomiast nie mo-

że przepisywać lekarstw, ponieważ 

tym się zajmuje psychiatra. 

Psychiatra jest lekarzem i stawia 

diagnozę psychiatryczną, stosuje 

przede wszystkim środki farmako-

logiczne. 

 

Jak reagować, gdy widzimy, że 

ktoś ma problemy, a nie chcemy 

mu zaszkodzić? 

- Każdy przypadek trudności, z ja-

kimi zmaga się dana osoba, jest 

inny i każda osoba z problemami 

reaguje inaczej. Potrzeba ogromne-

go wsparcia, życzliwości, wyczucia  

Temat numeru  
INNOŚĆ 

JULIA MATYSZKIEL 
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 i delikatności a zarazem odwagi, 

by otwarcie rozmawiać o tym, co 

trudne. Najważniejszą umiejętno-

ścią w pomaganiu innym jest prze-

de wszystkim uważne obserwowa-

nie i reagowanie na to, co się dzieje 

w danym momencie. Trzeba oka-

zać swoje zainteresowanie, by 

wzbudzić zaufanie, aby osoba  

w kryzysie była w stanie opowie-

dzieć o swoich trudnościach i przy-

jąć naszą pomoc. Nie pouczajmy, 

nie krytykujmy i nie obwiniajmy. 

Nie róbmy czegoś wbrew woli oso-

by wspieranej. Gdy osoba w kryzy-

sie zaufała nam, wiemy, na czym 

polega problem, przechodzimy do 

działania nastawionego na problem. 

Najlepiej wspólnie ustalić plan 

działania z osobą w kryzysie. Pa-

miętajmy o pomocy specjalisty, 

jeżeli widzimy, że sytuacja proble-

mowa nas przerasta.   

 

W jakich sytuacjach psycholog 

szkolny zawiadamia rodziców oraz 

wychowawcę o problemie, który 

nurtuje ucznia? 

- Psychologa obowiązuje tajemnica 

zawodowa poza dwoma przypadka-

mi i są to: zagrożenie życia i zdro-

wia pacjenta lub innych osób.  

W tych dwóch przypadkach specja-

lista jest zwolniony z dotrzymania 

tajemnicy. Również sąd ma prawo 

zwolnić psychologa z tajemnicy 

zawodowej. Psycholog szkolny za-

wiadamia rodziców i wychowawcę 

właśnie w przypadku zagrożenia 

życia bądź zdrowia ucznia lub in-

nych osób. Poza tymi wyjątkami, 

psychologa obowiązuje tajemnica 

zawodowa. 

 

 

Wielu nastolatków czuje, że coś 

niedobrego dzieje się w ich gło-

wach, jednak boją się powiedzieć  

o tym innym osobom. Co powinni-

śmy zrobić, gdy podejrzewamy  

u siebie objawy zaburzeń psychicz-

nych? 

- Jeżeli zauważysz u siebie albo 

bliskich niepokojące zmiany w za-

chowaniu, np.: obniżony nastrój, 

problemy ze snem, utratę zaintere-

sowań, brak zadowolenia z życia, 

niechęć do życia, zamartwianie się, 

niepokój itp., nie zwlekaj, tylko 

porozmawiaj ze specjalistą.  

     W szkole można skorzystać  

z pomocy psychologa.   

      W sytuacji zagrożenia życia 

(nasilone myśli samobójcze, chęć 

zrobienia sobie lub komuś krzyw-

dy, zaburzenia świadomości, uroje-

nia) nie wahaj się, tylko dzwoń pod 

numer alarmowy 112. 

     Jeżeli potrzebujesz rozmowy  

z psychologiem, dzwoń pod nume-

ry: 22 484 88 04 (Telefon Zaufania 

Młodych, czynny od poniedziałku 

do soboty od 11.00 do 21.00), 

116111 (Telefon zaufania dla dzie-

ci i młodzieży, czynny całodobowo 

7 dni w tygodniu), 800 12 12 12 

(Dziecięcy telefon zaufania) lub 22 

484 88 01 (Antydepresyjny Telefon 

Zaufania). 

 

Za co Pani uwielbia tę pracę?  

- Uwielbiam swoją pracę ze wzglę-

du na pomoc ludziom, którzy bory-

kają się z różnymi problemami, 

kontakt z dziećmi, młodzieżą, doro-

słymi, rozwój zarówno osobisty, 

jak i zawodowy, ciągłe poszerzanie 

wiedzy, satysfakcję z wykonywanej 

pracy.  

 

Co jest najtrudniejsze w Pani za-

wodzie? 

- Najtrudniejsze jest to, gdy widzę, 

że człowiek potrzebuje pomocy  

i nie chce jej przyjąć. Wiele osób 

odkłada pójście do psychologa, po-

nieważ boi się oceny przez innych, 

wyśmiania i napiętnowania. Nieste-

ty działa to na niekorzyść i jedynie 

wydłuża czas, podczas którego 

cierpimy i męczymy się z własny-

mi emocjami. Pamiętajmy, że pój-

ście do psychologa nie jest oznaką 

ani choroby psychicznej, ani powo-

dem do wstydu czy odczuwania 

porażki. Zdrowa psychika jest tak 

samo ważna jak zdrowie wszyst-

kich innych organów i układów  

w naszym organizmie. Tak jak nie 

lekceważymy fizycznych objawów 

choroby czy bólu, nie powinniśmy 

lekceważyć problemów natury psy-

chologicznej.  

 

Ma pani jakieś porady dla osób, 

które chciałyby się kształcić w tym 

kierunku? 

- Psychologia to niezwykle cieka-

wa, interesująca i wymagająca 

dziedzina. W swoim nurcie posiada 

wiele specjalizacji, z którymi warto 

się zapoznać, nim rozpoczniemy 

edukację. Ważna jest chęć rozwoju  

i odpowiednia motywacja w dąże-

niu do upragnionego celu, jakim są 

studia psychologiczne. Moim zda-

niem, bycie psychologiem to powo-

łanie, pomaganie ludziom, wspiera-

nie ich w różnych sytuacjach, za 

każdym razem innych i indywidu-

alnych.  

 

Dziękuję za rozmowę. 

Temat numeru  
INNOŚĆ 
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Temat numeru  
INNOŚĆ 

Apokaliptyczna wizja świata zaklęta w licznych 

szczegółach 

 

Artystą, który z pewnością zostanie zapamiętany, jest 

Zdzisław Beksiński. Jego metody malowania obrazów 

odbiegają daleko od jakichkolwiek kanonów określo-

nych w historii. W swoich pracach często porusza te-

mat śmierci i marności. Postacie lub elementy przedsta-

wione na jego obrazach charakteryzuje niezwykła deta-

liczność oraz makabryczność i mroczność. Dodatkowo 

świat, który je otacza, jest fantastyczny, surrealistycz-

ny. Jego dzieła są znane i podziwiane na całym świe-

cie, trudno o nich zapomnieć! Myślę, że zapadają tak 

głęboko w pamięć odbiorcy, ponieważ są intrygujące  

i ponadczasowe. Przedstawiają emocje w sposób pora-

żający, np. paniczny strach, bezbrzeżne cierpienie, ol-

brzymią rozpacz i inne uczucia, które dotyczą każdego 

z nas. 

 

“Nigdy nie maluję fikcji, przedstawiam moje własne 

życie” 
 

Prace Fridy Kahlo charakteryzuje mniejsza dbałość  

o detale, niż te wykonane przez Zdzisława Beksińskie-

go. Większość jej obrazów to autoportrety, ale każdy  

z nich ma w sobie głęboki przekaz. W swoich dziełach 

odwołuje się ona do symboliki, która często pośrednio 

odnosi się do jej życia lub światopoglądu. W malar-

stwie Fridy widać wpływy rdzennej kultury meksykań-

skiej. Twórczość artystki traktowana jest jako odłam 

surrealizmu. W dziele pt. „Dwie Fridy” przedstawiona 

jest malarka w dwóch wersjach, które trzymają się za 

ręce i są połączone tętnicą. Dzieło odnosi się do tożsa-

mości narodowej Fridy. Jej matka była Metyską, a oj-

ciec Niemcem. Zestawiła siebie w tradycyjnej, meksy-

kańskiej sukience oraz wiktoriańskiej, białej sukni. Jed-

nakże suknie są interpretowane również jako symbol 

idei, które wyznawała. Frida Kahlo, była antykolonia-

listką, komunistką i przede wszystkim feministką. Jej 

charakterystyczna twarz jest znana wszędzie. Jej tem-

perament i brak strachu przed kontrowersją wzbudzają 

respekt oraz zachwyt.  

 

Dripping action painting 
 

Janet Sobel posiadała swój własny styl, który stał się 

odmiennym nurtem w sztuce. Janet z pochodzenia była 

ukraińską Żydówką. Początkowa tematyka jej obrazów 

odnosiła się do ukraińskiego folkloru, jednakże z cza-

sem zaczęła tworzyć pokrapiane, kolorowe arcydzieła, 

które zyskały uznanie u abstrakcyjnych malarzy. Jej 

sposób tworzenia zainspirował samego Pollocka, który 

w krótkim czasie zmienił styl i zyskał międzynarodową 

sławę, pozostawiając Sobel bez rozgłosu, choć to ona 

wynalazła dripping i malarstwo gestu. Jej styl charakte-

ryzował się spontanicznością, energią i niekontrolowa-

nymi, agresywnymi ruchami rąk. Ważna też była przy-

padkowość, którą uzyskiwano przez rozlewanie farb, 

nieprzemyślane machnięcia pędzla lub nakrapianie 

płótna.  

 

MICHAŁ FELIKS 

1. Zdzisław Beksiński, Pełzająca 

śmierć (1973) / Źródło: Wystawa  

obrazów Zdzisława Beksińskiego  

w Muzeum Narodowym w Szczeci-

nie - Sztuka (onet.pl)  

2. Frida Kahlo, Dwie Fridy / Źródło: 

iSztuka 

 3. Janet Sobel / Źródło: historiasztu-

ki.com.pl 

INNOŚĆ W  MALARSTWIE 

Każdy artysta wyróżnia się swoim unikalnym sty-

lem, dzięki któremu pamiętamy o nim nawet po jego  

śmierci.  Niezwykła spuścizna jest lekcją dla następ-

nych pokoleń. Zazwyczaj w parze z wielkim talen-

tem idzie również ogólne niezrozumienie przez spo-

łeczeństwo, mnóstwo kontrowersji i nieakceptowalne 

zachowania. 
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Temat numeru  
INNOŚĆ 

Zastanawiałeś się kiedyś, czy Twój wygląd, niepełno-

sprawności, rasa i inne odmienności wpływają  

na relacje z ludźmi lub ich stosunek do Ciebie? 

Pierwsze wrażenie może przysporzyć nam wielu 

przyjaciół lub też wpędzić nas w samotność. Bycie 

samemu jednak nie zawsze jest dla nas złe, czasami 

jest konieczne dla ochrony naszej wyjątkowości i in-

dywidualności. 

 

Czym jest samotność i czy jest dla nas dobra? 
 

Samotność jest często kojarzona z brakiem umiejętności 

nawiązywania relacji lub potrzeby kontaktów z innymi 

ludźmi, ale czasem jest nam ona potrzebna. Chwila wy-

tchnienia i spokoju, moment tylko dla nas i naszych 

myśli wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne czło-

wieka. Jednak nadmiar ciszy społecznej w naszym ży-

ciu może doprowadzić do złych myśli, nudy, a w końcu 

do niezbyt dobrego dla nas przyzwyczajenia. Gdy przy-

wykniemy do naszych czterech ścian i braku rozmowy 

z drugim człowiekiem, każdy późniejszy kontakt z in-

nymi ludźmi lub nawet wykonanie telefonu stanie się 

dla nas problemem. 

 

Czy inność jest przyczyną problemów w kontaktach  

z ludźmi? 
 

Wielu ludziom trudno będzie zrozumieć nasze zacho-

wanie lub preferencje, ale nie zawsze stanie się to pro-

blemem dla relacji. Czasami nasza inność doprowadzi 

do tego, że spotykamy prawdziwych przyjaciół. Nie-

standardowe zainteresowania, oryginalny strój czy fry-

zura może stworzyć nam sojuszników. A jak dobrze 

wiemy, jeśli coś wspólnego połączy nas i naszych przy-

szłych przyjaciół, to te relacje będą tylko silniejsze. Mi-

mo że niektórym ludziom będzie przeszkadzać to, co 

nas wyróżnia, znajdziemy w życiu osoby, które będą 

tym zainteresowane lub też staną się naszymi sprzymie-

rzeńcami w odmienności  

      

Co robić, gdy nasza inność nie pozwala nam na rela-

cje z rówieśnikami? 
 

Jeśli czujemy, że nasza odmienność faktycznie prze-

szkadza w codziennych relacjach z rówieśnikami, czu-

jemy się osamotnieni, powinniśmy szukać kogoś, kto 

zrozumie naszą inność. Relacje są niezwykle ważne dla 

naszego szczęścia i zdrowia, ale nie mogą wpływać na 

nasze poczucie indywidualności i komfortu. Nasze zain-

teresowania, wygląd, orientacja seksualna czy wyznanie 

religijne nie powinny być dla nas przedmiotem wstydu. 

Najważniejsze to żyć w zgodzie ze samym sobą, ponie-

waż po latach to właśnie najbardziej będzie się dla nas 

liczyło. Tylko my jesteśmy naszymi towarzyszami 

przez całe życie i tylko my mamy prawo rozliczać sa-

mych siebie z naszych wyborów. 

 

Jak wstyd wpływa na naszą odmienność i relacje  

z innymi osobami? 
 

Wstyd jest najgorszym przeciwnikiem naszej inności, 

ale jest też naturalnym elementem bycia człowiekiem. 

Dorota Terakowska formuje pewną zasadę, że "to, co 

przykryte, wydaje się ciekawsze niż to, co na wierz-

chu”. Prowadzi to do wniosku, że jeśli czegoś się wsty-

dzimy, najlepiej zostawić to na widoku, ponieważ wte-

dy nie będzie zbyt atrakcyjne dla ciekawskich spojrzeń, 

a i my odnajdziemy spokój ducha. Wstyd często prowa-

dzi do udawania, do próby doskoczenia do cudzych wy-

magań lub naszej idealnej wizji siebie. Nakładanie ma-

ski i próba grania kogoś innego nie wpływa pozytywnie 

na nasze relacje. Na kłamstwie nie jesteśmy w stanie 

zbudować przyjaźni. 

GABRIELA WĄTOR 
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Wolontariat szkolny 

KREDKOBRANIE 2022 

 

Kredkobranie to ogólnopolska akcja charytatywna  

-  zbiórka przyborów szkolnych oraz artykułów pla-

stycznych dla dzieci i młodzieży, której celem było 

wsparcie naszych najmłodszych rodaków mieszkają-

cych na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Jej organi-

zatorem była Fundacja Ignatianum w Krakowie.  

W tym roku zebraliśmy 440 sztuk: bloków, papieru 

kolorowego, długopisów, pisaków, piórników, zeszy-

tów, notesów, ołówków, klejów, gumek, temperówek, 

naklejek i kolorowanek, plecaków, nożyczek i taśmy 

klejącej oraz 74 opakowań: plasteliny, kredek, farb, 

przyborów geometrycznych, pędzli, bibuły i kartek 

samoprzylepnych. 

ZAKRĘCENI DLA BARTKA  

- ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK 

 

 Wraz z nowym rokiem szkolnym kontynuujemy 

zbiórkę plastikowych zakrętek. Można je wrzucać do 

pudła, które znajduje się przy sali gimnastycznej. Do-

chód z utylizacji zakrętek jest przeznaczony na rehabi-

litację chorego Bartka.  

 
KIERMASZ ŻONKILOWY 

 

Impreza odbyła się w czwartek, 6 października, w go-

dzinach od 12.00 do 13.30. Nasi uczniowie wspólnie  

z wolontariuszami z innych szkół  kwestowali, zbiera-

jąc fundusze dla chorych z Hospicjum św. Łazarza. 

Uczestników Kiermaszu wyróżniał żółty element  

w ubiorze. Punktem zbiórki i kwesty stacjonarnej była 

alejka Plant pomiędzy ulicą Wiślną a ulicą Francisz-

kańską, naprzeciwko Fontanny Chopina. 

ŻONKILOWY MARSZ NADZIEI 

 

W czwartek, 6 października, odbył się również Żonki-

lowym Marszu Nadziei, którego celem było pokaza-

nie swoją obecnością naszej solidarności z osobami 

objętymi opieką hospicyjną. Wyruszyliśmy spod Bar-

bakanu o godzinie 14.15. Przeszliśmy ulicą Floriańską 

przez Rynek i ulicą Wiślną do tej części Plant, która 

graniczy z ulicą Franciszkańską, gdzie przy Fontannie 

Chopina wspólnie posadziliśmy żonkilowe pole, inau-

gurując w ten sposób XXVI edycję akcji. 

KRAKOWSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 

 

Od 10 do 14 października uczestniczyliśmy w Kra-

kowskiej Zbiórce Żywności współorganizowanej 

przez Bank Żywności w Krakowie i Miasto Kraków. 

Uzbieraliśmy: 19 opakowań makaronów, 13 opako-

wań ryżu, 15 opakowań kaszy, opakowanie fasoli,  

10 kg mąki, 2 kg cukru, 4 galaretki, 3 kisiele, 4 budy-

nie, 4 zupy w proszku, 10 herbat, kawę, 10 słoików 

dżemów, słoik miodu, 6 produktów żywności dla 

dzieci, 4 oleje, 11 czekolad, 15 puszek konserw mię-

snych, 14 puszek konserw rybnych, 13 puszek paszte-

tów, 6 puszek kukurydzy, 7 puszek groszku, 2 puszki 

pomidorów i puszkę fasoli. 

     Zebrana żywność została spakowana przez uczen-

nice z klasy 2a  i opisana przez uczennice z klasy 2d. 

We wtorek, 18 października, zebrane przez nas dary 

zostały odebrane przez Bank Żywności w Krakowie  

i dostarczone najbardziej potrzebującym mieszkańcom 

naszego miasta. 
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Samorząd Uczniowski 

Na ostatnim spotkaniu  

Rady SU zapadła decyzja  

o pozostaniu na stanowisku 

Sekretarza SU  

Amelii Ryszki (3c). 

 
W środę, 26 października, odbyły się wybory do Pre-

zydium SU ZSCh. Głosowało 504 uczniów z 572 

uprawnionych do głosowania. Ważnych głosów odda-

no 492. W skład Komisji Wyborczej weszły: Emma 

Bułka, Antonina Leszczuk i Julia Gałaś-Chmielek. 

Aleksandra Kasprolewicz (2b)  

Przewodnicząca SU 

194 głosy  

Kacper Styrna (3a)  

Z-ca Przewodniczącej SU 

36 głosów  

Bartosz Kuźniar (3a) 

Rzecznik Praw Ucznia 

65 głosów 

Radosław Blicharz (3k) 

Z-ca Przewodniczącej SU 

159 głosów  

Kacper Lewandowski (3a) 

skarbnik SU 

38 głosów 

Opiekunem został wybrany ponownie pan Wojciech Brzuchacz (397 głosów). 

Gratulujemy i życzymy udanej kadencji nowemu Prezydium SU. 

 Inicjatywy SU: 

 

- Nocny Maraton Filmowy Chemika  

o tematyce świątecznej odbył się  

w nocy z 25 na 26 listopada w godz. 

20.00-7.00 w sali nr 52. Opiekę spra-

wowali - pani mgr Marzena Jantos-

Gacek i pan mgr Wojciech Brzuchacz. 

- Dyskoteka andrzejkowa odbyła się  

2 grudnia na sali gimnastycznej Zespo-

łu Szkół Mechanicznych nr 1. 
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Biblioteka szkolna 

W czwartek, 17 listopada, o godz. 12.00 w bi-

bliotece szkolnej odbył się etap szkolny XV 

Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania. 

W skład Komisji Konkursowej weszły panie   

- Justyna Buchta (bibliotekarz, nauczyciel geografii) i Moni-

ka Chrzanowska (psycholog). W rywalizacji wzięły udział 

trzy uczennice: Barbara Olek (4f), Kalina Jaraczewska (2c)  

i Anna Rydzyk (2d). Poziom był wyrównany. Ostatecznie 

wygrała Barbara, która przeczytała fragment powieści  

M. Miller „Kirke”. To właśnie ona, pod koniec listopada, 

reprezentowała XXVI Liceum Ogólnokształcące podczas 

kolejnego etapu Konkursu. 

 

W listopadzie, jak co roku, braliśmy udział w ogól-

nopolskiej akcji Czytaj PL. Dzięki niej nasi czytel-

nicy, i nie tylko oni, mogli zapoznać się z osiemna-

stoma darmowymi e-bookami, niektóre były rów-

nież dostępne w formie audiobooków. Ambasador-

kami akcji w Chemiku były Anna Rydzyk i Natasza 

Kukulski z klasy 2d. 

Zapraszamy na spotkania miłośników gier plan-

szowych, również z własnymi grami, w każdy 

ostatni piątek miesiąca. 

Pierwsze spotkanie starego składu re-

dakcji naszej gazetki odbyło się już  

9 września w kawiarni Efemeria. Nato-

miast kolejne, tym razem z nowymi 

członkami grupy, miało miejsce w bi-

bliotece szkolnej 7 października  

o godz. 14.30. Podczas spotkania, 

oprócz planowania nowego numeru 

„AlChemika”, graliśmy w planszówki. 

Hasło: "JEST TREŚĆ, JEST FORMA" 
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Krąg naszych zainteresowań 

 Cześć czytelnicy! Jestem Kinga Ziomek z klasy 2b,  

a w tym wydaniu gazetki szkolnej weźmiemy pod 

lupę jedno z moich nietypowych hobby, bo mam ich 

wiele. 

     Otóż od czasu do czasu zajmuję się tworzeniem kur-

tek. Historia tego zajęcia jest całkiem przypadkowa, 

zaczęła się w styczniu 2022 roku. W czasie ferii, nu-

dząc się, pomyślałam, że warto byłoby ubrać coś orygi-

nalnego na koncert Imagine Dragons, który miał odbyć 

się w wakacje. Zwykły koncertowy merch (tj. produkty 

zespołu) mnie nie zadowalał, więc w nagłym przypły-

wie weny chwyciłam czarny marker, złoty spray  

w dłoń i puszczając wodze fantazji, zaczęłam tworzyć.   

     Od tamtego momentu ciągle poszerzam swoją szafę 

o nowe projekty rodem z moich marzeń. Największym 

wyzwaniem była dla mnie bluza inspirowana albumem 

„Trench” od Twenty One Pilots. Był to twardy orzech 

do zgryzienia, jednak efekt końcowy okazał się na-

prawdę zadowalający.  

     Jeśli masz więc w głowie wspaniałą wizję -  nie bój 

się jej realizować, mimo wahania! 

KINGA ZIOMEK 
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Krąg naszych zainteresowań 
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Kulturalni o kulturze 

     Ludzka psychika to szeroki i fa-

scynujący temat. Choć dzięki roz-

wojowi nauki zajmującej się tą pro-

blematyką wiemy już o niej znacz-

nie więcej niż jeszcze wiek temu, 

wciąż jest ona owiana tajemnicą, co 

u wielu niewykształconych osób 

budzi nieufność, niedowierzanie,  

a nawet strach. W latach 70. jed-

nym z zaburzeń, wobec których 

przyjęto taką postawę, była duża 

odrębność, znana jako dysocjacyjne 

zaburzenie tożsamości, inaczej roz-

dwojenie jaźni. Polega ono na obec-

ności jednej, dwóch, a nawet więk-

szej liczby osobowości, które roz-

winęły się, oddzieliły od siebie  

w dzieciństwie z powodu pewnych 

nieprawidłowości, silnych urazów. 

Najbardziej znanymi przypadkami 

osób o wielu osobowościach są: 

pacjentka funkcjonująca pod pseu-

donimem „Sybil” (nagrano o niej 

film i napisano książkę pod tym 

samym tytułem) oraz Billy Milli-

gan, u którego zidentyfikowano aż 

24 osobowości! O tej postaci także 

powstała książka i serial.  

   Serial 24 twarze Billy'ego Milli-

gana miał swoją polską premierę 

we wrześniu 2021 roku na platfor-

mie Netflix. Składa się z 4 odcin-

ków, które są połączeniem wywia-

dów z lekarzami, bliskim i jednost-

kami organów prawa oraz krótkich 

retrospekcji z życia samego oskar-

żonego. Ponadto możemy zobaczyć 

montaże oryginalnych nagrań ze 

szpitali i sądu. Dokument skupia się 

nie tylko na ukazaniu całej sytuacji 

Billy'ego w ogólności, ale także na 

znalezieniu odpowiedzi na pytania 

typu: "Czy Billy był winny popeł-

nienia przestępstw (w tym gwał-

tów)?". „Czy miał dysocjacyjne za-

burzenie osobowości, czy też uda-

wał (jak wielu uważało)?”. 

   Seria przedstawia całą sprawę 

Billy'ego Milligana w dość intere-

sujący sposób. Są w nim wątki me-

dyczne, społeczne, prawne, a także 

te, które dotyczą samego Billy'ego. 

Muzyka została dobrana tak, aby 

wzbudzić zarówno niepokój, jak  

i ciekawość. Sam montaż był zado-

walający, ale momentami nieco 

przytłaczający i chaotyczny. Choć 

serial mi się podobał, to brakowało 

w nim wnikliwego przedstawienia 

psychiki oskarżonego, co uniemoż-

liwiło mi zajęcie stanowiska w tej 

sprawie. Obejmował on kwestie 

społeczne, takie jak wpływ całej 

afery Milligana na ówczesne społe-

czeństwo amerykańskie. W całej 

serii najbardziej zszokowały mnie 

dwa aspekty, tj. wykorzystywanie 

Billy`ego przez innych tylko do 

wzbogacenia się oraz jego bardzo 

nieprzyjemne i brutalne dzieciń-

stwo. Dokument przedstawia tę 

sprawę w inny sposób niż w książ-

ce, więc jeśli po przeczytaniu uzna-

liśmy, że Milligan jest niewinny, 

serial sieje w nas pewne ziarno nie-

pewności. Trudno określić, jak wy-

glądał przypadek Milligana, ale jed-

no wiadomo – jeśli był chory, to 

niestety nie otrzymał pomocy, któ-

rej potrzebował. Serial warto obej-

rzeć i polecam ten dokument 

wszystkim, którzy interesują się 

różnymi zagadnieniami psycholo-

gii, a także sprawami karnymi bądź 

kryminalistyką. 

 

JULIA STOPNIAK 

 

KSIĄŻKA 

Źródło okładki: https://wielkalitera.pl/wp-
content/uploads/2020/10/Daniel-Keyes-

Czlowiek-o-24-twarzach-ksiazka-
698x1024.jpg 
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“7 Metrów pod ziemią” to kanał na platformie in-

ternetowej YouTube z wywiadami o tematyce spo-

łecznej. Prowadzący zabiera swoich gości do garażu. 

W mrocznej atmosferze, na świecącym pustkami 

parkingu, rozmówcy wyjawiają prawdę, którą nie 

ośmieliliby się wyjawić światu przy pierwszej lepszej 

okazji. Jest to kanał, który dosłownie otwiera oczy 

na problemy innych ludzi, na ich życie i odmien-

ność, ale również ich nietypowe zainteresowania  

i styl życia. Warto obejrzeć choćby kilka materia-

łów, aby przekonać się, jak bardzo się różnimy,  

ale i jak wiele nas łączy. Kanał poszerza naszą wie-

dzę i pomaga obalić krzywdzące stereotypy na temat 

innych ludzi. 

Kulturalni o kulturze 

ANNA RYDZYK 

     Tematem mojej dzisiejszej re-

cenzji jest książka, która do głębi 

poruszyła moje serce. Mam nadzie-

ję, że Was również zachwyci swoją 

problematyką. 

    Na tę powieść trafiłam zupełnie 

przypadkowo, a znalazłam ją w ga-

zecie, mianowicie w Newsweeku 

Extra - „Psychologia nastolatka". 

Przeczytałam tam wywiad z panią 

Agnieszką Stasiak, prezesem funda-

cji Kokonovo i mamą dwóch 

dziewczynek - Mai i Blanki. Do-

wiedziałam się, że Maja zmaga się 

ze spektrum autyzmu. Kiedy pani 

Agnieszka opowiadała o swojej re-

lacji z córką, w pewnym momencie 

porównała niektóre z zachowań 

Mai do tych, które można zauważyć 

u autystycznego chłopca - bohatera 

książki „Wolfgang (niezwyczajny)”.  

     W tamtym czasie niewiele wie-

działam o autyzmie, dlatego bardzo 

mnie ten temat zainteresował. Był 

to dla mnie wystarczający powód, 

aby sięgnąć po ten tytuł i dowie-

dzieć się więcej. 

     Autorką tej książki jest Laia 

Aguilar, urodzona w Barcelonie  

w 1976 roku, z wykształcenia spe-

cjalistka komunikacji audiowizual-

nej. Pisze ona książki i scenariusze 

do seriali telewizyjnych oraz wy-

kłada w szkole dla pisarzy w Ate-

neu Barcelonès. Książka ta została 

wydana w ramach projektu 

„Książki do zadań specjalnych”. 

Została również uhonorowana na-

grodą Carlemany dla Promocji Czy-

telnictwa. Sama autorka napisała 

już sześć powieści dla dzieci i mło-

dzieży, ale ta pozycja jest dla niej 

szczególnie ważna. 

     Jest to historia jedenastoletniego 

chłopca w spektrum autyzmu. De-

nerwują go ludzie, których nazywa 

„gąbkami”, czyli po prostu idiota-

mi. Jedyne, co sprawia mu przyjem-

ność, to oglądanie programów nau-

kowych i granie na pianinie, a jedy-

ną osobą, która go rozumie, jest je-

go mama. Jego inteligencja wynosi 

152 IQ, więc czasami dziwiłam się, 

w jaki sposób dochodzi do pewnych 

jego rozważań i zachowań. Bardzo 

mnie to na początku irytowało. Wy-

nikało to jednak z mojej niewiedzy, 

gdyż nie była to sprawka jedynie 

jego ponadprzeciętnej inteligencji, 

ale także tego, że zmaga się ze 

spektrum autyzmu. Po jakimś cza-

sie wszystko nabrało sensu i zaczę-

łam coraz bardziej rozumieć głów-

nego bohatera tej historii i czuć wo-

bec niego ogromną sympatię. Spra-

wy komplikują się po nagłej śmierci 

matki chłopca. Nagle Wolfgang 

przenosi się do babci i dowiaduje 

się, że musi mieszkać z ojcem, któ-

rego nie zna. Rodzi się w nim we-

wnętrzny konflikt, wszyscy go iry-

tują, ponieważ nikt go nie rozumie, 

a wszyscy denerwują się, gdy mówi 

lub robi coś, co inni uważają za nie-

właściwe. Ta sytuacja sprawia, że 

postanawia uciec, by rozpocząć na-

ukę w najlepszej akademii muzycz-

nej na świecie. 

     W tej książce Wolfgang opowia-

da o sobie - co robi i co myśli  

w danej chwili. Pozwala nam to 

zrozumieć w większym stopniu 

osoby takie jak on. Od teraz nie jest 

już "dziwnym" dzieckiem, które 

"dziwnie" się zachowuje. Jest 

dzieckiem, które też ma uczucia, 

marzenia i potrzeby, jak każdy inny 

człowiek. Chociaż bardziej rozumie 

nuty niż ludzi, nie oznacza to, że  

nie potrzebuje innych osób. Nieste-

ty Wolfgang sądzi, że nikt go nie 

rozumie i nie zrozumie. To jednak 

nie jest prawdą, ponieważ np. jego 

ojciec próbuje się do niego zbliżyć. 

Po pewnym czasie bohater daje mu 

szansę na odbudowanie ich relacji. 

     Dajcie więc i Wy szansę tej 

książce, ponieważ ta historia zawie-

ra uniwersalne wartości, które 

wszyscy możemy z niej wyciągnąć. 

Pokazuje nam, że zmiany, mimo 

początkowych trudności, mogą 

wnieść w nasze życie wiele dobre-

go. I choć problemy, które nosimy 

w sercu, mogą nas przytłaczać, to 

ludzie wokół nas, nasi bliscy, po-

mogą nam sobie z nimi radzić.  

    Książka ta z pewnością pomoże 

Wam zrozumieć innych ludzi,  

a dzięki temu nasz świat zmieni się 

na lepsze. 
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MICHAŁ  FELIKS 

     W dramacie Sławomira Mrożka 

pt. „Tango" przedstawiona została 

postać Artura, który jako jedyny  

w swojej rodzinie zdecydował się 

pójść na studia medyczne. Mężczy-

zna znacznie wyróżniał się na tle 

swojej rodziny, był indywidualistą, 

który dokonywał czynów nieakcep-

towanych przez otaczających go 

ludzi. Aspiracje bohatera bardzo 

odbiegały od tego, czym zajmowali 

się jego krewni. Pokolenie jego ro-

dziców stworzyło rzeczywistość,  

w której zasady moralne i obycza-

jowe przestały istnieć. Ich miejsce 

zastąpił chaos, więc nie było możli-

wości buntu. Jego krewni żyli tylko 

dla teraźniejszości, nie dbali o to, 

co czeka ich w przyszłości. Oby-

czaje nie były dla nich ważne, pro-

pagowali totalną wolność. Artur nie 

godził się na ten stan rzeczy. Posta-

nowił więc przywrócić już nieaktu-

alne normy.  

     Protagonista reprezentował war-

tości, których już nikt nie przestrze-

gał, więc rodzina uważała go za 

dziwaka. Aby wprowadzić swoje 

plany w życie, chciał dokonać  

w domu serii zmian. Jego celem 

było zmuszenie rodziców do pod-

porządkowania się tradycyjnemu 

stylowi życia. Starał się zmusić do-

mowników do przestrzegania jego 

zasad. Zabiegi Artura doprowadziły 

do jego śmierci i przejęcia władzy 

nad domem przez Edka. 

     „Tango” to interesujący, a zara-

zem szokujący utwór. Zawiera on  

w sobie taki typ groteski, który wy-

wołuje u czytelnika uśmiech. Po-

wodem radości jest w tym przypad-

ku komiczne przedstawienie posta-

ci, ich absurdalne zachowanie,  

a także konflikt pokoleń o odwró-

conych normach i pragnieniach. 

Akcja utworu jest przedstawiona  

w sposób zabawny, ale problematy-

ka, którą dzieło porusza, jest nie-

zwykle głęboka i ważna. Dramat  

ukazuje problem przemijalności 

pokoleń i ich priorytetów, ale jest 

również krytyką totalitaryzmu. 

     Tytuł ten wywołał u mnie za-

chwyt i skłonił do sięgnięcia po in-

ne dzieła Mrożka. Zachęcam do 

przeczytania tego dramatu, jeżeli 

nie dla jego głębszego przekazu, to 

dla samej treści i cudacznych boha-

terów.  
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Jak możemy przeczytać w przewodniku:  

"Szydłów nosi zaszczytne miano “polskiego Carcasson-

ne” nawiązującego do francuskiej miejscowości Car-

cassonne, jednego z najlepiej zachowanych miast śre-

dniowiecznych w Europie. Na terenie miasta mieści się 

zamek, a całość otoczona jest podwójnym pierścieniem 

murów obronnych. Choć do tego miana w Polsce pre-

tendują jeszcze: Chełmno w województwie kujawsko-

pomorskim i Paczków w województwie dolnośląskim, to 

tylko Szydłów posiada zespolony z systemem obronnym 

zamek, stąd też w pełni przysługuje mu ten zaszczytny 

tytuł." 

 

Pierwsze wrażenia… 

Po kilku godzinach podróży samochodem, już z daleka 

widziałem wzgórze, a na nim szeroki pas murów 

obronnych ze skalnym cyplem. Gdy dotarłem do celu, 

trudno było mi znaleźć odpowiednie słowa na opisanie 

klimatu tego miejsca. W głowie zaczęły się rodzić 

pierwsze pytania na temat tego, jak mogło niegdyś wy-

glądać życie średniowiecznych mieszkańców maleńkiej 

osady. 

 

Skąd wzięła się nazwa miasteczka? 

Jak możemy dowiedzieć się z informacji zawartych  

w przewodniku, nazwa miasteczka związana jest z ko-

ściołem parafialnym, od którego rozpoczynamy naszą 

wycieczkę. Historia dotyczy bandy zbójów i ich do-

wódcy o imieniu Szydło, którzy napadali na podróż-

nych. Pewnego razu zaatakowali orszak królewski. 

Król, prosząc Boga o wybawienie, obiecał, że wybudu-

je w podzięce kościół. Zbójcy zostali pokonani, a ich 

dowódca wskazał miejsce ukrytych skarbów. Dzięki 

nim został wzniesiony kościół, a z czasem powstała 

także osada, którą nazwano od imienia zbója - Szydło-

wem. Miasteczko możecie też kojarzyć z lekcji historii, 

gdyż niedaleko niego znajduje się wioska Chmielnik, 

która stała się miejscem walki pomiędzy wojskami pol-

skimi a mongolskimi w 1241 roku. Wydarzenie to prze-

szło do historii jako Bitwa pod Chmielnikiem. 

 

Wybrane miejsca Szydłowa, które na mnie zrobiły 

duże wrażenie 

Centrum Szydłowa jest bardzo różnorodne. Znajdziemy 

tu synagogę dla ludności żydowskiej, basztę, Bramę 

Zamkową, zamek, kościół Wszystkich Świętych, Bra-

mę Krakowską czy Izbę Wójta Jana. 

     Brama Krakowska to idealne miejsce, z którego mo-

żemy zobaczyć panoramę całej okolicy. Kiedy wejdzie-

my na mury obronne, jesteśmy w stanie dostrzec ich 

potencjał strategiczny. Możemy także wczuć się w rolę 

zwiadowcy obserwującego obszar i wypatrującego nad-

jeżdżających kupców z towarami, którzy zapewne będą 

prowadzić swoje targowiska na dziedzińcu miasta lub 

wrogów zagrażających mieszkańcom osady.  

     Po drugiej stronie ulicy dostrzeżemy na wzgórzu 

XIV-wieczny kościół Wszystkich Świętych. Na otoczo-

nym kamiennym murem cmentarzu kościelnym usta-

wiono rzeźbione w drewnie figury apostołów. Wzgó-

rze, na którym znajduje się kościół, kończy się urwi-

skiem. Pod nim znajdują się trzy jaskinie, gdzie miał 

ukrywać się legendarny zbój Szydło. 

Może planujecie jakiś wyjazd? A może działacie spontanicznie i wyruszacie bez planu,  

zdając się na los? Jeśli szukacie ciekawego miejsca na wypoczynek albo jesteście miłośnikami historii,  

to, moim zdaniem, powinniście odwiedzić “polskie Carcassonne”.  Znacie? Nie? To posłuchajcie... 

MATEUSZ MACH 
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      Innym ciekawym miejscem jest synagoga, która obecnie peł-

ni funkcję siedziby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury. We-

wnątrz możemy zobaczyć zwoje Tory, a także wystawę przed-

miotów związanych z kulturą żydowską. 

 

Niespodziewany towarzysz  

W trakcie mojego zwiedzania na dziedzińcu pojawił się starszy 

pan, który spytał, czy chciałbym odwiedzić “Izbę Wójta Jana”. 

Zgodziłem się na propozycję nieznajomego, który swoim ubio-

rem przypominał przeciętnego przedstawiciela wieków średnich. 

Po wejściu do wnętrza izby, można zobaczyć wiele niesamowi-

tych pamiątek związanych z historią Szydłowa oraz działalno-

ścią jego dotychczasowych włodarzy. Okazało się, że nieznajo-

mym był były wójt Szydłowa - Jan Klamczyński, który w dal-

szym ciągu dba o to, by każdy, kto odwiedzi osadę, nie zapo-

mniał urokliwego klimatu tego miasteczka. Pan Jan opowiedział, 

z czego słynie miejscowość Szydłów. Mówił o specyfice budo-

wy murów, które otaczają całe miasto. Temat był na tyle intere-

sujący, że znaczna część osób, które dołączyły do rozmowy  

z panem wójtem, dopytywała o obronę w razie ataku. Opowie-

dział nam również o swojej do-

tychczasowej działalności na rzecz 

miasta oraz Szydłowiance, dzięki 

której miasteczko zasłynęło jako 

stolica polskiej śliwki. Praliny 

„Szydłowianka” stanowią nieo-

dzowną wizytówkę miasta. Poza 

tym pan Jan przyznał, że gdyby 

nie mieszkańcy gminy, Szydłów 

nie przyciągałby tylu turystów. To 

oni promują w Polsce ciekawe hi-

storie i unikatowe smaki regionu.  

   Po całym dniu zwiedzania uwa-

żam, że Szydłów to naprawdę 

piękne miasteczko z bogatą histo-

rią. Szydłów ma też liczne impre-

zy cykliczne, takie jak: Święto Śliwki, Międzynarodowy Uliczny 

Bieg Sylwestrowy czy Międzynarodowy Turniej Rycerski  

o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego. Miejscowość ma wiele do 

zaoferowania przyjezdnym, a przeprowadzane renowacje po-

szczególnych obiektów, zachęcają do ponownego odwiedzenia 

osady związanej z legendą zbója Szydło. 
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Klub Absolwenta 

     Ferie zimowe upłynęły mi na 

odpoczynku od tego zwariowanego 

życia studenckiego. Przede wszyst-

kim, dzięki związanej z jezuitami 

społeczności katolickiej z USA, 

miałem możliwość wybrać się  

z grupą młodzieżową z tomskiej 

parafii do Irkucka, a dalej nad Baj-

kał. Do końca życia nie zapomnę 

tego cudownego krajobrazu... Pa-

miętam, że kiedy już się tam znala-

złem, to zupełnie nie chciałem wra-

cać do Tomska. Mimo że nie dotar-

ły tam wszystkie niezbędne zdoby-

cze cywilizacji ludzkiej do względ-

nie wygodnego życia, mnie to zu-

pełnie nie przeszkadzało, ponieważ 

byłem zauroczony tamtejszą przy-

rodą, ciszą i spokojem. Pragnąłem 

tam pozostać i na zawsze zapo-

mnieć o wszystkich moich zmar-

twieniach. 

     Do Tomska wróciłem tuż przed 

rozpoczęciem drugiego semestru, 

na początku lutego 2020 roku.  

W marcu natomiast wprowadzono 

zdalne nauczanie w Rosji, w tym  

również w Tomskiej Politechnice, 

w związku z ogłoszeniem pandemii 

koronawirusa. Dosłownie nikt nie 

spodziewał się, że będzie to histo-

ryczne wydarzenie... 

     Na początku byłem nawet zado-

wolony z powstałej sytuacji, ponie-

waż nie musiałem chodzić na zaję-

cia. Myślałem, że będę miał więcej 

czasu na naukę i zadania domowe. 

Nie mogłem się bardziej mylić... Po 

niespełna tygodniu przekonałem 

się, że wykładowcy wykorzystują 

sytuację do zadawania studentom 

jeszcze większej ilości ćwiczeń  

i materiału do nauki. Co więcej, za-

cząłem tracić ogólny sens studiów, 

gdyż każde zadanie domowe czy 

test trzeba było sformułować w po-

staci dokumentów z rozszerze-

niem .doc, .pdf lub .ppt. Miałem 

wrażenie, że robią ze mnie kolejne-

go urzędnika do wypełniania już 

nawet nie papierków, a plików  

i elektronicznych ankiet. Gdzie tam 

inżynier... Największym natomiast 

absurdem stały się "wirtualne zaję-

cia laboratoryjne", czyli klikanie na 

ekranie i oglądanie animacji udają-

cych wypełnianie zadań laborato-

ryjnych. Mocno zwątpiłem w to, 

kim zostanę po ukończeniu studiów 

w Rosji. Nie mówiąc już o tym, że 

dużo czasu straciłem, walcząc  

z własnym lenistwem. Potrafię so-

bie tylko wyobrazić, jak reszta stu-

dentów uczyła się w swoich akade-

mikach, a raczej - jak próbowała 

podtrzymywać pozory tego, że się 

uczą. Do dzisiejszego dnia te wąt-

pliwości nie zniknęły, a wręcz prze-

ciwnie - tylko zakorzeniły się we 

mnie na dobre. 

Po krótkiej przerwie wracamy do opowiadania Kacpra Wrony,  

absolwenta naszego technikum, który rozpoczął studia w Rosji na Tomskiej Politechnice, 

jeszcze nim pojawiła się pandemia koronawirusa i wybuchła wojna Rosji z Ukrainą… 
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     Oprócz swoistej tragedii w syste-

mie nauczania, zetknąłem się z du-

żymi problemami w kontaktach ze 

znajomymi studentami. Kwarantan-

na sprzyjała tylko relacjom w sieci  

i na portalach społecznościowych, 

co początkowo jeszcze tolerowałem 

i sam próbowałem upodobnić się do 

innych. W końcu jednak przestałem 

się kontaktować z większością osób 

przez VKontakte.   

     To jednak sprawiło, że byłem 

nieszczęśliwy. Odnosiłem coraz to 

większe wrażenie, że dostaję para-

noi i znajduję się w świecie ludzi 

niezdolnych do normalnych kontak-

tów. Przy tym przekonałem się, że 

miałem znajomych, dopóki byłem 

im potrzebny podczas zajęć na uni-

wersytecie, a teraz jestem zupełnie 

sam.    

     Większość czasu spędzałem we 

własnym pokoju w akademiku, wy-

chodząc głównie w celu zrobienia 

zakupów, wykonania ćwiczeń fi-

zycznych czy zażycia świeżego po-

wietrza podczas spaceru. Nawet ko-

ściół został początkowo zamknięty, 

dopiero z czasem umożliwiono 

wiernym uczęszczanie na spora-

dyczne Msze Święte z obowiązko-

wym noszeniem masek i zachowy-

waniem dystansu. Szczerze, od roz-

poczęcia pandemii tylko raz byłem 

na Mszy Świętej i nawet ten jeden 

raz utwierdził mnie w przekonaniu, 

że nie mam po co tam wracać. Nie 

mieściło mi się w głowie (i do dzi-

siaj się nie mieści), żeby podczas 

Mszy Świętej wszyscy nosili maski 

i trzymali się z dala jeden od dru-

giego. Krótko mówiąc, zraziłem się 

do Kościoła i jezuitów. Choć jedno-

cześnie czułem, że to nie jest ich 

wina. Po prostu nie mieli innego 

wyjścia, musieli się podporządko-

wać, ponieważ ich sytuacja w Rosji 

- państwie dyktatorskim - jest trud-

na. Gdyby tego nie zrobili, ich po-

zycja w Tomsku byłaby mocno za-

grożona.  

     Chociaż wyżej przedstawiona 

sytuacja zniechęciła mnie do 

uczęszczania na Msze Święte, to 

parafia katolicka w Tomsku stała 

się moim drugim domem. Wiele jej 

zawdzięczam. To ona przypominała 

mi o wszystkim, co zostawiłem  

w Polsce.  

     Tak... te pierwsze miesiące, bę-

dące równocześnie miesiącami dru-

giego semestru moich studiów, były 

bardzo ciężkie do zniesienia. 

Zwłaszcza zaś pierwsze święta 

wielkanocne w izolacji, kiedy to, na 

szczęście, moi sąsiedzi przyjęli za-

proszenie do wspólnego celebrowa-

nia tego wyjątkowego czasu. Tak 

naprawdę nie miałem z kim ich spę-

dzić i obecność tych ludzi była dla 

mnie bardzo ważna.  

     Mijały kolejne miesiące: kwie-

cień, maj, czerwiec... Na koronawi-

rusa nie zachorowałem, ale zmaga-

łem się z inną dolegliwością. Po-

zwolę tutaj oszczędzić sobie dyspu-

ty na temat służby medycznej  

w Rosji, która znajduje się w jesz-

cze gorszym stanie, niż nasz NFZ  

i związane z nim placówki... Napo-

mknę tylko, że za każdym razem 

moje ubezpieczenie nie było uzna-

wane w Rosji, chociaż specjalnie je 

wykupiłem, by leczyć się na terenie 

tego kraju. No cóż, witamy w Ro-

sji... i kurujemy się samodzielnie. 

Ostatecznie jednak wyszedłem  

z tego bez szwanku. 

     Ledwie zakończyłem drugi se-

mestr, a już tego samego dnia zosta-

ły nam wydane zadania na wakacje 

w ramach "cyfrowej praktyki". 

Oznacza to, że mieliśmy w głównej 

mierze pozakładać profile na okre-

ślonych platformach elektronicz-

nych, w tym na przykład na Google 

Scholar, a nawet na wspomnianym 

już portalu VKontakte. Przeraziły 

mnie tutaj dwie rzeczy. Po pierw-

sze, bez wykonania tych zadań nie 

zaliczyliby mi całego pierwszego 

roku studiów. Przypominam: nale-

żało wykorzystać nawet portal spo-

łecznościowy w ramach praktyki 

studenckiej. Do tego jeszcze trzeba 

było stworzyć post wychwalający 

nasz wydział na tymże portalu. Dla 

mnie była to propaganda lub zwy-

czajny uniwersytecki marketing. 

Jakoś zupełnie nie pasowało to do 

mojego modelu studiów... Po dru-

gie, zmarnowałem mnóstwo czasu  

na tworzenie wielu stron elektro-

nicznego sprawozdania, dziennika 

praktyk i przestrzeganie ściśle okre-

ślonych wytycznych co do owych 

dokumentów. Już zdecydowanie 

wolę pisać sprawozdania, nawet  

o większej objętości, z praktyk la-

boratoryjnych. Po prostu coraz bar-

dziej miałem po dziurki w nosie tej 

biurokracji w rosyjskim wydaniu.  
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     Wyszedłem z komnaty i ruszy-

łem do podziemia. Po drodze zja-

dłem jeszcze posiłek, pomijając paj-

dę chleba, którą wziąłem ze sobą. 

Kiedy dotarłem do odpowiedniej 

celi, szybko zbyłem moich pod-

władnych i wszedłem do środka. 

Pobita, zakrwawiona postać sie-

działa skulona w rogu celi. Za-

mknąłem za sobą drzwi i podsze-

dłem do mężczyzny. Położyłem ob-

ok niego chleb i powiedziałem ci-

cho: 

- Dobrze się dziś spisałeś. Strażnicy 

dadzą ci czas na zebranie sił. Przez 

kilka dni możesz być spokojny - po 

tych słowach podniosłem się z zie-

mi, odwróciłem się i podszedłem do 

drzwi. 

- Dlaczego mi pomagasz? - usłysza-

łem zachrypnięty głos za sobą. Od-

kąd zacząłem zdradzać króla, sły-

szałem to pytanie ciągle i ciągle jak 

niekończącą się mantrę. Nie znałem 

na nie odpowiedzi. Wiem, że to 

wszystko zaczęło się od pewnej 

przepięknej Cyganki. Wiem, że ni-

gdy nie żałowałem. Wiem, że nigdy 

nie dałem się złapać. Wiem, że 

więźniom, których wsparłem, było 

łatwiej. 

- Mam swoje powody - odpowie-

działem, wychodząc z pomieszcze-

nia. 

 

*** 

Ponownie wszedłem ukradkiem do 

celi Cyganki. Tym razem przynio-

słem jej wodę i jedzenie. Pomogłem 

zająć się ranami. 

- Jak masz na imię? - zapytałem 

szeptem, kiedy skończyła jeść 

- Aishe. 

To było wszystko. Nic więcej nie 

powiedziała. Aishe. Nie zapytała  

o moje imię, a ja jej go nie zdradzi-

łem. Swoimi słowami i swoją do-

brocią dotarła już do mojego serca. 

Po tych wszystkich spotkaniach, 

ukradkowych spojrzeniach, poko-

chałem ją. 

 

*** 

Wróciłem do siebie. Wziąłem szyb-

ki prysznic. Teraz przyszedł czas na 

pokazanie swojej siły przed pod-

władnymi. Po wyjściu na dziedzi-

niec, rzuciłem okiem na zebranych 

tam żołnierzy. Patrzyłem na ich 

twarze i widziałem siebie w młodo-

ści. Wiernego ideałom. Wierzące-

go, że król ma zawsze rację, nawet 

jeśli inni twierdzą, że jej nie ma. 

Zacząłem przemówienie. Puste sło-

wa, pokazujące kto jest poruczni-

kiem, a kto doboszem. 

 

*** 

Niedawno, kiedy po raz kolejny 

udzielałem pomocy Cygance, do-

szło między nami do sprzeczki. 

Chciałem wyprowadzić ją z zamku, 

ale się nie zgodziła. Twierdziła, że 

jeśli ona ucieknie, to znajdą kogoś, 

kto nie będzie na tyle silny i wyda 

innych. Nie bała się swojej nieu-

chronnej śmierci. Tym razem nie 

tylko ja byłem jej katem. Kiedy 

miałem już rękę na klamce, ona 

rzuciła jedno zdanie, które później 

często do mnie wracało. 

- Niezależnie od tego, jakie są rela-

cje między wami, on cię zabije, kie-

dy się dowie...  
Cdn. 
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