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  Wśród ludzi odkrywamy, kim jesteśmy.  

Kochamy, lubimy, złościmy się czy frustrujemy.  

Często współczujemy choremu czy biednemu człowiekowi  

i pragniemy mu pomóc.  

W naszej szkole można wspierać inne osoby poprzez współpracę 

ze Szkolnym Kołem PCK oraz Szkolnym Kołem Wolontariusza.  

Wśród ludzi budujemy swoje człowieczeństwo,  

uczymy się empatii, wartościowych postaw,  

czerpiemy wiedzę z  cudzego doświadczenia.  

Choć pandemia nie sprzyjają bezpośrednim kontaktom między-

ludzkim. Musimy zachować dystans społeczny,  

być ostrożnym podczas poznawania obcych osób. To jednak nie 

powinniśmy zaniechać kontaktu z drugim człowiekiem,  

bo więzi z innymi ludźmi są niezbędne  

do prawidłowego funkcjonowania w świecie.  

Musimy jednak zachować ostrożność i przestrzegać zasad higieny.   

W numerze przedstawiliśmy również pasje młodzieży.  

Może będzie to inspiracją dla tych, którzy się nudzą i nie wiedzą, 

w jaki sposób zapełnić swój wolny czas.  

      Dziękujemy za współpracę.  Życzymy przyjemnej lektury. 

 

/Red./  
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Kiedy powstało Szkolne Koło 

PCK? 

 

- Niestety nie mam takich informacji, 

ponieważ przede mną Kołem zajmo-

wała się Pani Profesor Krystyna Po-

krywka. W momencie, kiedy przeszła 

na emeryturę, Pani Dyrektor zapropo-

nowała, bym zajęła się Szkolnym Ko-

łem PCK. W swojej dokumentacji  

mam informację, że opiekuję się Ko-

łem od 2006 roku, czyli 15 lat.  

 

 

 

Czym się zajmujecie? 

 

- W ciągu tych kilkunastu lat naszej 

działalności organizowane były różne 

akcje pod patronatem Małopolskiego 

Oddziału PCK. Braliśmy udział we 

wszystkich akcjach dedykowanych 

uczniom szkoły średniej. W Kole zaj-

mujemy się szeroko pojętą pomocą. 

Poza tym propagujemy honorowe 

krwiodawstwo, organizujemy kursy 

pierwszej pomocy, promujemy zdrowy 

tryb życia, profilaktykę chorób, organi-

zujemy zbiórki darów, pieniędzy dla 

potrzebujących i inne akcje pomocowe 

 

Jakie dokładnie akcje organizo-

wało Szkolne Koło PCK?  

 

- Przedsięwzięć i akcji przeprowadzili-

śmy przez te lata bardzo wiele. Były  

cykliczne, które powtarzały się co rok  

i jednorazowe, wynikające z potrzeby 

chwili.  

     Do działań corocznych należą  

np. udział w kolejnych edycjach Olim-

piady Zdrowego Stylu Życia, Rejono-

wych Ogólnopolskich Mistrzostwach 

Pierwszej Pomocy, Turnieju Szkół 

Średnich w honorowym krwiodaw-

stwie pod hasłem „Młoda krew ratuje 

życie”.  

rozmowa z opiekunem  
Panią Profesor Martyną Sarapatą 
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      Nauczyciele od lat pod patronatem 

naszego Koła i Pani Pedagog - Anny 

Bzowskiej-Frączek przygotowują 

przed świętami paczki dla uczniów, 

którzy potrzebują pomocy.      

     Inne, okazjonalne akcje to: 

„Wielkanoc z PCK” czy 

„Czerwonokrzyska Gwiazdka”, czyli 

przeprowadzenie zbiórki żywności dla 

najbardziej potrzebujących, akcje proz-

drowotne np. „powiedz nie trądziko-

wi”, profilaktyka nowotworowa 

„Nowotwór szyjki macicy”, 

„Transplantacja – nowe życie”. Brali-

śmy udział w akcji STOP MALARII - 

w sprzedaży kartek na zakup szczepio-

nek przeciwko tej chorobie. Odbyła się 

kwesta na rzecz dzieci niepełnospraw-

nych - „Breloczek uśmiechu”. 

     Nasza młodzież pomagała również 

dzieciom z Domu Dziecka Nr 1 na  

ul. Krupniczej, niedaleko naszej szko-

ły. Uczniowie ZSCh pomagali dzie-

ciom  odrabiać lekcje, towarzyszyli  

w zabawach i rozmowach. 

Z kim współpracujecie? 

 

- Współpracujemy z Regionalnym  

Centrum   Krwiodawstwa i Krwiolecz-

nictwa  w Krakowie, Miejskim Rejo-

nowym Odziałem PCK w Krakowie 

oraz z pedagogiem szkolnym.   

 

Jakie są osiągnięcia Szkolnego 

Koła PCK? 

 

- Takim ważnym dla mnie odznacze-

niem jest medal PCK, który otrzyma-

łam za udział szkoły w kolejnych edy-

cjach Turnieju „Młoda krew ratuje ży-

cie”.  

     Uczniowie na przykład zajęli  

II miejsce w Rejonowych Ogólnopol-

skich Mistrzostwach Pierwszej Pomo-

cy, II miejsce w etapie okręgowym 

XXIII  Olimpiady Zdrowego Stylu Ży-

cia, I miejsce  w etapie rejonowym  

Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji 

Zdrowego Stylu Życia PCK. 

     Najważniejszym osiągnięciem jest 

jednak rozbudzanie w młodych lu-

dziach, w naszych uczniach, potrzeby 

pomagania drugiemu człowiekowi każ-

dego dnia. Pomoc innym ludziom spra-

wia, że stają się lepszymi osobami, 

członkami społeczeństwa, w którym 

będziemy żyć.  

 

Czy warto pomagać? 

 

- W sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, 

nie wyobrażam sobie nie wspierać in-

nych ludzi. Ważne jest, żeby uczyć 

młodych ludzi, jak można pomagać  

i że trzeba to robić, żeby potem okazy-

wanie empatii nie było wielką sprawą, 

tylko odruchem. I dlatego działania 

PCK wpisują się w kształtowanie 

wrażliwości naszych uczniów przez np. 

oddawanie krwi. Jednak, aby pomagać, 

trzeba być zdrowym, dlatego koniecz-

nie należy dbać o siebie i przestrzegać 

podstawowych zasad podczas panują-

cej pandemii. 

 

    /Red./ 
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Ile lat działa już nasz Szkolny Klub 

Wolontariusza? 

- W Chemiku szkolny wolontariat 

działa od 2008 roku, czyli 13 lat. 

 

Jak wiele osób działało w nim do tej 

pory? 

- Trudno powiedzieć. Akcje, które or-

ganizujemy w szkole, angażują całą 

społeczność (uczniów, pracowników, 

rodziców). Rocznie będzie to mniej 

więcej około 1000 osób. Jeśli to po-

mnożymy przez te lata, które za nami... 

Natomiast akcje, z którymi wychodzi-

my poza szkołę lub do konkretnych 

placówek, w każdym roku angażują 

mniej więcej od 20 do 100 wolontariu-

szy. I znów, jeśli to pomnożymy przez 

minione 13 lat, to mamy około tysiąc 

trzysta wolontariuszy, którzy są już 

absolwentami naszej szkoły. 

 

Najciekawsza akcja wolontariatu 

to... ? 

- Trudne pytanie... Każda nowa grupa 

wolontariuszy ma inny pomysł na dzia-

łanie... 

     Z wielkim sentymentem wspomi-

nam początki... Przez trzy lata z rzędu 

co miesiąc odwiedzaliśmy zaprzyjaź-

nione placówki (Dom Matki i Dziecka, 

Dom Dziecka, Dom Seniora) ze spek-

taklami przygotowanymi na poważnie  

i na wesoło. Organizowaliśmy konkur-

sy (np. ze znajomości bajek lub szkol-

nych lektur), gry planszowe i w tere-

nie. Były też wspólne zabawy taneczne 

czy śpiewy przy gitarze. W tych inicja-

tywach uczestniczyła stała liczba osób 

- 20 wolontariuszy. Wielu z nich dzięki 

szkolnemu wolontariatowi dostało wy-

marzoną pracę. 

     Była też taka grupa (ok. 15 osób), 

która podjęła wolontariat w szpitalu. 

Po roku intensywnych i regularnych 

szkoleń mogli pomagać w codziennych 

czynnościach (np. karmienie, drobne 

zakupy, przygotowanie napoju) i spę-

dzać czas z chorymi na rozmowach, 

czytaniu książek czy spacerach. 

 

Na jakie trudności napotyka wolon-

tariat? 

-Trudności rzeczywiście są... W skró-

cie można powiedzieć, że wolontariat 

to dobrowolne i nieodpłatne działanie 

na rzecz drugiego człowieka (choć nie 

tylko) świadczone w wolnym czasie.  

Z dobrowolnością nie ma problemu, bo 

przecież do czynienia dobra NIKOGO 

nie zmusimy... Problem jest z wolnym 

czasem. Często słyszę, dlaczego nie  

w czasie lekcji, dlaczego w sobotę itp. 

Są i tacy, którzy pytają, co dostaną  

w zamian... Czasem trudności wynika-

ją z charakteru podjętych zadań - nie 

wszyscy czują się dobrze w każdym 

działaniu. 

     Jeśli ktoś chce naprawdę być WO-

LONTARIUSZEM, to jest w stanie 

znaleźć czas, pomóc na miarę swoich 

możliwości i zachęcić innych do udzia-

łu. Jeśli ktoś tylko udaje zainteresowa-

nie, to przy pierwszym niepowodzeniu 

zrezygnuje.  

 

Jak długo jest Pani opiekunem 

szkolnego wolontariatu? 

- Od początku...  

Ważne jest, że nie jestem jedynym 

Opiekunem. Szkolny Klub Wolontariu-

sza działa w szkole od 13 lat i od sa-

mego początku współtworzę, współor-

ganizuję i współopiekuję się nim z Pa-

nią Pedagog, mgr Anną Frączek- 

Bzowską. Często to właśnie ona wyko-

nuje pracę, której nie widać; a bez któ-

rej nie moglibyśmy działać... 

     W koordynowaniu niektórych akcji 

pomagał nam też o. Rafał Waluch, 

OFM. 

rozmowa z opiekunem 
 Panią Profesor Agatą Walas 
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  Myślę, że warto w tym miejscu  

powiedzieć - w imieniu Opiekunów  

Szkolnego Klubu Wolontariusza  

-  DZIĘKUJEMY  

tym wszystkim,  

którzy niezależnie od motywacji  

pomagali i nadal pomagają  

oraz współtworzyli  

i nadal współtworzą rzeczywistość 

szkolnego wolontariatu.  

Bez zaangażowania Uczniów,  

Absolwentów, Rodziców, Nauczycieli,  

Pracowników i Dyrekcji  

nie byłoby szkolnego wolontariatu 

- DZIĘKUJEMY. 

Pomaganie - moda czy poczucie od-

powiedzialności za drugą osobę? 

- Myślę, że czas, kiedy bycie wolonta-

riuszem było modne, już minął. XXI 

wiek stawia na realną i konkretną po-

moc. Mamy już wiele dokumentów, 

które regulują, jak i komu pomagać,  

a także określają prawa i obowiązki 

wolontariuszy oraz opiekunów. Uwa-

żam, że to bardzo dobrze, ponieważ 

pomagając innym, tak naprawdę poma-

gamy samym sobie. Zdecydowanie 

wolontariat uczy, szczególnie poczucia 

odpowiedzialności za drugą osobę. 

 

Czy bycie wolontariuszem można 

potraktować jako misję? 

- Wydaje mi się, że tak... Jak już wspo-

minałam, do wolontariatu nie da się 

zmusić. Albo chcę to robić, albo nie. 

Piękne jest to, że wiele osób decyduje 

się na bezinteresowne oddanie swojego 

czasu innym. W naszej szkole robią to 

nie tylko uczniowie. Wielu pracowni-

ków włącza się w przygotowane przez 

nas akcje. Są nauczyciele, którzy przed 

czy po pracy własnym samochodem 

przewożą materiały ze zbiórek rzeczo-

wych do zaprzyjaźnionych placówek. 

 

Czy jest granica wieku dla wolonta-

riusza? 

- Zdecydowanie NIE. Doświadczamy 

tego w placówkach i instytucjach,  

z którymi współpracujemy od lat... 

Niezależnie od tego, ile mamy wiosen 

życia za sobą i jaka jest nasza sytuacja 

życiowa, warto czasem zrobić coś do-

brego dla innych. 

 

Dlaczego warto pomagać? 

- Powodów jest wiele... Najważniejsze, 

według mnie, to satysfakcja z czynie-

nia dobra, rozwijanie własnych pasji  

i zainteresowań, wywoływanie uśmie-

chu na twarzy drugiego człowieka.  

Z perspektywy minionych lat mogę 

powiedzieć, że wolontariat uczy mło-

dego człowieka życia i dorosłości. Po-

magając, poznajemy siebie, swoje zale-

ty i wady; uczymy się także planować i 

koordynować pracę własną i innych; 

poznajemy nowych ludzi; nawiązuje-

my przyjaźnie. 

 

/Red./ 
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WŚRÓD LUDZI 

Miłość to… chwilowe zaćmienie umysłu, które pozwala przenosić góry i unosić 

się nad ziemią.  

Frustruję mnie… gdy inni nie liczą się z moimi uczuciami.  

Zaprzyjaźnić mogę się... z każdym, kto doceni moją przyjaźń i będzie wobec  

mnie szczery.  

Nie toleruję… chamstwa.  

Przejmuje się… gdy sprawię komuś przykrość. 

Najlepiej czuję się... w domu, z rodziną. 

Jestem… nieuleczalna marzycielką i wrażliwcem, który płacze z byle powodu.  

Ludzie są... świetnymi nauczycielami w szkole życia.  

W tłumie… czuję się częścią wielkiej rodziny, gdy nikogo nie znam, czuję się 

samotna.  

Kiedy jestem sama... to odpoczywam.  

Miłość to... mówienie Kocham Cię, a zarazem rozumienie bez słów. 

Frustruje mnie… kiedy inni nie wyciągają wniosków ze swojego życia. 

Zaprzyjaźnić się mogę… z każdym. 

Nie toleruję... głupoty i chamstwa. 

Przejmuję się... wieloma rzeczami. 

Najlepiej czuję się... wśród przyjaciół. 

Jestem... normalna (chyba). 

Ludzie są... sympatyczni i fajni. 

W tłumie czuję się... normalnie. 

Kiedy jestem sama to… czytam książki. 

Miłość to… choroba psychiczna. 

Frustruje mnie, kiedy inni… kłamią w żywe oczy. 

Zaprzyjaźnić się mogę… z ludźmi, którzy podobnie myślą i nigdy się na nich  

nie zawiodłam. 

Nie toleruję… kłamstwa. 

Przejmuję się… krzywdą bliskich i przyjaciół oraz ich złym samopoczuciem. 

Najlepiej czuję się… z kubkiem herbaty i książką w ręku, wśród przyjaciół  

i najbliższej rodziny. 

Jestem… szczęśliwa. 

Ludzie są… dobrzy z natury. 

W tłumie czuję się… wyjątkowa, bo nie identyfikuję się z nim. 

Kiedy jestem sama, to… odpoczywam, czytam książki.  

Miłość to… stan ducha. 

Frustruje mnie… kiedy inni oszukują. 

Zaprzyjaźnić mogę się... ze szczerymi 

ludźmi. 

Nie toleruje… kłamstwa i obłudy. 

Przejmuję się… za często.  

 

Najlepiej czuję się... wśród przyjaciół 

i rodziny. 

Jestem... Szczęśliwa. 

Ludzie są... z natury dobrzy. 

W tłumie czuję się... od pewnego cza-

su niepewnie. 

Kiedy jestem sama… to gotuję. 

EWELINA JABŁOŃSKA   

/nauczyciel chemii/ 

MARZENA JANTOS-GACEK   

/nauczyciel historii/ 

MAŁGORZATA MOLIK  

/nauczyciel języka polskiego/ 

AGATA WALAS  

/nauczyciel religii/ 

OBRAZ NAUCZYCIELA  
kwestionariusz niedokończonych zdań 
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     Aktualnie do harcerstwa w Polsce 

należy około 126 000 członków, z cze-

go możemy podzielić ich na dwie orga-

nizacje: Związek Harcerstwa Polskiego 

ZHP (111 000 członków) i Związek 

Harcerstwa Rzeczpospolitej ZHR  

(15 000 członków). W tym artykule 

chciałabym ukazać, czym zajmujemy 

się oraz jak wyglądają nasze wspólne 

spotkania i wyjazdy. 

     Należę do Szczepu Puszcza im. Ka-

zimierza Wielkiego w Niepołomicach, 

organizacji ZHR. Moją przygodę roz-

poczęłam we wrześniu 2013 roku jako 

mała druhna bez jakiejkolwiek funkcji 

lub wiedzy o harcerstwie. Kiedy przy-

szłam na pierwszą zbiórkę, obawiałam 

się, jak to będzie wyglądać oraz czy 

dogadam się z innymi koleżankami. 

Moje obawy zostały rozwiane w prze-

ciągu piętnastu minut, gdy nieznane mi 

osoby traktowały mnie jak młodszą 

siostrę i wszystko tłumaczyły. Tak od 

września aż do końca czerwca spotyka-

liśmy się w naszym zastępie zwa-

nym ,,Wiewióry”, później nadszedł 

czas pierwszego wspólnego wyjazdu, 

czyli obozu harcerskiego. Pewnie wie-

lu z was słyszało o nich i zastanawiało 

się, jak to wygląda? Oczywiście obozy 

ZHP i ZHR różnią się, ale teraz chcia-

łabym opisać ten, na którym byłam, 

czyli obóz organizowany przez ZHR. 

Wyjeżdżaliśmy na początku lipca, uda-

waliśmy się do lasu w północnej części 

Polski, zawsze przy jeziorze. Na miej-

scu widzieliśmy przygotowaną stołów-

kę oraz zbudowaną kuchnię przez star-

szych kolegów lub ochotników z Koła 

Przyjaciół Harcerstwa, którzy przyje-

chali tam tydzień wcześniej. My,  

w swoich drużynach, rozbijaliśmy ma-

łe podobozy, gdzie przebywaliśmy 

większość czasu. Odbywały się tam 

zajęcia polegające na nauce węzłów, 

szyfrów, przyrodoznawstwo. Wolne 

chwile spędzaliśmy, zapraszając inne 

drużyny do wspólnego śpiewania i za-

baw. 

     Trzy i pół roku spędziłam na wspa-

niałej zabawie, potem dostałam propo-

zycję, aby pomóc gromadzie zuchowej, 

która działała w naszym szczepie. Gro-

mada ,,Zielone Iskierki”, która była 

jedną z najdłużej działających gromad 

zuchowych składała się z około 40 

dziewczynek w wieku siedmiu do jede-

nastu lat oraz kadry - 5 harcerek. Na 

początku było ciężko się przestawić  

z bycia osobą, którą się opiekują, na 

pełnienie funkcji opiekunki młodszych 

koleżanek. Na początku musiałam spę-

dzać większość czasu z dziewczynka-

mi: czesać włosy, pomagać składać 

ubrania, uczyć wiązać buty, czytać baj-

ki na dobranoc na wyjazdach. Mimo, 

że nie wygląda to źle, dla piętnastolatki 

nie było to łatwe. 

 Katarzyna Trzos 
3o 

mój mały  świat  

temat numeru  
WŚRÓD LUDZI 
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     Bywały chwile, że nawet nie mia-

łam czasu skorzystać z toalety. I tak 

minęły dwa lata, w ciągu których  

z naszej gromady powstała kolejna – 

nowa grupa. Niektóre zuchenki zostały 

harcerkami, a na ich miejsce przyszły 

nowe. Potem zostałam mianowana na 

przyboczną gromady i zajmowałam się 

organizowaniem zbiórek lub pomaga-

łam to robić swojej drużynowej. Na 

wyjazdach musiałam tworzyć i pilno-

wać planu dnia, sprawdzać, czy opie-

kunki potrzebują pomocy, robić fotore-

lacje na stronę gromady. Przyznam, że 

mimo nowych obowiązków dobrze 

bawiłam się w roli przybocznej. Mo-

głam lepiej poznać dziewczyny, które 

były w kadrze oraz miałam szansę 

wcielić się w postacie z bajek,  

np. ,,Króla Lwa”, ,,Smerfów’’, różnego 

rodzaju wróżki a nawet postać 

z ,,Narni’’. Te ostatnie działania poma-

gały dzieciom lepiej wczuć się w fabu-

łę przewodnią podczas wyjazdów. 

     Przez te lata spotkań co tydzień  

w soboty i wspólnych wyjazdów zimą  

i w wakacje nie znudziło mi się to,  

a nawet pragnęłam dalej brać w tym 

udział. Przez cały ten czas uczestniczy-

łam w różnych wyjazdach oraz kur-

sach, podczas których mogłam poznać 

harcerki z innych drużyn, gromad, 

szczepów. Wymieniałyśmy się wtedy 

własnymi doświadczeniami oraz opo-

wieściami o przeżytych przygodach.   

Ostatni kurs, w którym uczestniczy-

łam, odbył się w sierpniu 2020 roku. 

Przez dwa tygodnie wędrowałyśmy po 

różnych miejscach i tam przygotowy-

wano nas do roli wodza gromady, czyli 

drużynowej. Dzięki temu kursowi po-

znałam kilku nowych znajomych oraz 

dowiedziałam się wielu ważnych infor-

macji, np. jak wypełniać dokumenty 

związane z wyjazdami albo samą gro-

madą? 

     W lutym tego roku zostałam miano-

wana na drużynową gromady zucho-

wej i będę teraz z nimi podróżować 

jako ich wódź, ale i starsza siostra, na 

której nie tylko zuchenki, ale również 

harcerki, będą mogły polegać. 

     Mimo że moja przygoda z harcer-

stwem zaczęła się dawno temu i różny 

miała przebieg, nigdy nie będę żałowa-

ła tych chwil, które spędziłam ze wspa-

niałymi ludźmi, nocnych ognisk z gita-

rą oraz nieprzespanych nocy, podczas 

których organizowałam niespodzianki 

dla zuchenek. Jestem dumna z tego, jak 

daleko zaszłam na tym szlaku, jak du-

żo mogłam się nauczyć i jak wiele 

ważnych dla mnie osób poznałam. 

Zawsze towarzyszyły mi wtedy słowa 

jednej z naszych piosenek:  
 

,,I świeć przykładem, świeć i leć  

w przestworza i nieś ze sobą wieść,  

że być harcerzem chcesz...” 

 

 

      
     Harcerstwo to polski ruch społecz-

ny i wychowawczy / pedagogiczny, 

będący częścią ruchu skautowego. 

Oparty na służbie, samodoskonaleniu  

i braterstwie. Zasady postępowania 

harcerza wyznacza Przyrzeczenie har-

cerskie i Prawo harcerskie. Zasady 

postępowania zucha wyznacza Obiet-

nica zucha i Prawo zucha.  

     Ruch harcerski sformalizowany jest 

w szereg organizacji harcerskich pra-

cujących w kraju i poza jego granica-

mi, wśród Polonii. 

   Harcerstwo powstało w okresie mię-

dzy 16 września 1910 roku (powstanie 

pierwszego zastępu) a 22 maja 1911 

roku (powstanie pierwszych drużyn),. 

Za symbolicznych założycieli harcer-

stwa uważa się Andrzeja Małkowskie-

go i jego żonę Olgę Drahonowską-

Małkowską.  

     Polskie harcerstwo różniło się od 

założonego przez gen. Roberta Baden-

Powella światowego skautingu dąże-

niami niepodległościowymi. 

    Oznakami harcerskimi są: krzyż 

harcerski, lilijka, hymn harcerski, 

mundur harcerski, chusta harcerska. 

Krzyż harcerski to odznaka harcerska. 

A lilijka to jeden z symbolów harcer-

stwa (skautingu). Hymn harcerski to 

dziewięciozwrotkowy wiersz Ignacego 

Kozielewskiego Marsz skautów, napi-

sany w 1911 roku.  

 

Wszystko co nasze, Polsce oddamy 

W niej tylko życie, więc idziem żyć. 

Świty się bielą, otwórzmy bramy, 

Rozkaz wydany: „Wstań! W słońce idź!” 

 

Ramię pręż, słabość krusz, 

Ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ! 

Na jej zew, w bój czy w trud, 

Pójdzie rad, harcerzy polskich ród. 

Harcerzy polskich ród.  

 

     Mundur harcerski to ro-

dzaj ubioru noszonego przez człon-

ków organizacji harcerskich. Krój 

mundurów zmieniał się kilkukrotnie 

w historii harcerstwa. Szczegóły doty-

czące umundurowania są prezentowa-

ne w regulaminach mundurowych po-

szczególnych organizacji. Generalną 

zasadą jest, aby ubiór całej drużyny 

harcerskiej był jednolity. 

 

Źródło 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/
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krąg naszych zainteresowań 

     Motylki w brzuchu, miękkie kola-

na, odliczanie sekund do zobaczenia 

wybranka/wybranki w drzwiach, na 

przystanku, w szkole, w pracy. Jak 

to jest z tą miłością? Czy ma coś 

wspólnego z chemią? I jak działa 

miłość od pierwszego wejrzenia? 

    Większość z nas nie wierzy w mi-

łość od pierwszego wejrzenia, chyba  

że osobiście znają kogoś, kto przeżył 

coś takiego, bądź sami przeżyli. Jak to 

działa, że się zakochujemy? Jeśli spoj-

rzymy z chemicznego punktu widze-

nia, to odpowiedzialne za to są związki 

chemiczne: oksytocyna, dopamina czy 

serotonina. Powodują one u nas wła-

śnie ten stan, pozwalają się przywią-

zać. Często zdarza się, że spotykamy 

kogoś i od razu wydaję się nam jakby-

śmy go znali od zawsze. Wynika to  

z tego, że ktoś podoba nam się wizual-

nie i jeszcze od samego początku ma 

takie samo zdanie na konkretne tematy.    

     Uważam, że ten trochę niewytłuma-

czalny stan jest głównie spowodowany 

hormonami. Stąd też chyba to powie-

dzenie, że między kimś jest chemia. 

Oksytocyna ma wpływ na troskę, 

współczucie czy zaufanie. Obniża ona 

nasze zahamowania, co powoduje, że 

na początku związku jesteśmy bardzo 

szczerzy i praktycznie nie zauważamy 

wad partnera. 

    Zakochanie to przyjemne uczucie, 

każdy przeżywa je na swój sposób. 

Pod względem chemicznym to też cie-

kawe zjawisko, unikatowe i chyba nie-

porównywalne z niczym innym. Oby 

każdy z nas mógł tego doświadczyć, 

chociaż raz w życiu. 

 JULIA KWIECIŃSKA  
3C 

Miłość = chemia? 

temat numeru  
WŚRÓD LUDZI 
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Moja definicja przyjaźni 

 

Istnieje wiele definicji przyjaźni,  

ile osób na świecie tyle rodzajów,  

jak i znaczeń. Każdy z nas trochę 

inaczej określa słowo przyjaźń,  

pobodnie swoich przyjaciół.  

Dla mnie przyjacielem jest ktoś,  

z kim mogę porozmawiać na każdy 

temat, śmiać się, płakać,  

być szczęśliwa, wiedzieć,  

że mogę na tę osobę liczyć,  

a ona na mnie i przede wszystkim 

być sobą w jej obecności.  

 

Stawianie się przyjacielem  

 

     Człowiek z natury dąży do zawiera-

nia znajomości, relacji, które z czasem 

nabierają dla niego większego znacze-

nia. Aby odnaleźć przyjaciela, trzeba 

poznać wielu ludzi, a jest to długotrwa-

ły proces.  Bycie czyimś przyjacielem 

polega na uszczęśliwianiu tej osoby, 

wspólnym spędzaniu czasu, długich 

rozmowach telefonicznych, spacerach, 

podobnych zainteresowaniach. Przez 

wszystkie te działania możemy poznać 

człowieka i w pełni go zaakceptować.  

 

Różne oblicza przyjaźni… 

 

     Przyjaźń jest jedną z relacji między-

ludzkich i dlatego, jak każda relacja, 

ma swoje wady i zalety. Czasem warto 

zaryzykować i spytać się, kim jesteśmy 

dla ważnych nam osób, bo one mogą 

mieć swoją, różniącą się znacznie od 

naszej, definicję słowa przyjaźń. Moim 

zdaniem w tej relacji zawierają się 

wszystkie uczucia, a jest ich wiele. 

Przebywając z drugą osobą, możemy 

odczuwać: miłość, smutek, szczęście, 

rozczarowanie, zachwyt... Dojrzały 

związek polega na zaakceptowaniu 

słabości, leków i wad drugiej osoby. 

Jednocześnie prawdziwa relacja zmie-

nia człowieka na lepsze. Przyjacielem 

nie jest osoba, z którą potrafimy się 

tylko uśmiechać i robić zabawne rze-

czy, a kiedy jest nam smutno, to nagle 

jej nie ma. Warto się czasem zastano-

wić, kto jest dla nas przyjacielem, jaka 

jest moja relacja z drugą osobą?  

I czy to naprawdę przyjaźń? 

 

Rada dla przyjaciół 

 

Starajcie się być dla innych takimi 

osobami, w jakich towarzystwie 

chcielibyście uczestniczyć w podróży 

zwanej życiem. 

„- Oczywiście – powiedział lis. – Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem,  
podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie  

nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. 
Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować..” 

 

Antoine de Saint-Exupery Mały Książę 

 

    ANGELIKA SOCHA  
/ABSOLWENT/ 

Przyjaźń 
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     Znasz to uczucie, kiedy uczysz się 

całymi dniami na ważny sprawdzian, 

nawet zarywasz noc, a i tak nic z tego - 

oblewasz albo zdajesz tylko na dwa? 

W dodatku w głosie rodziców czy nau-

czyciela słychać dezaprobatę, nawet 

jeśli tłumaczysz, że się uczyłeś? A co 

jeśli to się powtarza? Okropne uczu-

cie... W dodatku może przerodzić się  

w złość na cały świat albo siebie same-

go, w zazdrość, agresję itp. Co robić, 

żeby sobie z tym radzić? Co to właści-

wie jest? I co zrobić, jeśli bardzo czę-

sto to uczucie nam towarzyszy? 

     Frustracja to, według Wikipedii, 

zespół przykrych emocji związanych  

z niemożliwością realizacji potrzeby 

lub osiągnięcia określonego celu.  

W dzisiejszych czasach, mam wraże-

nie, że jesteśmy bardziej narażeni na 

wszechobecną rywalizację i przymus 

stawiania sobie celów, najlepiej podob-

nych do rówieśników a potem, hmm, 

ogromny zawód, że jemu się udało, 

a mnie nie, że dlaczego tak i jaki to 

jestem beznadziejny. Co więcej 

wszystkie inne, nawet niepowiązane 

"porażki", a raczej niefortunne czasem 

wydarzenia, których, gdyby nie inne 

frustrujące sytuacje, pewnie byśmy 

nawet nie zauważyli, wrzucamy do 

tego właśnie Worka Mojej Osobistej 

Beznadziejności. Przykłady? Razem  

z ziomkiem uczycie się (uczenie to 

uniwersalny przykład i chyba każdy  

z nas doświadczył w życiu choćby jed-

nej frustrującej sytuacji związanej z 

nauką) na super ważny sprawdzian  

i chcecie, jak najlepiej go napisać. Te 

same książki, zagadnienia, identycznie. 

Wychodzisz od niego i czujesz, że je-

steś nauczony. I co? On piąteczkę na 

luziku, a Ty jednak nie do końca tak, 

jak chciałeś. Wychodzisz ze szkoły, 

początek miesiąca, wsiadasz do auto-

busu, kontrola biletów. Spoko, masz 

kartę miejską. Upss... zapomniałeś do-

ładować… akurat miałeś zrobić to 

wczoraj, ale byłeś uczyć się z kolegą. 

Mandat. Czeka Cię zapewne długa roz-

mowa, chociaż to raczej słuchanie ro-

dziców, co może skutkować szlaba-

nem. Wchodzisz do domu. Kot. Miau-

czy, jest głodny. Nie kupiłeś mu jedze-

nia, bo po mandacie, który dostałeś 

byłeś okropnie zły i całkiem zapomnia-

łeś. Teraz będzie miauczał do czasu 

przyjścia wybawiciela z karmą. Chyba 

się nie przygotujesz na jutro... 

     Myślę, że niektórzy z Was po sa-

mym przeczytaniu są sfrustrowani, 

albo przypomniały się Wam podobne 

historie z Waszego życia. Jak sobie 

radzić? Nie wiem tak do końca, 

wszystko zależy od tego, jakie to sytu-

acje i czy ktoś jest bardzo porywczy, 

czy też nie. Czasem wystarczy głęboki 

wdech, wydech i machnięcie ręką na 

ocenę, bo może to po prostu nie był 

twój dzień, a nie oznacza to mniejsze-

go poziomu inteligencji od kumpli. 

Czasem można iść pobiegać, oglądnąć 

coś śmiesznego, zjeść ulubione danie 

czy zatrzymać się na chwilę na Plan-

tach czy w parku i popatrzeć na ludzi. 

Można pomyśleć, że jutro będzie le-

piej, przyjdą szczęśliwsze dni, a takie, 

jak ten, pewnie się jeszcze zdarzą, ale 

to nic, bo wszyscy tak mamy i będzie-

my mieć. Byle do przodu.  

temat numeru  
WŚRÓD LUDZI 

Frustracja - co to takiego?  
JULIA KWIECIŃSKA  

3C 
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Przyczyny  

 

     Człowiek jest istotą społeczną, któ-

ra zmuszona jest do codziennego kon-

taktu z drugą osobą. A ta w każdej 

chwili może stać się źródłem naszego 

zdenerwowania. Złościmy się, bo na  

kimś nam zależy, a jego zachowanie 

lub sposób funkcjonowania nie do koń-

ca nas satysfakcjonuje. Często czujemy 

się niedocenieni i nierozumiani przez 

inne osoby. Ludzie nas porzucają, 

oszukują, okłamują, obmawiają, zawo-

dzą. 

     Jak nie zwariować jeśli dzień zaczy-

na się od szeregu niepowodzeń, wy-

padków tudzież gaf. Ciężko, oj ciężko. 

Pierwsze niepowodzenia jesteśmy  

w stanie przełknąć mozolnym tłuma-

czeniem się przed własnymi wygóro-

wanymi ambicjami, że, cóż, mogło być 

gorzej. Godzimy się z tym, ale kiedy 

tych naszych niepowodzeń rodzi się 

kilka, a te kolejne mają swoje dzieci, 

każde następne zaczyna przysparzać 

nam nerwów. Myślę, że to właśnie nie-

powodzenia stanowią najczęstszą przy-

czynę zdenerwowania - takie brutalne 

zderzenie z rzeczywistością, na które, 

niestety, nie zawsze jesteśmy przygo-

towani.  

 

Przewlekły stres to problem  

 

     Należy wspomnieć, że zdenerwo-

wanie wiąże się z kilkoma skutkami 

obciążających zdrowie. Stres wpływa 

na podwyższenie ciśnienia tętniczego, 

a to z kolei na poważne choroby zagra-

żające życiu. 

  

Recepta 

  

     Miej odwagę przyznać się do błę-

dów. Zrób rozróżnienie rzeczy waż-

nych i mniej ważnych w Twoim życiu. 

Poświęcaj więcej czasu temu, co istot-

ne. Nie rób wielu rzeczy na raz, bo ni-

gdy nie zrobisz ich dobrze. Bądź aser-

tywny/asertywna. Pamiętaj, że jesteś 

tylko człowiekiem i nie wszystko mo-

żesz sprawdzić, skontrolować, nie 

wszędzie możesz być, na wiele rzeczy 

nie masz po prostu wpływu. Wobec 

tego nie warto się przejmować proble-

mami, które od Ciebie nie zależą. Przy-

gotuj się na to, że nie wszystko w ży-

ciu będzie takie, jak sobie wymarzyłeś 

czy zaplanowałeś.  

 

„Jeśli problem jest do rozwiązania  

i możesz coś zrobić, nie ma potrzeby 

by się martwić. Jeśli nie jest możliwy 

do rozwiązania, martwienie się nie 

pomoże.”  

 

Dalajlama  

Dlaczego denerwujemy się? 

KATARZYNA MIGDAŁ 
ABSOLWENT 

temat numeru  
WŚRÓD LUDZI 
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- Pragnę zobaczyć niebo i piekło – rzekł pewien człowiek i trafił do św. Piotra. W pierwszym miejscu,  

a było to piekło, zobaczył wielki garnek zupy, dookoła którego siedzieli wychudzeni i zabiedzeni  

ludzie. W dłoniach trzymali łyżki tak długie, że nie sięgali nimi do ust i pomimo obfitości pożywnej  

zupy, nie byli w stanie jej zjeść. Biedacy - pomyślał i poprosił św. Piotra, aby pokazał mu niebo.  

Kiedy tam weszli, zdumiony człowiek spostrzegł, że niebo wyglądało identycznie jak piekło: wielki gar,  

a dookoła niego ludzie z długimi łyżkami. A jednak coś było inaczej: towarzystwo było rumiane, syte  

i zadowolone. W otoczeniu wyczuwało się serdeczność i życzliwość. 

Kiedy zaintrygowany zapytał św. Piotra, w czym tkwi sekret, usłyszał:  

- Nie ma różnicy między tym, jak wygląda niebo i piekło. Te miejsca różni jedynie to, jak ludzie siebie  

traktują. Po prostu ci tutaj, w niebie, nauczyli się karmić siebie nawzajem. Oto najcenniejszy sekret sycą-

cych relacji. 

Być w relacji – co to znaczy? 

 

     Tworzenie relacji między ludźmi to  

budowanie różnorodnych powiązań  

uzależnionych od rodzaju kontaktów. 

Bycie w relacji z dziećmi, mężem, 

partnerem, teściami, dziadkami, sze-

fem, współpracownikami, sąsiadami, 

wymaga zaangażowania i współdziała-

nia wielu czynników. 

     Na nasze relacje może mieć wpływ 

między innymi: język, którego używa-

my; intencja, z jaką się wypowiadamy 

i działamy; obraz samego siebie 

(poczucie własnej wartości, samooce-

na); przekonania o sobie i innych; war-

tości, którymi się kierujemy; ogólny 

stan psychofizyczny; doświadczenie 

relacji wyniesionej z domu rodzinnego. 

     Udane relacje z innymi mają 

ogromny wpływ na nasze samopoczu-

cie, funkcjonowanie w społeczeństwie 

na płaszczyźnie prywatnej i zawodo-

wej. Najczęściej na nasze relacje pa-

trzymy pod kątem tego, czy jest nam  

w niej zwyczajnie dobrze i komforto-

wo. 

     Bycie w relacji z drugim człowie-

kiem to nie tylko jedna z naszych po-

trzeb, ale również ważny element na 

każdej płaszczyźnie życia: partnerskiej, 

rodzinnej, osobistej, towarzyskiej czy 

biznesowej. Dobre relacje z ludźmi 

sprawiają, że nasze życie staje się bar-

dziej szczęśliwe. Dlatego warto rozwi-

jać w sobie umiejętności tworzenia 

dojrzałych, pewnych relacji i przezwy-

ciężać swoje ograniczenia i nauczyć się 

budować satysfakcjonujące więzi  

z innymi. 

     Nie każdy ma łatwość w nawiązy-

waniu i tworzeniu więzi, nie każdy też 

wyniósł dobre wzorce budowania rela-

cji z domu rodzinnego. Umiejętności 

rozwijania zdrowych kontaktów można 

się nauczyć przez pogłębianie swojej 

wiedzy i jej praktykowanie.  

SARA WIDŁA 

temat numeru  
WŚRÓD LUDZI 
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temat numeru  
WŚRÓD LUDZI 

Należy zauważać w drugim 

człowieku jego mocne strony, 

a nie tylko to, co słabe. Dzięki 

temu, że widzisz w drugim 

człowieku to, co dobre, szyb-

ciej staję się tym, kim napraw-

dę jest i wnosi do świata swoje 

najlepsze talenty. 

 

Powinno się dostrzegać starania 

osób, które nas otaczają. Człowiek 

czasem dużo robi, ale nie zawsze przy-

nosi to efekty. Kiedy jednak zauważy, 

że ktoś docenia jego wysiłek, poczuje, 

że te działania nie idą na marne. Dzięki 

takiemu wsparciu, można osiągnąć 

więcej, niż wtedy, kiedy ocenia się 

tylko efekty działania i komentuje sła-

be punkty. 

 

Należy chwalić postępy. Trzeba 

wspierać przyjaciół, ułatwiać im po-

znawanie siebie i samorozwój. Bez 

informacji zwrotnych nikt nie zajdzie 

zbyt daleko. 

 

Powinniśmy dawać sobie przestrzeń. 

Przestrzeń jest potrzebna, aby mieć 

chwile na znalezienie się tylko w swo-

im świecie, przemyślenie swojej drogi 

życiowej, wyborów, relacji i celów. 

 

Bądźmy obecni w życiu człowieka. 

Jeżeli zależy nam na drugiej osobie, to 

powinniśmy jej towarzyszyć zarówno 

w chwilach radości, jak i smutku. Na-

leży pozwolić jej na zwierzenia, słu-

chać, a nie pouczać i krytykować. 

 

Każdy ma prawo do własnych po-

myłek, wyborów. Mamy prawo do 

czerpania inspiracji od innych, ale cza-

sami nasi bliscy chcieliby, abyśmy 

postępowali tak, jak oni chcą bez 

względu na własny osąd sytuacji. Na-

leży pamiętać o tym, że każdy z nas 

ma swoją prawdę i sam odpowiada za 

własne życie. Należy dawać sobie wol-

ność i przestrzeń. 

 

Należy słuchać drugiej osoby. Patrz 

na człowieka, który coś chce ci przeka-

zać, pytaj, zainteresuj się tematem roz-

mowy - bierz w niej czynny udział. 

 

Zawsze należy mieć własne zdanie. 

Każdy człowiek ma prawo do własne-

go zdania, ale gdy zaczynamy je na-

rzucać innym, może zrobić się nieprzy-

jemnie i brniemy wtedy w stronę kon-

fliktów. Jeżeli zależy nam na dobrych 

relacjach, czasem lepiej ugryźć się  

w język lub w delikatny sposób powie-

dzieć rozmówcy, że się trochę myli  

i wyjaśnić, jak my to widzimy. 

 

Bądź sobą. Udawanie kogoś, kim nie 

jesteś, nie pomoże w budowaniu do-

brych i trwałych relacji. Podstawą do 

wzajemnego zrozumienia i zaufania 

jest wiedza o tym, co myśli i czuje dru-

ga osoba, więc jeśli zależy ci na praw-

dziwej relacji, nie bój się pokazać, jaki 

naprawdę jesteś. Szczerość przyciąga. 

Zamień myślenie JA na MY. 

 

Otwarta i zrozumiała komunikacja.  

Komunikacja jest jedną z podstawo-

wych i najważniejszych kompetencji 

osobistych. Wpływa na to, 

jak jesteś rozumiany oraz 

postrzegany, a to z kolei 

przekłada się na jakość rela-

cji, które łączą cię z innymi 

ludźmi. 

 

Nie oceniaj innych pochopnie. Nie 

należy oceniać rozmówcy, zanim się 

go pozna, bo można się pomylić i od-

rzucić wartościową jednostkę, zranić ją 

i stracić szansę na dobrą relację.  

 

Okazuj troskę. Pokaż osobie, że ci na 

niej zależy, daj jej do zrozumienia, że 

troska to nic złego i przyjęcie pomocy 

od innej osoby może pomóc, a nie za-

szkodzić. 

 

Wyznaczaj granice. Aby dbać o do-

bro wspólne niezbędna jest znajomość 

i poszanowanie granic własnych i dru-

giej osoby. Pamiętajmy, że choć jeste-

śmy razem lub działamy razem, to na-

dal jesteśmy odrębnymi osobami. 

Świadomość własnych granic oraz in-

nych osób daje szansę na wypracowa-

nie rozwiązań dobrych dla obu stron. 

 

                            *** 
 

Możemy sobie wyobrazić, co by było, 

gdyby w niebie pojawił się jeden czło-

wiek, który co prawda pozwalałby się 

innym karmić, ale nie podejmował 

wysiłku karmienia innych? Hmmm… 

Niebo szybko przerodziłoby się w pie-

kło. 

"Żaden człowiek nie jest samotną wy-

spą" - to słynne zdanie przypomina, że 

każdy do bycia szczęśliwym potrzebu-

je innych ludzi, co pozwoli mu nor-

malnie funkcjonować w tym świecie.  

Jak budować dobre relacje?  
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Mimo złych stron pandemii, pojawiają 
się również te lepsze aspekty,  

na przykład rozwijanie swoich pasji,  
na które podczas zajęć w szkole  

brakowało nam wystarczającej ilości 
czasu. Każdego z nas interesuje coś  

innego, dlatego jesteśmy wyjątkowi.  
Jedni z nas są molami książkowymi, 

drudzy fanatykami filmów i seriali, inni 
wiecznymi śpiochami. Niektórzy grają 

na instrumentach, pozostali w gry 
komputerowe. Jednak musimy  

przyznać, że większość z nas tęskni  
za życiem sprzed pandemii. 

Od siedmiu lat gram na instrumentach,  
takich jak klawesyn i pianino. Moi bliscy 

zawsze mi opowiadali, że śpiewałam,  
zanim zaczęłam dobrze mówić. Kiedy  

byłam młodsza, przerażały mnie występy 
na żywo przed dużą publicznością, ale po 
czasie wszelkie obawy zniknęły. Muzyka 

jest dla mnie odpoczynkiem, oderwaniem 
od rzeczywistości. Gdy gram jestem tylko 
ja i melodia - jesteśmy jednością. Jednym  
z moich marzeń związanych z tym, czym 

zajmuję się na co dzień, czyli chemią, jest 
wybudowanie własnego laboratorium, 

gdzie będę mogła poznawać odpowiedzi na 
nurtujące mnie pytania i dalej się rozwijać. 

  KLASA 2L 

 

Jedyne, co nam zostało,  

to wspomnienia najlepszych chwil, 

które zapisały się już  

w naszej pamięci  

z czasów nauki stacjonarnej.  

Często rozpamiętujemy konkursy  

piosenek organizowanych w naszej 

szkole, wszystkie przygotowania,  

planowanie i wspólny występ.  

Przypominamy sobie o wycieczkach 

oraz miłych, zabawnych chwilach 

spędzonych na lekcjach i przerwach. 

 

Rysuję odkąd pamiętam.  
Daje mi to możliwość wyrażania siebie, 

swojej osobowości. Moje pomysły  
wykonuję najpierw w szkicowniku,  

żebym następnie mógł je przełożyć na 
grafikę komputerową. Do tworzenia  

swoich prac używam tabletu graficznego 
Wacom One, wykonuję je przy pomocy 

programu FireAlpaca. Chcę by więcej 
osób mogło zobaczyć i docenić to,  

co jest dla mnie pasją i nieodłączną  
codziennością, dlatego publikuję swoje 
prace na Instagramie na profilu Luuraja. 

Od dziewięciu lat gram na keyboardzie, a od czterech 
lat na ukulele. Sama nauczyłam się grać na tych  

instrumentach, co przychodziło mi z wielką łatwością. 
Interesuję się również językiem koreańskim,  

którego uczę się już od jakiegoś czasu.  
Moim marzeniem jest polecieć kiedyś do Korei. 

NINA 

KACPER 

NATALIA 

Pasje w dobie  

koronawirusa 
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                                                                                  KLASA 2L 

 

Od czterech lat gram na flecie poprzecznym.  

Jestem w klasie dyplomowej w Szkole Muzycznej I stopnia  

w Świątnikach Górnych, równocześnie kontynuujęnaukę  

w Szkole Muzycznej II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego  

w Krakowie. Dodatkowo gram już od czterech lat w orkiestrze 

dętej, a w wolnych chwilach bywam na zajęciach z chóru  

w mojej miejscowości. Od najmłodszych lat jestem związana  

z muzyką, wychowywałam się w świecie pełnym dźwięków  

i od początku biorę udział w wielu muzycznych wydarzeniach.  

 
Sportem interesuję się od ósmego roku życia.  

W piłkę nożną gram już od prawie czterech lat na pozycji napastnika.  
Sport i możliwość oglądania go daje mi szansę na oderwanie się  
od problemów i codzienności. Sportami, które najbardziej mnie  

ekscytują, jest piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna  
oraz skoki narciarskie. Moim ulubionym klubem jest bez wątpienia 

Manchester United. Drużynie z Old Trafford kibicuję już od ośmiu lat. 
Jednym z mniej oczywistych zainteresowań są szachy. 

Czasem udaje mi się rozegrać  partię ze znajomymi. 

IGOR 

 

Przez siedem lat trenowałem  
gimnastykę sportową.  

Swoją przygodę z tym sportem  
rozpocząłem w UKS Wieliczka,  

po pewnym czasie przeniosłem się  
na AWF Kraków.  

Kilka razy uczestniczyłem  
w Mistrzostwach Polski  

w Gimnastyce Sportowej.  
Wielokrotnie stawałem na podium. 

Niestety z powodów osobistych  
oraz braku czasu byłem zmuszony  

zrezygnować z dalszej kariery 
 sportowej. 

IGOR 

JULKA 

Pasje w dobie  

koronawirusa 
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     Zainteresowania to dziwna sprawa. 

Każdy z nas ma chociaż jedną małą 

rzecz, którą lubi się zajmować i uważa 

za swoje hobby. Kiedy jednak docho-

dzi do sytuacji, kiedy mamy się przed-

stawić i powiedzieć, czym się interesu-

jemy, w głowie panuje pustka. Czy 

naprawdę nie mamy żadnych zaintere-

sować? Czy po prostu nie wiemy, co 

powiedzieć? 

     W mojej klasie spotkałam się z róż-

nymi osobami. Czasami jedyne, co nas 

łączy, to rozszerzenia, na których jeste-

śmy, a na pewno nie rzeczy, które lubi-

my robić w wolnym czasie. O niektó-

rych nie mam najmniejszego pojęcia, 

ale o tych, które znam, mogłabym mó-

wić lub pisać godzinami. Będą to nie-

samowite papierowe zwierzątka z or-

giami, dumnie stojące w sali pani labo-

rantki, stworzone przez mojego znajo-

mego lub rysunki dziewczyny z mojej 

klasy, która spędza długie godziny, 

tworząc i udoskonalając swoje prace,  

a także śliczne jednorożce zrobione 

własnoręcznie czy szybkość, z jaką 

niektórzy znajomi potrafią ułożyć kost-

kę Rubika.  

     Chociaż różnimy się na wielu po-

ziomach, wiem jedno – że każda osoba 

z tej klasy ma jakiś ukryty talent. Każ-

dy unikalny na swój własny sposób, 

nie mniej magiczny i cudowny. Nawet 

ja mam taki mały skarb, ale i tak na 

pytanie, czym się interesujecie, szyb-

ciej odpowiedziałabym za moich zna-

jomych niż za siebie. 

 

      Myślę, że każdy z nas potrzebuje 

w życiu czegoś, co da mu poczucie 

spełnienia, przynależności i będzie 

pewnego rodzaju odskocznią od tru-

dów ludzkiej codzienności. Pragnie 

tego, co pomoże wyrazić siebie i da 

mu szczęście. Droga, jaką musimy 

pokonać, aby odnaleźć siebie i przeko-

nać się, co nas interesuje, wymaga 

odwagi, przełamana własnych barier, 

otworzenia się na świat i poznania 

ludzi, którzy wskażą nam odpowiedni 

kierunek. Takie poszukiwania mogą 

trwać całe nasze życie i to one spra-

wiają, że ludzka egzystencja jest boga-

ta i wyrazista. Jak powiedział Sokra-

tes: „Życiem bezmyślnym żyć człowie-

kowi nie warto.” Niech ten cytat bę-

dzie zachętą i inspiracją do wyrusze-

nia w podróż ku odkrywaniu siebie. 

     Chciałabym podzielić się krótką 

historią mojej koleżanki z klasy - Ani, 

która pragnęła odnaleźć w sobie coś, 

co wypełni jej życie i pozwoli wyrazić 

siebie. Zaczęła od pływania, strzelania 

z łuku i broni palnej. Przyznaje, że 

doświadczenia te nauczyły ją dużo  

i każde z nich było wartościowe, ale 

nie dawały jej tego, czego pragnęła. 

Wiedziała, że chce mieć coś swojego, 

co będzie częścią jej samej. Była cie-

kawa świata i zainspirowana pasją do 

życia, którą przekazał jej tata. Posta-

nowiła szukać dalej. Tak właśnie od-

kryła rysunek, który, jak mówi: 

,,sprawia, że czuję się bardzo dobrze.” 

Ania przyznaje, że dopiero się uczy  

i poznaje świat sztuki, ale w samej 

nauce odkrywa szczęście i poczucie 

spełnienia. Chce rozwijać się dalej  

w tym kierunku i myśli o studiach gra-

ficznych lub projektowaniu ubrań. To 

piękna sytuacja, gdy odnajdujemy  

w życiu pasję, która może stać się na-

szą pracą i źródłem dochodu. Co-

dzienność staje się wtedy lepsza, a my 

sami szczęśliwsi. 

     Wiem sama, jak trudne jest poszu-

kiwanie swojej drogi, ale gdy już za-

czniemy, okaże się, że odnajdziemy  

w sobie zupełnie nowe przestrzenie, 

które pociągną nas do odkrywania 

pasji. Doznamy nieznanych nam dotąd  

uczuć, a w głowie pojawią się piękne 

myśli. Fajnie jest znać siebie. Wtedy 

łatwiej odciąć się od trudnej rzeczywi-

stości  i zanurzyć we własnym świe-

cie. Czasami trudno ująć nam coś  

w słowach albo natłok emocji i myśli 

nas przerasta. Wtedy z pomocą może 

przyjść kartka papieru, gitara, książka 

albo buty do biegania. 

     Posiadanie pasji jest niezwykłą 

wartością, bo daje nam szansę pozna-

nia nowych ludzi, możliwość groma-

dzenia wspomnień, a przede wszyst-

kim otwiera przed nami świat. Każdy 

dzień jest nową szansą. Wystarczy 

tylko chcieć sięgnąć poza przestrzenie 

wirtualnego świata i spojrzeć na to, co 

dookoła. Życzę każdemu, aby znalazł 

to coś, co da mu szczęście. Żeby móc 

na starość uśmiechnąć się do siebie  

i mieć poczucie, że moje życie nie 

było bezmyślne... 

WIKTORIA PUDŁOWSKA 
3A 

Pasje dzisiaj, jutro i zawsze 
JULIA NAJMOŁA 

 2D 

      Małe cuda pomiędzy nami, 
               czyli potrafimy zrobić z naszym wolnym czasem 
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 Moim hobby jest piłka nożna zarów-

no gra w nią, jak i oglądanie meczy 

piłkarskich. Bardzo interesujące jest 

też śledzenie skoków narciarskich.  

 

     Piłka nożna to jedna z najbardziej 

popularnych dyscyplin sportowych na 

świecie. Uwielbiam w nią grać zwłasz-

cza z moimi znajomymi. Najwspanial-

sze w niej są piękne gole, znakomite 

interwencje bramkarskie, ale też pokaz 

indywidualnych umiejętności. Granie 

w piłkę nożną daje mi dużo radości, 

pozwala poczuć niesamowitą adrenali-

nę i stać się ważną częścią drużyny, 

uczy współpracy w zespole, ale rów-

nież buduje wspaniałą, wysportowaną 

sylwetkę. Oglądanie meczy jest rów-

nież niezwykle emocjonujące, zwłasz-

cza kiedy na murawie można podzi-

wiać takich geniuszy, jak: Cristiano 

Ronaldo, Robert Lewandowski, Ney-

mar i wielu innych znakomitych piłka-

rzy. Jakież potem można prowadzić 

dyskusje pomeczowe i analizy rożnych 

znakomitych zagrań czy też popełnio-

nych błędów. Ile można się nauczyć  

i podpatrzeć różnych ciekawych sztu-

czek piłkarskich, które wprowadzone 

do własnej gry, mogą dać nam przewa-

gę i pozwolić na efektowne wyminię-

cie przeciwnika i wykreowania sobie 

dogodnej sytuacji do strzelenia gola.  

      Drugą moją pasją jest oglądanie 

skoków narciarskich, a dokładnie Pu-

charu Świata, w którym pojawiają się 

najlepsi skoczkowie. Śledzenie tych 

zawodów jest niezwykle emocjonują-

ce, każdy kibic ma swoich faworytów  

i bardzo chce, żeby oni zwyciężali. 

Bardzo się cieszę, kiedy jakiś polski 

zawodnik lub drużyna wygrywa albo 

staje na podium. Ostatni duży sukces 

polskich skoczków to brązowy medal 

na Mistrzostwach Świata w Lotach  

w Planicy w składzie: Piotr Żyła, An-

drzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid 

Kubacki. Kamil Stoch w tym roku wy-

grał swój trzeci Turniej Czterech 

Skoczni. Jest to ogromny wyczyn.  

      Podsumowując, interesują mnie 

piłka nożna i skoki narciarskie.  

W przyszłości, jeśli będzie to możliwe, 

chciałbym pojechać na zawody Pucha-

ru Świata lub finał Ligi Mistrzów. 

Moje hobby 

ERYK CALEJ 
1A 

Jedni z najlepszych piłkarzy ofensywnych ostatnich lat:  

od lewej Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo,  

Lionel Messi, Neymar JR  

Drużyna polskich skoczków, która zdobyła brązowy medal 

na Mistrzostwach Świata w Planicy 2020 
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     Każdy z was zapewne ma jakąś 

pasję lub hobby. Ja od najmłodszych 

lat zajmuję się dość nietypowym spor-

tem. Kiedy miałam cztery lata, rodzice 

zapisali mnie na balet. Po około pół 

roku taniec przestał mi się podobać, 

ponieważ moja najlepsza koleżanka 

została przeniesiona do innej grupy.  

W czasie baletowych zajęć na sali ob-

ok odbywały się treningi ju jitsu. Dzie-

ci chodziły w jakichś dziwacznych 

strojach i bawiły się w ciekawe zaba-

wy. Bardzo mnie to wtedy zaintereso-

wało. W każdym razie na pewno 

znacznie bardziej niż body, baletki  

i  kolorowe spódniczki. Poprosiłam 

więc rodziców, żeby mnie zapisali. 

Oczywiście bardzo mi się spodobało, 

szczególnie wszelkiego rodzaju ćwi-

czenia techniczne, kiedy uczyliśmy 

się, jak walczyć i jak się bronić. Na 

początku nie bardzo lubiłam walczyć. 

Na treningach były od czasu do czasu  

organizowane mini zawody, które 

zawsze przegrywałam z innymi kole-

żankami. Pewnego dnia nastąpił prze-

łom. Mój tata miał urodziny i w ten 

sam dzień miały odbyć się właśnie 

takie zawody. Nie bardzo chciałam 

walczyć, więc zapytałam taty, po co 

mam to robić? Odpowiedział, że dzię-

ki temu uczę się i rozwijam. Powie-

działam więc, że zawalczę i zrobię to 

dla niego. Oczywiście zawody wygra-

łam. Wyobraźcie sobie uśmiech i du-

mę na twarzy mojego taty, kiedy jego 

6-letnia córka dała mu tak wspaniały 

prezent urodzinowy. Niedługo potem 

na treningi ze mną zaczęła uczęszczać 

moja siostra, a rodzice na zajęcia dla 

dorosłych. Oprócz zawodów, co pół 

roku odbywały się egzaminy na stop-

nie, wkrótce więc mogłam pochwalić 

się białym pasem z kilkoma kolorowy-

mi belkami, co było wysokim, jak na 

mój wiek, wyróżnieniem. Jednak póź-

niej zmieniłam miejsce zamieszkania, 

a razem z nim również klub sportowy. 

Poznałam dużo nowych kolegów i ko-

leżanek, jednak ze starymi musiałam 

się pożegnać. Na treningach w nowym 

klubie nie uczyliśmy się już jednak 

technik, ale zajęcia miały charakter 

bardziej ogólnorozwojowy. Były rów-

nież pokazowe egzaminy. 

     Z biegiem lat zaczęłam wycofywać 

się z tamtejszej społeczności. Nie 

chciałam też chodzić na treningi, gdyż 

znudziło mnie ciągłe powtarzanie tych 

samych ćwiczeń. Pomimo stosunkowo 

wysokiego stopnia zaczęliśmy z rodzi-

cami szukać nowego klubu, żeby spró-

bować czegoś innego. Było to około 

pięć lat temu. Początki były trudne, 

gdyż zaczęłyśmy trenować zupełnie 

nową dyscyplinę. Tutaj nie było ofi-

cjalnych egzaminów, trenerzy nadawa-

li stopnie wtedy, kiedy uważali to za 

stosowne. Każdy trening składał się  

z rozgrzewki, kilku technik, ćwiczeń 

siłowych i walk. Na początku nie było 

łatwo się przyzwyczaić i dogonić po-

ziomem dłużej trenujących kolegów  

i koleżanki. Później było już coraz 

łatwiej wygrać jakiś sparing.  

ANTONINA ŻUREK 
2M 
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    W walce na zawodach chodzi o to, aby zdobyć jak naj-

więcej punktów. Za wybrane pozycje i ich zmiany otrzymu-

je się punkty. W starszych kategoriach są również dozwolo-

ne dźwignie i duszenie, których wykonanie najczęściej koń-

czy walkę. Zakazane są głównie uderzenia i rozbicia oraz  

w każdej kategorii wiekowej inne techniki. Po stoczonych 

pojedynkach podium każdej kategorii jest dekorowane. 

      Po pięciu latach jeżdżenia na zawody uzbierałam sporą 

kolekcję medali. Obecnie jestem w kadrze narodowej i jeż-

dżę na zawody międzynarodowe. Mój największy sukces to 

trzecie miejsce na Pucharze Świata w 2018 roku. 

     W czasach pandemii jest oczywiście dużo trudniej zor-

ganizować wyjazd na zawody, jednak pomimo to udało 

nam się i zajęłam drugie miejsce na Mistrzostwach Polski 

w 2020 roku. 

     Sport, którym się zajmuję, jest moją pasją, wymaga po-

święcenia dużej ilości czasu i wysiłku. Mimo to jest on naj-

lepszą rzeczą, jaka mnie w życiu spotkała. Poznałam tu nie-

samowitych ludzi z całej Polski. Trenerzy oraz moi koledzy 

i koleżanki zawsze wspierają mnie na zawodach. Mimo że 

czasem musimy razem walczyć, poza matą jesteśmy najlep-

szymi przyjaciółmi. Uczestniczymy razem w wielu wyjaz-

dach i na każdym świetnie się bawimy. Zawody to dla nas 

zawsze czysta przyjemność niezależnie od tego, czy wygry-

wamy czy przegrywamy.  

     Obecnie na treningi uczęszcza cała moja siedmioosobo-

wa rodzina. Ju-jitsu stało się naszą wspólną pasją. Razem 

przeżywamy zwycięstwa, porażki i kontuzje. Analizujemy 

walki i wyciągamy wnioski na przyszłość. Wszyscy jeste-

śmy bardzo zadowoleni z tego, co robimy i trenujmy cięż-

ko, aby osiągać sukcesy. Wbrew pozorom ten sport najbar-

dziej kojarzy mi się z grą w szachy, tylko w bardzo szyb-

kim tempie. 
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     Jako że jestem w klasie 2f, w której 

większość osób posiada zainteresowa-

nia związane z muzyką, ja również nie 

mogłam być odstępstwem od tej zasa-

dy. Muzyka towarzyszyła mi może nie 

od wczesnego dzieciństwa, ale od po-

czątku podstawówki w postaci tańca 

(towarzyskiego, nowoczesnego, che-

erleadingu), a później również jako 

nauka gry na różnych instrumentach.  

     W pewnym momencie mojego ży-

cia zaczęłam zauważać pozytywny 

wpływ muzyki na mnie - dawała mi 

ona mnóstwo energii i uśmiechu! Była 

to taka moja mała odskocznia od nau-

ki i monotonii wynikającej z chodze-

nia do szkoły. Jakiś czas później samo 

słuchanie muzyki już mi nie wystar-

czało i zaczęło mnie pociągać samo-

dzielne jej tworzenie. Marzenia  

z dzieciństwa o byciu popularną pio-

senkarką czy tancerką zaczęły pchać 

mnie do sięgnięcia po pierwszy instru-

ment, którym nie był tylko nieszczę-

sny flet, wymagany na lekcjach muzy-

ki, ale gitara i keyboard, które potem 

ustąpiły miejsca pianinu. Niestety nie-

duża powierzchnia mojego pokoju  

i mieszkania nie pozwala mi na posia-

danie większej ilości sprzętu muzycz-

nego. 

      Nie pamiętam nawet, jak nauczy-

łam się czytać z nut, bo nastąpiło to 

bardzo szybko. Kiedy przyswoiłam tę 

umiejętność, ułatwiła mi ona samo-

dzielne próby „muzykowania”. Sama 

uczyłam się wszystkiego od początku. 

Jednak po pewnym czasie pragnęłam 

rozwinąć swoje zdolności na większą 

skalę. W taki sposób znalazłam się  

w pobliskim domu kultury, gdzie mo-

głam się w tym kierunku rozwijać. Po 

kilku latach dostałam również możli-

wość indywidualnych zajęć nauki gry 

na fortepianie w szkole muzycznej  

i  ruszyłam w tym kierunku, poświę-

cając moje inne pasje, jakimi było 

między innymi uprawianie różnych 

sportów czy aktorstwo. Po prawie 

dwóch latach pojawił się jeden pro-

blem – pandemia. Ochłodziła ona mo-

je ambicje, a lekcje w szkole muzycz-

nej zostały mocno ograniczone,  

a z czasem je zakończyłam. 

     Patrząc na to teraz, trochę żałuję, 

że nie udało mi się tego kontynuować, 

jednak znalazłam równie satysfakcjo-

nujące rozwiązanie – chór kościelny. 

Brzmi to może trochę śmiesznie, acz-

kolwiek dało mi to możliwość pozna-

nia nowych ludzi i pracy z nimi, a tak-

że w pewnym stopniu wspomogło mój 

rozwój muzyczny. Dodatkowo pozna-

łam tam niesamowicie uzdolnione 

osoby z przepięknymi głosami i nie-

zwykłymi umiejętnościami. 

Natalia Kopeć  
2f 
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Moim ciałem włada artystyczna dusza!  

Obrazy, grafiki , fotografia, moda, podróże  

i do tego jeszcze chemia  

- to chyba mieszanka wybuchowa.  

JULIA MOTYKA 

3K 

Hobby 
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twórczość własna 

Krajobraz Szły sobie kaczki trzy 

RAFAŁ ŻABA  /2C/ 

ANNA CYGAL /2C/ 

     Zainteresowania pełnią dużą rolę w naszym ży-

ciu. Zajmujemy się nimi, kiedy mamy wolny czas  

i możemy zapomnieć o innych sprawach. Często też 

główną ich funkcją jest sprawienie nam przyjemno-

ści i radości. Bez nich nasze życie stanie się mono-

tonne. 

     Moim hobby, które pozwala mi się oderwać od 

spraw przyziemnych, jest malowanie na płótnie, ale 

także na komputerze. Sprawia mi to radość, ponie-

waż mogę ukazać odbiorcy swoje wyobrażenia  Naj-

bardziej lubię malować krajobrazy albo rzeczy mar-

twe. Pozwala mi to skupić się na kompozycji i emo-

cjach, jakie ma wzbudzać mój obraz. 

     Malowanie jest czynnością, która pozwala mi na 

relaks, zwłaszcza w stresującym okresie. Szukam  

w nim ucieczki od problemów dnia codziennego.      
Yeti Hug Incoming 

BASIA OLEK /2F/ 

     Swoją drogę twórczą, tak jak prawdo-

podobnie każdy, zaczęłam w dość wcze-

snym wieku. Z biegiem czasu rysowanie 

zaczęło stawać się moją pasją, którą kul-

tywuję do dziś, a w przyszłości planuję ją 

rozwijać. Jestem samoukiem i wiem, że 

robię jeszcze dużo błędów, ale będę ćwi-

czyć, aby je skorygować, przez co moja 

najbliższa przyszłość będzie malowała się 

pod znakiem brył i prób rysowania mar-

twej natury.  

     Ołówki to narzędzia, z których najczę-

ściej korzystam, łatwo nimi cieniować 

oraz „wybaczają błędy”. Powoli zaczy-

nam zapoznawać się z markerami alkoho-

lowymi, które są przyjemne w użyciu, 

dobrze kryją, ale rozlewają się na nie-

odpowiednich kartkach. 

     Rysowanie jest jedną z wielu form 

sztuki, które dają twórcy wolność eks-

presji, dzięki niej można przekazać 

wiele rzeczy, w tym emocje, które 

„wkładamy” w stworzenie czegoś.   

Czasami wiemy, że nasze dzieło nie 

jest perfekcyjne i dużo mu brakuje do 

ideału, ale najważniejsze jest to, aby 

dobrze się bawić podczas rysowania  

i nigdy się nie poddawać dążąc do 

celu i osiągnięcia satysfakcji z rzeczy, 

które tworzymy. 
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     W dniach od 22 do 26 marca 2021 roku zorganizowano 

Tydzień Patronki Szkoły – Marii Skłodowskiej-Curie. Ucz-

niowie klas pierwszych w ramach godziny wychowawczej 

oglądali dwie bardzo ciekawe prezentacje: chemiczną - film 

zrobiony przez klasę 2k pod kierunkiem Pani Gabrieli 

Czerwińskiej i biograficzną - stworzoną przez klasę 2l wraz 

z Panią Justyną Buchtą. 

     W piątek, tj. 26 marca, uczniowie spotkali się za pośred-

nictwem Temsa z Panią Dyrektor Elżbietą Ramatowską,  

a potem oglądnęli film pełnometrażowy pt. „Maria Skłodo-

wska–Curie”. 

     Pierwszoklasiści rywalizowali też w konkursach: literac-

kim, plastycznym, fotograficznym  i biograficzno-

historycznym. W wyniku klasyfikacji konkursowej 1 miej-

sce zdobyły ex aequo klasa 1c i klasa 1k, które, zgodnie  

z tradycją naszej szkoły, zorganizują w przyszłym roku 

szkolnym akademię poświęconą Patronce.  

Maria Skłodowska-Curie 
Weronika Gazda /1a/ 

Blaski i cienie promieniotwórczości (plakat) 
 Zuzanna Hendel /1c /  

 

Bernadetta Puk /1a/ 

z życia szkoły 
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Maria na imię jej rodzice dali,  

Z tego imienia też się sławi.  

Polon i rad z mężem odkryła, 

Niesamowitych wrażeń tym dostarczyła.  

Kobieta uczona i odważna,  

Nie straszna jej była sprawa ważna.  

Patronką ona jest Chemika,  

Zazdroszczą nam nawet z Ekonomika.  

Idąc Krupniczą, o niej myślimy,  

Bo Skłodowską - Curie wszyscy cenimy. 

 

               Julia Szelowska /1a/ 
 

Wyniki konkursów organizowanych w ramach obchodów 

Tygodnia Patronki Szkoły. 

 

Quzzis: 

I. miejsce: Eryk Skublicki  /1k/ 

II. miejsce: Anna Łodyga  /1k/ 

III. miejsce: Eryk Celej /1a/ 

 

Konkurs plastyczny:  

I. miejsce: Weronika Gazda /1a/ 

II. miejsce ex aequo: Krzysztof Bała  /1k/  

i Zuzanna Hendel /1c/ 

III. miejsce: Bernadetta Puk /1a/  

 

Konkurs fotograficzny:  

I. miejsce: Amelia Ryszka /1c/  

 

Konkurs literacki:  

I. miejsce: Martyna Roś i Helena Więcek  /1c/ 

II. miejsce: Julia Szelowska /1a/ 

III. miejsce: Aleksandra Bania /1k/  

 

Zwycięskie klasy: 

I. miejsce: ex aequo klasa 1c i klasa 1k  

II. miejsce: klasa 1a 

III. miejsce: klasa 1d  

 

Poniżej zamieszczamy linki do prezentacji i filmu. 

 

https://liblink.pl/mQwrfUx0yW 

https://liblink.pl/eL1BL005eV  

Krzysztof Bała /1k/ 

Amelia Ryszka /1c / 

z życia szkoły 

 

https://liblink.pl/mQwrfUx0yW
https://liblink.pl/eL1BL005eV
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Aleksandra Bania  /1k/ 

 
Maria Skłodowska-Curie 
 
Maria Skłodowska–Curie 

Jest naszą wielką odkrywczynią 

W Warszawie się urodziła 

I całe życie chemii poświęciła 

W 1951 nasza szkoła powstała 

I w 1978 patronką jej została 

Jest jedyną osobą na świecie 

Która dostała dwa Noble wiecie? 

Jeden w dziedzinie fizyki 

Przyjmując zapewne słowa krytyki 

Dostała go wraz z mężem i Becquerelem 

To musiało być wielkim fenomenem 

W 1903 im go przyznali 

Aby pokazać jacy są doskonali 

Drugi już dostała sama 

W dziedzinie chemii, w której była doskonała 

Odkryła Polon i Rad 

I zachwyciła tym cały świat 

Podczas I Wojny 

Każdy chciał być hojny 

Maria w ten czas postanowiła 

Że też chce być miła 

I chodziła od drzwi do drzwi 

I mówiła „Pomóżcie mi” 

Chciała zebrać wozy 

Aby pomóc potrzebującym 

Zorganizowała służbę rentgenowską 

Bo jest Marią Curie–Skłodowską 

Miała męża Piotra Curie 

U którego ludzie się uczyli 

U znajomych się poznali 

I w 1895 się pobrali 

W 1906 zmarł  

I świat Marii się rozpadł 

Paula Langevin’a poznała 

I się w nim zakochała 

Przez chwilę romansowali 

Lecz później się rozstali 

Na białaczkę zachorowała, 

I z nią niestety przegrała 

W 1934 ten świat pożegnała 

Lecz ludność ją zapamiętała 

I dlatego ją pamiętajmy 

I z ciepłym sercem wspominajmy! 

Martyna Roś /1c/ 
Helena Więcek /1c / 

 
Świat w pierwiastkach zaklęty  
 
Cały dzisiejszy świat jaki znamy 

z pojedynczych pierwiastków się składa  

lecz kto je odkrył i rozróżnił?  

Kto je przez całe życie badał?  
 

Dziś o kobiecie, chemiczce, Polce  

kilka niezgrabnych słów skreślić chcemy 

gdyż całego jej geniuszu i poświęcenia  

choć byśmy chcieli to streścić nie umiemy  
 

Maria Skłodowska-Curie  

bo o niej właśnie mowa  

to zwyczajna kobieta  

lecz jakże wyjątkowa  
 

Choć nie dano jej w Polsce 

na edukacje szans i możliwości  

Pozostała wierna ojczyźnie  

Dowodząc na Sorbonie swego talentu i wielkości  
 

Całe swe życie poświęciła  

badaniom w dziedzinie chemii i fizyki  

A otrzymane przez nią Nagrody Nobla  

potwierdzają doniosłe jej badań wyniki  
 

Polon - tak nazwała pierwiastek  

który niegdyś z mężem odkryła  

Na cześć ukochanej ojczyzny  

za którą całe życie tęskniła  
 

Za Polonem Rad jako kolejny 

zbadała i opisała  

dała podstawy radiologii  

którą się zajmowała  
 

Dziś dzięki jej badaniom  

o wiele więcej wiemy  

Dziś dzięki jej odkryciom 

dużo więcej możemy  
 

Choć szary kurz historii  

przykrywa dziejów stronice  

Ona jak diament wśród popiołów 

lśni w chemii i fizyce  
 

Dziś tymi kilku słowy 

chcemy oddać jej hołd i podziękowanie  

Gdyż dla nas - młodych chemików 

już zawsze wielką inspiracją zostanie  

z życia szkoły 
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Gdzie studiujesz?  

 

      Ostatecznie znalazłem się w Tom-

sku. To takie studenckie miasto w Sy-

berii, bardziej na jej południu; trochę 

podobne do Krakowa, ale mniejsze, 

cichsze, spokojniejsze, gdzie znaczną 

część ludności stanowią studenci pra-

wie ze wszystkich krajów świata. 

     Obecnie jestem słuchaczem języ-

kowego fakultetu przygotowawczego 

na uczelni o dosyć skomplikowanej 

nazwie: Krajowy Badawczy Tomski 

Politechniczny Uniwersytet (z tłuma-

czeniem takich nazw zawsze jest pro-

blem; uważam, że zdecydowanie le-

piej brzmi: Politechnika w Tomsku - 

TPU). Po ukończeniu fakultetu przy-

gotowawczego, zaczynam studia na 

kierunku technologii chemicznej ma-

teriałów współczesnej energetyki.  

Dlaczego wybrałeś studia w Rosji? 

Nie jest to typowy wybór. 

 

     To jest moim zdaniem najciekaw-

sze pytanie ze wszystkich, ono samo 

mnie do dzisiaj jeszcze nurtuje… 

Wszystko zaczęło się od tego, że zde-

cydowałem się wyjechać na studia za 

granicę. Pierwsze, co mi przyszło do 

głowy, to USA: Harvard lub MIT, te 

klimaty. Jednak czułem podświado-

mie, że nie tego tak naprawdę chcę. 

Następnie myślałem o Kanadzie (te 

wszystkie moje wybory były uzależ-

nione od wybranego przeze mnie 

przyszłego kierunku, czyli na tamten 

moment farmaceutyka), lecz chyba 

niefortunne, negatywnie opisujące ten 

kraj artykuły w Internecie (tylko parę 

przeczytałem) przyczyniły się do za-

rzucenia tego pomysłu (może i zrobi-

łem to zbyt pochopnie, ale jakoś nie 

odczuwam tego jako zły wybór, może 

jeszcze nie... sam nie wiem).  

  

Tomsk jest 500-tysięcznym miastem położonym w azjatyckiej części Rosji, na zamarzniętych bagnach Niziny Zachod-

niosyberyjskiej, nad rzeką Tom - dopływem Obu. Główną oś Tomska wyznacza prospekt Lenina, przy którym sku-

pione są banki, szkoły, urzędy miejskie oraz sklepy i hotele. Tomsk jest dużym portem rzecznym i ośrodkiem gospo-

darczo-przemysłowym. Większość mieszkańców to robotnicy miejscowych zakładów i kupcy.  

Obecnie miasto korzysta z syberyjskiego boomu naftowego. 

 

Klub Absolwenta 

Rozmowa z Kacprem Wroną,  

który ukończył technologię chemiczną w naszej szkole i wybrał studia w Tomsku. 

POCZĄTEK. MARZEC  2019 
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Klub Absolwenta 

     To była chyba druga klasa techni-

kum, coś koło tego. Wtedy zacząłem 

też słyszeć o planach moich znajomych 

co do studiów. I zawsze mówili,  

w przypadku edukacji za granicą, że 

chcą jechać na Zachód: Niemcy, Ame-

ryka, Anglia itd. Równocześnie słysza-

łem różne zdania na temat naszego  

wschodniego sąsiada, którego ogólnie 

opisywali w ten sposób, że "to nie kraj, 

a stan umysłu". Mogę powiedzieć  

z obecnej perspektywy, że trochę jest 

w tym racji. Jednakże wtedy nie mia-

łem zbyt dużego pojęcia o Rosji, a bę-

dąc przekonanym o tym, że najlepszym 

sposobem sprawdzenia wiarygodności 

tych wszystkich zasłyszanych w Polsce 

stereotypów będzie osobista wyprawa 

w kraj białych niedźwiedzi i wiecznej 

zmarzliny, zainteresowałem się możli-

wością studiów w Rosji. Brzmi to do-

syć bezsensownie, jak zresztą całe mo-

je późniejsze losy, ale nie to jedno bra-

łem pod uwagę. Po pierwsze, z historii 

i opowiadań starszych pokoleń dowie-

działem się, że sowieckie uniwersytety 

wykładały na dosyć wysokim pozio-

mie, w szczególności na kierunkach 

ścisłych i technicznych, co też było 

widać w świetnie rozwiniętym przemy-

śle (przede wszystkim zbrojeniowym). 

Do tego przecież można znaleźć na 

kartach historii paru wielkich rosyj-

skich naukowców (chociażby 

Дмитрий Иванович Менделеев). 

Krótko mówiąc, chciałem sprawdzić tę 

dosyć oryginalną opcję studiów w Ro-

sji, ponieważ z natury ciągnie mnie do 

nietypowych rzeczy. 

 

Czy polecasz studia w Rosji? Jeżeli 

tak, to dlaczego? 

 

     Będę mówić tylko o studiach  

w Tomsku z tego powodu, że tylko  

w tym temacie mam dosyć dobre poję-

cie. Po prostu nie wiem, jak to wygląda 

w innych rosyjskich miastach. Studia 

w Rosji są o tyle nietypowe, że mimo 

niezbyt dobrej reputacji Federacji Ro-

syjskiej na arenie politycznej, znajduję 

się w ogromnej społeczno-

ści  studenckiej (głównie międzynaro-

dowej. Oprócz tego, częściowo spraw-

dziłem tutaj moje przewidywania  

i stwierdzam, że poziom kształcenia  

w TPU zapowiada się na naprawdę 

wysoki. Znaczy to, że nie można się 

tutaj obijać. 

     Natomiast poziom fakultetu przygo-

towawczego jest na zdecydowanie niż-

szym poziomie. Jak najbardziej rozu-

miem, że ten fakultet ma mnie przygo-

tować do studiów w języku rosyjskim 

(ma mi zapewnić językową bazę do 

studiowania). Niestety, nie mogę też 

pominąć i tego faktu, że nieraz zauwa-

żyłem błędy merytoryczne podczas 

zajęć z niektórymi nauczycielami, a do 

tego znajdą się i tacy, co będą dalej 

trzymać się swojej wersji. Jest to do-

prawdy niewygodna sytuacja, kiedy 

muszę uważać na błędy wszystkich 

osób na zajęciach: moje, moich kole-

gów i koleżanek z grupy, a także wy-

kładowców. Pod tym względem nie 

jestem w pełni zadowolony z TPU. 

Nawet pojawiły się wątpliwości tak  

u mnie, jak i u moich znajomych, czy 

aby na pewno TPU jest dobrym uni-

wersytetem. Trzeba jednak zauważyć, 

że jest to dopiero nasz pierwszy rok 

studiów i pierwszy rok pobytu w no-

wym kraju. W związku z tym, muszę 

się jeszcze powstrzymać od ostateczne-

go, jednoznacznego i bardziej pełnego 

werdyktu na temat poziomu kształce-

nia w TPU, a także na temat studiów  

w Rosji. Wiem jedno, że decydując się 

na studia w kraju mojego obecnego 

pobytu, trzeba być świadomym tego, 

że jest to zderzenie z nową rzeczywi-

stością: ludźmi, kulturą, klimatem, 

mentalnością... nie wiem, co jeszcze 

mogę dodać. Wiem, że trzeba być 

mocnym psychiczne (i fizyczne też, ale 

to już przychodzi łatwiej), pewnym 

siebie i swoich celów (ale nie za bar-

dzo) i wystarczająco zdecydowanym 

zrealizować swoje plany. 

Klub Absolwenta 
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Klub Absolwenta Klub Absolwenta 

 

Co musiałeś zrobić, by się tam 

uczyć? 

 

     Wszystko zaczęło się od Internetu. 

Znalazłem stronę: https://

studyinrussia.ru/, gdzie zacząłem szu-

kać informacji na temat możliwości 

studiów w Rosji. Tam jest pięknie na-

pisane po angielsku, po rosyjsku (a jak 

ktoś chce, to i po hiszpańsku, francu-

sku czy po chińsku), jak wyglądają 

studia w Rosji, jak wygląda proces re-

krutacyjny, jak wygląda Rosja z jej 

narodem i kulturą, i klimatem 

(oczywiście, to wszystko przyjmuje 

postać dobrej reklamy, niekoniecznie 

mówiącej prawdę). Problem w tym, że 

ta strona internetowa  przekazuje infor-

macje dla obcokrajowców. To znaczy, 

że właściwy proces rekrutacyjny jest 

prowadzony jednym z dwóch sposo-

bów: osobisty kontakt z rosyjską uczel-

nią i podanie im zgłoszenia o przyjęcie 

do uniwersytetu (co wymaga znajomo-

ści języka rosyjskiego lub angielskie-

go, lecz co do drugiego nie jestem pe-

wien, czy da radę tak ze wszystkimi 

uniwersytetami); rejestracja i złożenie 

wniosku przez stronę: https://

russia.study/ru . 

     Na tej stronie już można konkretnie 

się rozeznać co do uniwersytetów  

i dostępnych kierunków (nie wszystkie 

kierunki są dostępne dla obcokrajow-

ców - te, które mają znaczenie strate-

giczne, np. związane armią, są dostęp-

ne tylko dla obywateli Rosyjskiej Fe-

deracji (RF)). Więcej, na tej stronie 

można złożyć podanie o udział w kon-

kursie na stypendium z budżetu fede-

ralnego. To stypendium pokrywa cze-

sne na CAŁY okres studiów na wybra-

nym kierunku (tutaj  pojawiają się jed-

nak ograniczenia - nie wszystkie kie-

runki i nie wszystkie uniwersytety dają 

możliwość otrzymania stypendium), 

akademik (cena akademika jest niższa 

dla stypendystów, co nie oznacza, że  

jest on bezpłatny) oraz, jeśli istnieje 

taka chęć, czesne za CAŁĄ naukę na 

fakultecie przygotowawczym z języka 

rosyjskiego i przedmiotów kierunko-

wych (np. kierunek techniczny, me-

dyczny, humanistyczny, ekonomiczny, 

itd.). Oprócz tego, w ramach stypen-

dium, otrzymuje się miesięcznie okre-

śloną kwotę pieniężną na własne wy-

datki (szczerze mówiąc, u mnie nie jest 

to duża suma - bez pomocy rodziców 

lub pracy nie przeżyłbym za takie pie-

niądze). 

     Z tego, co jest mi wiadomo, okres 

przyjmowania zgłoszeń rozpoczął się 

już jakiś czas temu, więc trzeba się 

spieszyć, żeby zdążyć na czas wszyst-

kie dokumenty zeskanować i umieścić 

we wniosku elektronicznym. Jeśli jest 

ktoś zainteresowany... (Mocno wątpię 

w to, żeby znalazła się druga taka zwa-

riowana osoba, jak ja! Ale nigdy nic 

nie wiadomo! Przecież w Tomsku, 

oprócz mnie, są inni polscy studenci, 

nie tylko na wymianie studenckiej,  

o ile dobrze pamiętam). 

     Po złożeniu wniosku, czeka się na 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia  

i informację o przeprowadzeniu pierw-

szego etapu rekrutacji na studia w Ro-

sji, który odbywa się w Rosyjskim 

Ośrodku Nauki i Kultury w Warsza-

wie. Tam odbywa się rozmowa kwali-

fikacyjna przed komisją, którą trzeba 

przekonać o tym, że jest się właściwą 

osobą, aby dostać stypendium i studio-

wać w Rosji na wybranym przez siebie 

kierunku, czyli trzeba się jak najlepiej 

zaprezentować, zareklamować. 

     Potem czeka się na rezultat przepro-

wadzenia pierwszego etapu i przejście 

do drugiego (lub też odmowę, chociaż 

nie słyszałem o takich przypadkach). 

W międzyczasie należy się dowiedzieć, 

jak załatwić WSZYSTKIE dokumenty 

potrzebne do wniosku. (A jest ich od 

groma! Tym bardziej, jak się posiada 

mnóstwo dyplomów potwierdzających 

różne osiągnięcia, to się wtedy robi 

nader uciążliwe i kosztowne, już nie 

mówiąc o tłumaczeniu tych dokumen-

tów). 

 

 
     Jak dobrze sobie przypominam, 

mamy marzec 2019 roku... Pełna dwu-

dziestka już na karku, a jakoś nie czu-

łem się mądrzejszy od tego. Natomiast 

moje ego rosło wciąż i rosło, a razem  

z nim i nowe pomysły na głupoty. 

Chociaż najciekawsze miało się zacząć 

z rozpoczęciem właściwych studiów, 

to musiałem najpierw ukończyć fakul-

tet przygotowawczy. 

     Pamiętam, jak przed dniem oddania 

pracy egzaminacyjnej z rysunku tech-

nicznego całą noc siedziałem nad pra-

cami moich znajomych Turkmenów  

z grupy. Oczywiście, za pewną opłatą. 

Z pieniędzmi było u mnie krucho, lecz 

mimo to nie brałem od nich dużych 

sum. Chociaż, jak tak popatrzę na to  

z perspektywy czasu, to powinienem 

był wyżej się cenić. 

   Takim oto sposobem, ryzykując swo-

imi wynikami na fakultecie, starałem 

się być Samarytaninem dla wszystkich. 

Skończyło się to tym, że mimo wszyst-

ko ukończyłem fakultet z bardzo do-

brymi wynikami. Problem jednak poja-

wił się z drugiej strony, a mianowicie 

dalej brakowało mi pieniędzy. 

     Tym razem nie miałem środków na 

lot do ojczyzny na wakacje. W związ-

ku z tym już wcześniej zacząłem po-

woli rozglądać się za pracą, bo nie 

miałem lepszego pomysłu na spędzenie  

okresu letniego. Jako że co jakiś czas 

dopisuje mi szczęście (albo ciągle jest 

ono obecne w moim życiu, tylko tego 

nie zauważam zazwyczaj), to tym ra-

zem dzięki znajomościom dostałem się 

do kawiarni-restauracji na posadę kel-

nera. Okazało się, że wykładowczyni 

informatyki na fakultecie przygoto-

wawczym ma siostrę prowadzącą inte-

res w sektorze gastronomicznym. To 

dzięki ich życzliwości miałem możli-

wość zarobić trochę w czasie wakacji. 

Także dzięki cierpliwości personelu,  

z którym w tym czasie pracowałem. 

Poszedłem do pracy z entuzjazmem, 

szybko jednak przekonałem się, że ten 

rodzaj czynności zupełnie mi nie pod-

chodzi. Z jednej strony zdobyłem do-

świadczenie i trochę pieniędzy, z dru-

giej jednak pozostała niechęć do pracy 

kelnera. C.d.n. 

KONTYNUACJA. LUTY 2021 

/Red./ 

https://studyinrussia.ru/
https://studyinrussia.ru/
https://russia.study/ru
https://russia.study/ru
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W ostatnim numerze „AlChemika” czytaliście wspomnienie o Dyrektorze Twardziku jego 

autorstwa, by w tym pożegnać go jako byłego nauczyciela języka polskiego i historii,   

który pracował w naszym Chemiku w latach  1983-1988.  

Stanisław Dziedzic zmarł 8 marca 2021 roku.  

Kim był?  

 

     Stanisław Dziedzic urodził się  

13 października 1953 roku w Dąbro-

wie. Ukończył filologię polską i dzien-

nikarstwo na Uniwersytecie Jagielloń-

skim, a także studia z zakresu zarzą-

dzania zasobami pracy na Akademii 

Ekonomicznej. Zawód dziennikarza 

łączył z pracą pedagogiczną i wtedy 

uczył w naszej szkole. Od 2004 do 

2016 roku był dyrektorem Wydziału 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Urzędu Miasta Krakowa. Od stycznia 

2017 roku kierował Biblioteką Kra-

ków, której był twórcą. Był członkiem 

Społecznego Komitetu Odnowy Zabyt-

ków Krakowa. W latach 2000–2004 

pełnił funkcję wiceprezesa Radia Kra-

ków SA, był także członkiem Rady 

Nadzorczej Telewizji Polskiej SA 

(1999–2003). Był autorem kilku tysię-

cy artykułów i kilkudziesięciu książek, 

m.in.. Ojczyzna myśli mojej. Studia  

i szkice literackie, (1999), Kraków to 

jest wielka rzecz (2012), Romantyk 

Boży (2014), Archipelag pięknych lu-

dzi. Portrety i studia (2017), Teatr 

38  (współautor Tadeusz Skoczek) 

(2018), Antynomie ładu i niezgody: 

krakowskie studia do portretów (2019) 

itp.* 

 

Wspomnienie  
Pana Stanisława Dziedzica 

pożegnanie 
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Inni o Stanisławie Dziedzicu 

 

„Trudno opisać, jak wiele Kraków 

zawdzięcza Stanisławowi Dziedzicowi 

- napisał Prezydent Miasta Krakowa 

na swoim profilu na Facebooku. - To 

prawie dwie dekady ważnych przed-

sięwzięć krakowskiej kultury, narodzi-

ny i rozwój najważniejszych krakow-

skich instytucji, utworzenie nowych 

oddziałów Muzeum Krakowa, MO-

CAK-u, nowych obiektów teatralnych, 

ośrodków i centrów kultury. To także 

ważne krakowskie festiwale czy, 

ostatnio, połączenie Biblioteki Kra-

ków, której w ostatnich latach Stani-

sław Dziedzic był dyrektorem i której 

nadał ważną rolę w naszym mieście. 

Należał do wielkich miłośników dzie-

dzictwa i zabytków Krakowa, poświę-

cał im wiele uwagi. Był ogromnie za-

angażowany w wieloletni program 

rewaloryzacji zabytków Krakowa, 

inicjował i koordynował także projekt 

utworzenia Parku Kulturowego Stare 

Miasto. W ostatnich miesiącach nie 

ustawał w pracach nad „Wielką ency-

klopedią Krakowa” i nad utworzeniem 

siedziby Biblioteki Kraków na terenie 

dzielnicy Wesoła. Nieustannie pełen 

pomysłów, z pasją opowiadający  

o dziedzictwie kulturowym Krakowa, 

człowiek wielkiej kultury, oddany śro-

dowisku artystycznemu naszego mia-

sta.”** 

     Jego współpracownik z Biblioteki 

Kraków - Piotr Wasilewski -  nazwał 

go człowiekiem renesansu. 

„Znał się na bardzo wielu rzeczach, 

poza literaturą polską także na historii 

sztuki sakralnej, którą się pasjonował. 

Wycieczki w jego towarzystwie, zwie-

dzanie zabytków było niezwykłym 

przeżyciem, bo często nawet gospoda-

rze obiektów nie wiedzieli o nich tyle, 

co on. To był mądry, rozsądny, szla-

chetny i otwarty człowiek .”*** 

     Bogusław Sonik (polityk) napisał  

o nim na swoim facebookowym profi-

lu: „Stanisław Dziedzic był skromnym 

człowiekiem. Dopiero w rozmowach 

odkrywało się, jak ogromną posiadł 

wiedzę. Mógł wybrać karierę nauko-

wą, pozostał jednak urzędnikiem  

w służbie Miasta Krakowa. Powoli 

zanikające słowo „służba” trzeba  

w Jego przypadku traktować dosłow-

nie. Napisał setki artykułów o Krako-

wie i ludziach Krakowa. Myślę, że 

żadna dziedzina twórczości nie była 

mu obca, ani obojętna. Uczynił mnó-

stwo wartościowych rzeczy ale chyba 

najbardziej był dumny z „Cracovia 

Sacra” – którą stworzył i imponująco 

rozwinął. W ubiegłym sezonie Krako-

wianie i goście po raz trzynasty mogli 

podziwiać zazwyczaj ukryte skarby 

świątyń i klasztorów.” 

 

ŹRÓDŁA: 
 

*https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Dziedzic 

**https://www.facebook.com/jacek.majchrowski  

***https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/zmarl-stanislaw-dziedzic-

majchrowski-trudno-opisac-jak-wiele-krakow-mu-zawdziecza,271024.html  

****https://www.facebook.com/BoguslawSonik 

*****https://www.biblioteka.krakow.pl/stanislaw-dziedzic-1953-2021-wspomnienie/ 

pożegnanie 

Odznaczenia 

 

Stanisław Dziedzic odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-

rodzenia Polski, Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Złotym 

Medalem Zasłużony dla Archidiecezji Krakowskiej.***** 

/Red./ 
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