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„Żegnam was, już wiem,  
nie załatwię wszystkich  

pilnych spraw, idę sam…”  
 

Cztery lata minęły mi dosłow-
nie w oka mgnieniu. Czas roz-
począć nowy etap życia i opu-
ścić mury tak dobrze mi znanej 
szkoły. Ten numer jest dla 
mnie, Rafała, Uli ostatnim, 
który tworzymy jako ucznio-

wie ZSCh. Chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować 
wszystkim redaktorom, opiekunom i czytelnikom naszej gazetki! 
Jednocześnie z wielką radością pragnę przekazać pałeczkę redakto-
ra naczelnego Wiktorii Mrozowskiej. Czuję, że pod jej skrzydłami 
gazetka będzie dalej się rozwijać. Tak więc, jeszcze raz dziękuję i do 
zobaczenia w dorosłym życiu. (Nie myślcie tylko, że pozbyliście się 
mnie z „AlChemika” na zawsze, co to, to nie!)  
 

Agnieszka Hudyga  

 

Witaj, Czytelniku!  
 

To już ostatni nasz numer przed wakacjami. W tym wydaniu piszemy 
o kulturze. Temat niezwykle popularny i wielowymiarowy. Kultura 
osobista, kultura i sztuka, kultura popularna i wysoka, a tam gdzieś  
z boku kicz, kultura młodzieży, subkultura, kultura Krakowa, miejsca 
kulturalne, ludzie kultury… Ogrom problematyki w jednym słowie,  
a jednak próbowaliśmy się do niego ustosunkować, obejmując zaled-
wie kilka aspektów pojęcia. Polecamy Wam lekturę tego numeru  
i prosimy o opinie na jego temat. Zapraszamy na stronę gazetki oraz 
na stronę na Facebooku (Alchemik Magazyn).  
 

Redakcja 
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Wywiad numeru 

Pół żartem, pół serio  
z panią profesor Małgorzatą Niedźwiecką-Samborek  

o kulturze, literaturze, sztuce i życiu. 

 

Wiktoria: Dzień dobry. Może się nam Pani przedstawi  
i opowie o tym, co robi? 
Pani Profesor: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Nie-
dźwiecka-Samborek. Uczę was polskiego, ciebie, Wikto-
rio, od września, a ciebie, Rafale, już czwarty rok. Jakby-
ście nie wiedzieli. (śmiech) 
Wiktoria: Jak żyć, Pani Profesor? 
Pani Profesor: Jak żyć? Zapytał mnie kiedyś ktoś, kogo ja 
chciałam zapytać o to samo - parafrazując noblistkę. Tego 
nie wiem.  
Wiktoria: Jaka jest Pani ulubiona książka? 
Pani Profesor: Mój ulubiony autor współczesny to Karpo-
wicz. Bardzo mi się podobają jego książki ze względu na 
ciekawą narrację. Mam dwie ulubione - „Sońka”  
i „Balladyny i romanse”. Zupełnie inne w swojej wymo-
wie. „Balladyny i romanse” bardzo zabawne, z twórczymi, 
zaskakującymi czytelnika, nawiązaniami do „Mitologii”  
i „Biblii”. I „Sońka” z taką głębią. Karpowicz powiedział 
sam, że urodził się po to, aby napisać „Sońkę”. I myślę, że 
to jest jego najlepsza powieść, choć wzbudza ogromne 
kontrowersje. Czytaliście czy jeszcze nie? 
Wiktoria: Jeszcze nie, ale jeżeli Pani poleca, to przeczy-
tam. 
Pani Profesor: Myślę, że współczesna literatura polska 
napisana rok, dwa czy pięć lat temu, jest literaturą najcie-
kawszą dla obecnego pokolenia i porusza problemy, któ-
re nas dotyczą. I taką rzeczywistość odzwierciedla, w któ-
rej znalazło się wasze i moje pokolenie. Nie są to te same 
pokolenia, jednak problemy i realia życia są podobne. 
Wiktoria: A ulubiony film? 
Pani Profesor: Trudno powiedzieć, jaki jest mój ulubiony 
film. Na pewno jest ich wiele. Podoba mi się „Vicky Cristi-
na Barcelona”. Oglądaliście? 
 

Wszystko zaczęło się w niedzielne popołudnie. Spotkaliśmy się z Wiktorią na przystanku  

- Borek Fałęcki. Udaliśmy się, trawieni lekkim niepokojem, na ulicę Sielską. Dość długo szukaliśmy 

budynku, w którym mieszka nasza pani profesor, ponieważ zaprosiła nas na ten wywiad do wła-

snego domu. Po wielu perypetiach i przepytywaniu przechodniów, dotarliśmy w końcu na miejsce. 

Rozmawiali WIKTORIA MROZOWSKA, RAFAŁ KULCZYK 



 

    4         AlChemik ● maj 2016          

 

Wywiad numeru 

Wiktoria: Zamierzam w przyszły weekend.  
Pani Profesor: To takie kino, dzięki któremu można się 
przez chwilę oderwać od rzeczywistości. Reżyserem jest 
oczywiście Woody Allen. Podoba mi się również „O pół-
nocy w Paryżu”.  
Rafał: To znam, ciekawe. 
Pani Profesor: Na pewno słyszeliście o jego nowych fil-
mach, bo w zasadzie to są filmy ostatnich lat, które oczy-
wiście może nie dostarczają tyle refleksji, co rozrywki, ale 
humor, moim zdaniem, mają bardzo ciekawy, fascynują-
cy. Natomiast z klasyki kina wybrałabym jednak Kieślow-
skiego, zdecydowanie – „Przypadek”, „Dekalog” (a raczej 
„Dekalogi”, bo było tych filmów w tej serii, jak sama na-
zwa wskazuje, dziesięć), „Trzy kolory” i zarówno kino mo-
ralnego niepokoju, jak i to późniejsze kino Kieślowskiego. 
Myślę, że daje nam bardzo dużą podbudowę i pomaga 
odpowiedzieć na pytanie: „jak żyć?”, które padło na sa-
mym początku naszego spotkania. W szczególności 
„Przypadek” pokazuje trzy wersje życia bohatera i za każ-
dym razem jego finał jest inny. Kiedy jest szczęśliwy  
i spełniony, koniec jest bardzo tragiczny.  
Wiktoria: Skoro już było o książkach i filmach, to może 
nam Pani teraz powie o swojej ulubionej muzyce? 
Pani Profesor: Kiedy byłam w waszym wieku, to bardzo 
lubiłam Cohena i do tej pory mi to zostało. Wiele osób to 
dziwi, na przykład moje dziecko: „Dlaczego tego słuchasz, 
to jest takie smętne i przygnębiające.” Ale coś w tej mu-
zyce jest. W ogóle nie jestem jakąś koneserką muzyki. Nie 
fascynuję się nią. Lubię słuchać muzyki poważnej. Może 
nie tak, że wolę Chopina od Beethovena, tylko w ogóle 
sprawia mi to przyjemność. Jak mam dobry nastrój, to 
lubię muzykę poważną, a jak mam nieciekawy, to lubię 
taką muzykę, jaką puszczają w RMF-ie, która odrywa od 
tej rzeczywistości.  
Wiktoria: Nawiązując do RMF-u, kultury popularnej, to co 
Pani sądzi o kiczu? 
Rafał: Na przykład – „Ona tańczy dla mnie”. (śmiech) 
Pani Profesor: Myślę, że kicz też jest potrzebny. Po 
pierwsze - to nie jest tak, że ważna jest tylko kultura wy-
soka. Po drugie – kultura wysoka też nie jest dobra w każ-
dej sytuacji i dla każdego. Do tej kultury trzeba, no nie 
tyle dorosnąć, ale też się trochę do niej zmusić. A jeżeli 
my się nie zmusimy czasami do kultury wysokiej i nie 
przejdziemy przez pewien poziom percepcji, to trudno 
nam będzie ją zaakceptować. Wydaje mi się, że nikt dla 
rozrywki po dziesięciogodzinnym dniu pracy nie ogląda 
ani ambitnych filmów, ani nie słucha ambitnej muzyki. 

Potrzebuje czegoś, co go odpręży i od tego jest kultura 
niska. Ona może niczego nas nie uczy, ale pozwala nam 
zwyczajnie odetchnąć. O ile nas fabuła filmu, który oglą-
damy dla zabicia czasu, nie irytuje, to wydaje mi się, że 
spełni on swoje zadanie. Da nam trochę spokoju, ode-
rwania od codzienności, otępi nas i to w danym momen-
cie jest nam potrzebne. Tylko należy uważać, żeby nas 
kicz nie zdominował. Jeżeli to rozróżniamy, wiemy do 
czego nam służy kicz i kultura wysoka, to wszystko jest  
w porządku. Jeżeli bierzemy kicz za szczyt kultury, wtedy 
zaczyna się problem, prawda? Nie wierzę, że są ludzie, 
którzy tylko szukają kultury wysokiej i inną się nie intere-
sują.   
Wiktoria: Profesorowie muzyki poważnej. 
Pani Profesor: Myślę, że profesorowie też jednak mają 
chwile słabości i nie potrzebują cały czas kultury wyso-
kiej, bo są ludźmi.  
Rafał: Kultura w dzisiejszych czasach robi progres czy re-
gres? 
Pani Profesor: Trudno mi to ocenić. Zależy w jakim zna-
czeniu rozumiemy to słowo „kultura”? Kultura jako litera-
tura? Jeżeli powiemy o literaturze, to teraz co druga oso-
ba pisze poezję, co piąta ją wydaje. Na pewno mamy bar-
dzo dużo prozy narracyjnej. Jaka jest jakość tej prozy? 
Mamy Karpowicza, Gretkowską, Masłowską, takich auto-
rów, którzy prezentują klasę, ale mamy też dużo takiej 
przeciętnej literatury, która nie wyróżnia się niczym poza 
ckliwą fabułą. Był kiedyś taki konflikt medialny pomiędzy 
dwoma znanymi autorami, których tutaj z nazwiska nie 
wymienię. Pani pisała łzawe romanse, pan uważał, że to 
nie jest literatura. Pani powiedziała, że to jest potrzebne 
ludziom. A skoro jest potrzebne, to dobrze, że istnieje. 
Każdy wybiera to, co mu się dobrze czyta. Więc dla jed-
nych progresem będzie to, że jest więcej romansów, a dla 
drugich będzie to regres. Wydaje mi się, że nie można 
jednoznacznie ocenić rozwoju kultury w tym momencie, 
na pewno jest jej dużo więcej niż przed laty.  
Rafał: Co Pani powie o kulturze dzisiejszej młodzieży? 
Pani Profesor: Myślę, że młodzież jest świetna. Jeżeli kul-
tura słowa młodzieży w jakiś sposób szwankuje, to gene-
ralnie dopatruję się wpływu literatury współczesnej, któ-
ra u wszystkich wymienionych przeze mnie autorów peł-
na jest wulgaryzmów jako środków stylistycznych. Sądzę, 
że młodzież stosuje wulgaryzmy tylko jako środki ekspre-
sji. A jeżeli ktoś używa ich zamiast przecinka, to znaczy, że 
nic jeszcze nie przeczytał. Wszystko przed nim. Ma szan-
sę.  

Myślę, że kicz też jest potrzebny. Po pierwsze - to nie jest tak, że ważna jest tylko kultura wysoka. 
Po drugie - kultura wysoka też nie jest dobra w każdej sytuacji i dla każdego.  

Do tej kultury trzeba, nie tyle dorosnąć, ale też się trochę do niej zmusić.  
A jeżeli my się nie zmusimy czasami do kultury wysokiej  

i nie przejdziemy przez pewien poziom percepcji, to trudno nam będzie ją zaakceptować.  
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Wywiad numeru 

Rafał: Pani autorytet? 
Pani Profesor: Literacki czy życiowy?  
Rafał: Życiowy. To ciekawsze. 
Pani Profesor: Moim autorytetem zawodowym jest mój 
profesor, który od czasów studiów wskazywał mi literatu-
rę i ciekawe rzeczy krytycznoliterackie. Często też w ta-
kich sprawach dydaktycznych, a nawet życiowych, potrafił 
zająć stanowisko, które nie było nachalne, ale dawało do 
myślenia.  
Rafał: Jak Pani wspomina studia? 
Pani Profesor: Świetnie. Dużo czytałam. Nic więcej nie 
pamiętam. (śmiech) Studiowałam równolegle polonistykę 
i dziennikarstwo. Byłam dość zajęta. Lektur nie było trzy-
naście obowiązkowych, tak jak w czasie czterech lat tech-
nikum czy trzech lat liceum, tylko co najmniej sto rocznie. 
Więc faktycznie tej literatury czytało się dużo, może na-
wet za dużo. Percepcja człowieka jest ograniczona, ale to 
jeszcze nikomu nie zaszkodziło.  
Rafał: A dlaczego polonistyka i dziennikarstwo? 
Pani Profesor: Chyba z ciekawości literatury, z chęci czy-
tania i pisania o utworach. A dziennikarstwo? Dziennikar-
stwo było w zasadzie takim eksperymentem. Nawet by-
łam na stażu w Telewizji Krakowskiej, na praktykach  
w RMF-ie, ale chyba takie dziennikarstwo interwencyjne, 
które mnie tam spotkało, zniechęciło mnie do tego zawo-
du. To, że rura pękła i zalało komuś piwnicę, nie bardzo 
mnie fascynowało. A generalnie od takiego dziennikar-
stwa się zaczyna. To było mało interesujące. Nie mam 
takiej potrzeby wnikania w czyjeś sprawy. Żeby zostać 
dziennikarzem zawodowym, trzeba mieć ogromną chęć  
i ciekawość ludzi. Pewnie jej nie posiadam.  
Rafał: Gdyby miała Pani możliwość wybrania jeszcze raz 
zawodu, to co by to było? 
Pani Profesor: Myślę, że mój zawód jest ciekawy. Drażni 
mnie, kiedy ludzie narzekają na to, że są nauczycielami. 
Dziwi mnie, że można wykonywać zawód, którego się nie 
lubi. Jeżeli jest się niezadowolonym, to należy go zmienić. 
Prawda? Natomiast ja lubię swój zawód, lubię swoich 
uczniów. Wydaje mi się, że jeżeli się uczy literatury, lubi 
się literaturę i lubi się ludzi, których się uczy, to więcej nie 
trzeba, by być zadowolonym z wykonywanej pracy. Nato-
miast jeżeli miałabym księgować faktury, to obawiam się, 
że dostałabym obłędu. 
Wiktoria: No tak. (śmiech) Wracając do Pani czasów 
szkolnych, nie było to tak dawno temu… 
Pani Profesor: (śmiech) 
Wiktoria: Jaki był Pani ulubiony przedmiot, a jakiego Pani 

nie lubiła? 
Pani Profesor: Jeżeli oczekujecie, że powiem, iż nie cier-
piałam matematyki, to tak naprawdę nie było. Akcepto-
wałam ją i to mnie nawet interesowało. Myślę, że jest to 
potrzebny w życiu przedmiot. Bardzo ciekawa jest także 
fizyka. Jeżeli chodzi o przedmiot, który nie wzbudza moje-
go entuzjazmu, to na pewno będzie biologia. Mitozy  
i mejozy to coś, co nigdy mnie nie przekona. Mój umysł 
ma na to lekką alergię. 
Rafał: Pani marzenia z przeszłości i obecne? 
Pani Profesor: Jako dziecko chciałam być nauczycielką, 
ponieważ moja mama była nauczycielką i fascynowała 
mnie poprawa klasówek. Natomiast teraz moim marze-
niem jest, aby wynaleziono urządzenie, które będzie sa-
mo poprawiało rozprawki. (śmiech)  
Wiktoria: Kiedyś się tym zajmę, specjalnie dla Pani. 
Pani Profesor: Dziękuję (śmiech). 
Rafał: Co Pani sądzi o portalach społecznościowych typu 
Facebook?   
Pani Profesor: Myślę, że są to bardzo użyteczne portale, 
szczególnie dla osób trzecich, bo można się wszystkiego 
dowiedzieć, o kim się chce. Nie mam wewnętrznej po-
trzeby kreowania się na Facebooku. Nie odczuwam chęci 
posiadania tam konta. Rozumiem, że jest to bardzo dobra 
forma komunikacji, można mieć pięciuset znajomych. 
Wolę mieć znacznie mniejsze grono i utrzymywać z nim 
osobiste kontakty towarzyskie. A ten znajomy numer 
pięćset nie jest mi koniecznie potrzebny. Prawda? Myślę 
jednak, że to by było ciekawe doświadczenie życiowe, 
założyć sobie konto na Facebooku.  
Rafał: Pasja, hobby? 
Pani Profesor: Rozumiem, że pozaliterackie i pozafilmo-
we? 
Rafał: Tak, pozaliterackie. 
Pani Profesor: Nie cierpię: siatkówek, koszykówek, piłek 
ręcznych i innych. Natomiast lubię takie sporty, jak rower, 
narty. Rekreacyjnie, dla siebie, dla przyjemności, kiedy 
mam ochotę. Nawet lubię biegać z siostrą po parku, pły-
wać (nie topię się) oraz jogę.  
Wiktoria: A teatr? 
Pani Profesor: Teatr bardzo lubię. To jest jedna z niega-
snących pasji, bo teatr, można powiedzieć, cały czas się 
zmienia. Oczywiście, że niektóre teatry grają po dziesięć 
lat to samo, ale nawet wtedy, kiedy idę piąty raz na jakieś 
przedstawienie z klasą, zawsze jego wymowa jest trochę 
inna. Więc można powiedzieć, że te przedstawienia tea-
tralne są taką niesłabnącą fascynacją.  

Natomiast ja lubię swój zawód, lubię swoich uczniów.  
Wydaje mi się, że jeżeli się uczy literatury, lubi się literaturę i lubi się ludzi, których się uczy,  

to więcej nie trzeba, by być zadowolonym z wykonywanej pracy.  
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Wywiad numeru 

Wiktoria: Prowadzi Pani Szkolne Koło Teatralne. Może  
o tym porozmawiamy? 
Pani Profesor: Nasze kółko teatralne gra głównie współ-
czesnych autorów, co jest zgodne z moją wizją literatury. 
Literatura współczesna powinna być obecna w szkole, bo 
my w zasadzie uczymy cały czas historii literatury. Kiedy 
uczniowie mają zdawać maturę, to przechodzimy do 
współczesności i tak sobie ją trochę dotkniemy. W pod-
stawie programowej kończy się ona na literaturze powo-
jennej. Chciałam, aby ta literatura, która jest żywa i aktu-
alna dla nas wszystkich, była obecna także w szkole. Gra-
my Mrożka i Różewicza. Być może 
poszukamy jeszcze czegoś bliższe-
go. Problemem takiej literatury jest 
specyficzny język i to często utrud-
nia wystawienie takiej sztuki  
w szkole. Pełno tam przekleństw  
i erotyki.  
Wiktoria: Raz byłam na przedsta-
wieniu „Kochanowo i okolice”. Sztu-
ka o takich niespełnionych muzy-
kach metalowych i zaczęłam się  
w pewnym momencie zastanawiać, 
czy aby na pewno pojechałam do 
teatru.  
Pani Profesor: Też się czasem za-
stanawiam, szczególnie na przed-
stawieniu „Maskarada” w Teatrze 
Słowackiego. Zastanawiałam się, 
czy to jeszcze jest teatr, czy już nie? 
I czy to naprawdę jest potrzebne? 
Natomiast uważam, że teatr jest 
sztuką i może sobie pozwalać na 
wiele i my nie powinniśmy wpływać 
na to, co robią w teatrze. Uważam, 
że wszelkie protesty i naciski na 
aktorów czy reżyserów teatralnych są bezsensowne. Arty-
sta powinien pokazywać to, co uważa za słuszne. My to 
akceptujemy bądź nie, ale nie możemy tego zmienić.  
Wiktoria: Jakbyśmy wysłali Panią na bezludną wyspę,  
to co (oprócz nas) by pani zabrała? (śmiech) 
Pani Profesor: Na bezludną wyspę wzięłabym to, co zaw-
sze biorę na wakacje, czyli coś do czytania. Często jest 
tak, że kupuję książki czy dostaję je z różnych okazji, ukła-
dam na kupce i one czekają na wakacje. Myślę, że taka 
bezludna wyspa to byłby czas, aby przeczytać wszystkie 
rzeczy, które niedawno zostały wydane, szczególnie ze 
współczesnej polskiej literatury. Może obejrzałabym też 

zaległe filmy. O ile byłby tam dostęp do prądu. (śmiech) 
Wiktoria: No tak, prąd wzięłoby się z kokosa. Coś byśmy 
wymyślili. (śmiech) 
Pani Profesor: (śmiech) Coś, co generalnie mogłoby mi 
dostarczyć rozrywki, ale raczej szukałabym kultury wyso-
kiej, a nie seriali, ponieważ obawiam się, że przy odcinku 
tysiąc dwieście osiemdziesiątym siódmym znudziłabym 
się i mogłabym poczuć się na tej bezludnej wyspie bardzo 
samotna. Na pewno zabrałabym tam powieści Myśliw-
skiego, by zgłębiać jego filozofię. Byłby na to czas. To nie 
jest autor do przeczytania na szybko.  

Wiktoria: A co Pani sądzi o współczesnej technologii? 
Pani Profesor: Współczesna technologia interesuje mnie 
o tyle, o ile jest dla mnie użyteczna. (śmiech) Nie potrze-
buję urządzeń z bardzo skomplikowanymi funkcjami, po-
nieważ ich nie używam ani mnie to nie fascynuje. Telefon 
służy mi do dzwonienia i do wysyłania smsów. Nie oglą-
dam telewizji, więc telewizor jest mi zbędny. Radio mam 
w samochodzie, więc to mi w zupełności wystarcza. Korki 
w mieście są na tyle uciążliwe, że pewnie półtorej godziny 
dziennie słucham radia. To jest wystarczająca ilość infor-
macji. 

Wiktoria, Rafał: Dziękujemy za rozmowę. 

Teatr bardzo lubię. To jest jedna z niegasnących pasji, bo teatr, można powiedzieć,  
cały czas się zmienia. Oczywiście, że niektóre teatry grają po dziesięć lat to samo,  

ale nawet wtedy, kiedy idę piąty raz na jakieś przedstawienie z klasą,  
zawsze jego wymowa jest trochę inna.  

 

Koło teatralne prowadzone przez panią profesor Małgorzatę Niedźwiedzką-
Samborek. W tym roku  szkolnym wystawili „Kartotekę” Tadeusza Różewicza. 

(Zdjęcie zrobione po przedstawieniu).   
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  kicz 
Temat numeru KULTURA 

Tekst WIKTORIA MROZOWSKA 

     Współczesne społeczeństwa to warstwy podzielone na 
liczne grupy. Tworzą one odrębne typy kultury, wykorzy-
stują różne treści i w rozmaity sposób je przekształcają. 
Jednym z typów współczesnej kultury jest kultura popular-
na, zwana inaczej kulturą masową. Cechuje ją szeroka do-
stępność dla człowieka. Jest ona charakterystyczna dla no-
woczesnych społeczeństw. Pojawiła się w momencie roz-
woju technologii medialnych, docierając do wielkiej rzeszy 
odbiorców poprzez radio, telewizję, a obecnie Internet. Dla 
społeczeństwa najważniejszą zaletą kultury masowej jest 
szybkość przesyłania informacji. Kultura tworzona dzięki 
technice nie powstaje dla wrażeń estetycznych, ale dla pie-
niędzy. Duże znaczenie ma także zwiększenie ilości czasu 
wolnego u przeciętnego obywatela, co spowodowało 
wzrost popytu na rozrywkę. 
     W kulturze masowej nie da się odnaleźć niczego orygi-
nalnego, więc panuje tzw. druga moda - słuchanie ciężkiej 
muzyki, alternatywny styl ubierania, filmy czeskie, hiszpań-
skie, a nawet azjatyckie. Jednak mimo wszystko nie da się 
uniknąć kultury popularnej. Wpadamy w jej sidła na każ-
dym kroku. Człowiek  wybiera nie to, co mu się podoba, 
lecz to, co stara mu się narzucić producent lub wydawca 
poprzez marketing i promocję. Społeczeństwo pozwala so-
bą manipulować od najmłodszych lat. 
     Kicz, aby ktoś go podziwiał i kupował, musi się podobać, 
dlatego nie może być brzydki. Ten rodzaj towaru ma trafiać 
do odbiorcy przeciętnego. Jego zadaniem jest wzbudzić  
w nim chwilowy zachwyt. Przykład stanowi tutaj figurka 
Matki Boskiej z odkręcaną główką, dzięki czemu możemy ją 
napełnić święconą wodą lub plastikowy krasnal w ogrodzie. 
     Zjawisko kiczu jest wszechobecne. Odnajdziemy go  
np. w reklamach wód mineralnych, gdzie za plecami pięk-
nych pań widoczny jest olśniewający krajobraz. 
     Za typowy przejaw literackiego kiczu uznawana jest 
„Trędowata”. Akcja powieści Heleny Mniszkówny rozgrywa 
się na przełomie XIX i XX wieku i opisuje tragiczne losy mi-
łości młodych ludzi. Powieść ta powiela odwieczny temat 
literacki „księcia i kopciuszka” i nie wnosi nic nowego do 
kultury. 

     Kicz dostrzegany jest również w tematach piosenek di-
sco-polo, które nazwane są muzyką „chodnikową”. Pojawi-
ła się ona na początku lat dziewięćdziesiątych. Charaktery-
zuje się prostą linią melodyczną, teksty odwołują się do 
piosenek biesiadnych. Muzyka ta sięga do najprostszych 
ludzkich potrzeb - słuchania tego, co nie wymaga zaangażo-
wania, wyszukanego poczucia piękna czy skomplikowanych 
przeżyć. Przyczyną wielkiej popularności tej muzyki jest jej 
prostota. Obecnie disco-polo słuchają nie tylko prości lu-
dzie, młodzież, ale również osoby wykształcone, choć nie 
wszyscy mają odwagę się do tego przyznać. 
     Rozpowszechnianie się kiczu występuje we wszystkich 
dziedzinach życia i sprzyja obniżeniu gustów społeczeń-
stwa. Z jego obecnością należy się po prostu pogodzić. Naj-
ważniejsze jest to, aby mieć jego świadomość, ponieważ 
przyjmowany bezrefleksyjnie może naprawdę zaszkodzić. 

Całokształtem materialnego oraz duchowego dorobku człowieka jest kultura, 
tworzona od początku jego istnienia do chwili obecnej. Jest to także wdraża-
nie i przekazywanie następnym pokoleniom wartości cennych dla rozwoju 
danej społeczności. Gdy ideałem staje się sztuka dla sztuki, mamy do czynie-
nia z narodzinami kiczu, pozornej sztuki. Nie poszerza ona ludzkiego poznania 
ani nie odkrywa nowej rzeczywistości. Sztuka traci swój sens i zatraca się  
w zakłamaniu. Staje się jedynie mniej lub bardziej tandetną dekoracją.  
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Temat numeru KULTURA 

Gdzie warto pójść, kiedy przyjeżdża się do Krakowa 
lub tutaj mieszka? Miejsc jest wiele, a między nimi te 
wybrane przeze mnie, czyli Jama Michalika, Teatr Sło-
wackiego i Teatr Stary (mogą też być inne teatry), Mu-
zeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (a to zu-
pełnie inna jakość i tematyka) oraz Arteteka w Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej na Rajskiej (ponoć bar-
dzo modne ostatnio miejsce kultury). Wybór olbrzymi 
jak Kraków długi i szeroki, a każdy może wskazać sto 
innych miejsc jako kulturowe perełki. Mnóstwo tu 
muzeów, bibliotek, domów kultury, kin, teatrów, itp. 
Do wyboru do koloru.   

Tekst  GABRYSIA WITCZAK 

Jama Michalika, na ulicy Floriańskiej 45, to jedna z najsłyn-
niejszych kawiarni artystycznych w Europie, ale też na 
świecie. Powstała w 1895 roku. To tutaj dziesięć lat póź-
niej, w 1905 roku, założono pierwszy w Polsce Kabaret 
"Zielony Balonik". W tym miejscu spotykała się i obcowała 
ze sztuką cyganeria młodopolska.  
     W Jamie Michalika organizowane są koncerty, programy 
jubileuszowe, wieczory literackie i autorskie. Noce poezji, 
gdzie swoje wiersze osobiście recytowali m.in. Wisława 
Szymborska i Czesław Miłosz. Zrealizowano tutaj wiele fil-
mów i programów telewizyjnych, m.in serial „Z biegiem lat, 
z biegiem dni” Andrzeja Wajdy. 
     Obecnie możesz wejść i zjeść słynne ciasta i torty,  
np.. Wawel, Michalik Mariacki czy Sernik Krakowski, a przy 
okazji obcować ze sztuką i niezwykłą atmosferą tego miej-
sca.  

Teatr Słowackiego, który znajduje się na Placu Świętego 
Ducha 1, tuż koło Krakowskiego Rynku, funkcjonuje od 
1893 roku i jest zaliczony do najsłynniejszych i najbardziej 
zasłużonych polskich teatrów. 
    Został zbudowany przez Jana Zawiejskiego i jest jednym 
z najcenniejszych zabytków architektury teatralnej w Euro-
pie. Teatr już na przełomie XIX i XX wieku pełnił funkcję 
sceny narodowej, na której narodziła się współczesna pol-
ska reżyseria, scenografia, inscenizacja i aktorstwo. Począt-
kowo nosił nazwę „Teatr Miejski”, dopiero od 1909 roku 
otrzymał imię Juliusza Słowackiego. Dyrektorami tego tea-
tru byli m.in. Tadeusz Pawlikowski, Józef Kotarbiński, Lu-
dwik Solski, Lucjan Rydel, Juliusz Osterwa itp. Inauguracja 
sceny odbyła się 21 października 1893 roku. Na program 
wieczoru składały się m.in. fragmenty „Zemsty”, 
„Balladyny” i „Konfederatów Barskich”. Pierwszą premierę 
zagrano 25 października i były nią „Śluby panieńskie”. Na 
przełomie wieków XIX i XX występowali w tym teatrze naj-
wybitniejsi polscy aktorzy, np. Ludwik Solski, Wanda Sie-
maszkowa, Stanisława Wysocka i gościnnie Helena Mo-
drzejewska. Tutaj zrodziła się teatralna ideologia Młodej 
Polski, wystawiano dzieła polskich romantyków oraz dzieła 
Stanisława Wyspiańskiego. 
     Teatr zajmuje wysokie miejsce w kulturze Krakowa.  
Proponuje on spektakle niosące wysokie wartości. W spo-
sób twórczy odwołuje się do polskiej i europejskiej tradycji. 
Działa tam słynny Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej  
i Scena w Bramie, która w okresie letnim jest ogródkową 
Sceną przy Pompie. 

CIEKAWE MIEJSCA KULTURY  
W KRAKOWIE 
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Temat numeru KULTURA 

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej znajdu-
je się na ulicy Jagiellońskiej 5 i jest to jedna z najstarszych 
publiczny scen. Istnieje od 1781 roku i z tego powodu war-
to o nim napisać. Założył go Mateusz Witkowski. Patronką 
teatru jest słynna XIX-wieczna aktorka, niesamowita wyko-
nawczyni ról szekspirowskich na scenach Europy i Ameryki 
- Helena Modrzejewska. Wystąpiła tutaj po raz pierwszy  
w 1865 roku. Z teatrem tym współpracowało wiele arty-
stycznych indywidualności, m.in. Andrzej Wajda, Konrad 
Swinarski, Jerzy Jarocki, Krystian Lupa, Krzysztof Kieślow-
ski.  
      Teatr od 2009 roku współtworzy międzynarodową sieć 
"European Theatre Network", zrzeszając prestiżowe euro-
pejskie teatry. W jej ramach powstają wspólne międzyna-
rodowe projekty teatralne. 
 
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha znajduje 
się na ulicy Konopnickiej 26. Jest miejscem, gdzie można 
spotykać się z japońską kulturą. Zważywszy na to, jak bar-
dzo jest ona popularna wśród młodzieży, nie mogłam po-
minąć tego miejsca.   
     Muzeum powstało w 1994 roku z inicjatywy Andrzeja 
Wajdy. W 1997 roku Centrum Manggha otrzymało Nagro-
dę Specjalną Fundacji Japońskiej. W 2002 roku odwiedził 
to miejsce cesarz Akihito wraz z małżonką Michiko. Od 
2004 roku Centrum Manggha jest samodzielną instytucją 
kultury. Do tego czasu była oddziałem Muzeum Narodowe-
go w Krakowie. W 2006 roku zostało wybrane jako jedna  
z dwudziestu najciekawszych realizacji architektonicznych 
w Polsce po 1989 roku w konkursie "Polska. Ikony architek-
tury”. 
    Muzeum Manggha łączy podstawowe funkcje muzealne 
z szeroką aktywnością żywego centrum kultury, propagują-
cego wiedzę o Japonii i Dalekim Wschodzie. 
    Odwiedzają go liczne grupy studentów i uczniów, oglą-
dając wystawy. Odbywają się tam wydarzenia cykliczne, 
często związane z japońskimi świętami, jak również comie-
sięczne „Bajki i baśnie japońskie" i coroczny japoński dzień 
dziecka. Mają tam miejsce liczne wykłady i konferencje,  

na których goszczą wybitni twórcy i uczeni z całego świata. 
W muzeum działa także Archiwum Andrzeja Wajdy oraz 
Szkoła Języka Japońskiego. 

Wybierając się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, 
warto odwiedzić tam artetekę, gdzie miłośnicy teatru i in-
nych dziedzin sztuki mogą rozwijać swoje zainteresowania, 
tworzyć, a także uzupełniać wiedzę i umiejętności. Artete-
ka promuje kulturę i udostępnia ją odbiorcom. W zbiorach 
znajdują się e-booki, e-czasopisma, audiowizualia (płyty 
muzyczne i filmowe, audiobooki) oraz książki i czasopisma 
wydane w tradycyjnej formie. Zgromadzone są tutaj boga-
te zbiory Małopolskiego Studia Komiksu oraz Czytelnia Li-
beratury. Wkrótce pojawi się budowana obecnie cyfrowa 
kolekcja street art-u. Czytelnicy mogą skorzystać z bezpłat-
nego dostępu do specjalistycznych baz Theatre In Video, 
Dance In Video.  
 
Kabaret Piwnica pod Baranami, Rynek Główny 27, założo-
ny został w 1956 roku przez Piotra Skrzyneckiego i kilkoro 
studentów uczelni krakowskich. Powstawały tam piosenki  
i krótkie formy sceniczne. Z kabaretem związanych było 
wiele ważnych osób, m.in. Ewa Demarczyk, która wraz  
z kompozytorem Piwnicy Zygmuntem Koniecznym wypro-
mowała kabaret na całą Polskę. W latach sześćdziesiątych  
i siedemdziesiątych powstały najsłynniejsze utwory, a ze-
spół zyskał opinię jednej z najlepszych grup artystycznych 
w kraju. Muzykę tworzył tu również Zbigniew Preisner, 
Grzegorz Turnau, Jan Kanty Pawluśkiewicz oraz Zbigniew 
Raj. Pod koniec lat 50. Piwnica stała się centrum jazzu  
w Polsce. Środowisko Piwnicy tworzyli, poza wyżej wymie-
nionymi postaciami, również m.in.: Bronisław Chromy, An-
na Dymna, Zbigniew Książek, Czesław Miłosz, Sławomir 
Mrożek, Jan Nowicki, Agnieszka Osiecka, Krzysztof Pende-
recki, Andrzej Szczeklik, Dorota Terakowska, Andrzej Waj-
da i inni. 
 

Zdjęcia i informacje pochodzą ze stron prezentowanych 
instytucji oraz z Wikipedii. 
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Nadużywanie jest szkodliwe… 
    Najlepszym tego przykładem jest powszechny obecnie  
w użyciu wyraz „tegować”. Jest on synonimem wszystkie-
go, czegokolwiek byśmy sobie nie wymyślili: „zategować”, 
„przytegować”, „odtegować”, „przetegować”, „stegować”. 
Po prostu nie ma lepszego słowa na oddanie wszelkich tar-
gających nami emocji (to znaczy jest takie jedno, lecz po-
wszechnie uznawane za niecenzuralne). Tak samo wygląda 
sytuacja w przypadku słowa „fajny” (zapożyczonego z języ-
ka niemieckiego). Jest ono u nas głęboko zakorzenione  
w języku potocznym i może to być dla mnie zrozumiałe pod 
warunkiem, że nie używamy go jako przymiotnika uniwer-
salnego, tzn. nie zastępujemy nim wszystkich znanych nam 
określeń. Poszukuję osoby, która wyjaśni mi, co oznacza 
wyraz „fajny”? 
 
Peryfraza to języka skaza 
   Ciekawym zjawiskiem jest także częste używanie barw-
nych peryfraz (lub omówień, jak kto woli) w momencie, gdy 
zabrakło nam jakiegoś słowa. Reguła jest tylko jedna - opi-
sać można wszystko, co do dyspozycji mamy w swoim oso-
bistym zasobie słownictwa. W takich momentach chyba 
każdy zamienia się w Mickiewicza i jak te „z chińskich ziół 
ciągnione treści” opowiada zgromadzonej publiczności 
swoją alternatywną wersję „Zimy miejskiej” (skąd pochodzi 
cytat przytoczony powyżej). Gorzej tylko, gdy druga osoba 
też nie ma pojęcia, o co mogło chodzić.  
 
Kwiatki z naukowej rabatki 
   Bogactwem językowym, oprócz tekstów literackich, mogą 
poszczycić się także rozprawy naukowe. Poniżej krótki po-
radnik wygrzebany gdzieś z czeluści Internetu, jak je czytać  
i rozumieć, gdyby ktoś musiał jakąś napisać lub studiować: 
...można dostrzec wyraźną tendencję = ...trudno wyciągnąć 
konkretne wnioski; 
...o wielkim znaczeniu teoretycznym i praktycznym = ...guzik 
mnie to interesuje; 
Znalezienie ostatecznej odpowiedzi na te pytania nie było 
na razie możliwe = eksperyment się nie udał, ale może uda 
się kiedyś opublikować wyniki; 
Trzy spośród zestawów danych wybrano do szczegółowej 
analizy = pozostałe się nie nadawały; 
Przedstawione są typowe wyniki = są to najlepsze wyniki; 
Najdokładniejsze wyniki otrzymał Maliniak = Maliniak to 

mój asystent; 
Uznaje się, że... = ja uznaję, że…; 
...poprawne z dokładnością do rzędu wielkości = źle; 
...bardzo ważne pole odkrywczych badań = ...bezużyteczny 
temat zasugerowany przez zwierzchników; 
Składam podziękowania mgr. Nowakowi za pomoc w pracy 
doświadczalnej, a dr. Kowalskiemu za cenne dyskusje = No-
wak odwalił czarną robotę, a Kowalski wyjaśnił mi, co ozna-
czają wyniki; 
Oczekuje się, że niniejszy artykuł pobudzi zainteresowanie 
tą dziedziną = ten artykuł jest marny, ale inne w tej dziedzi-
nie są podobne. 
 
Jak cię słyszą, tak cię widzą 
    Pomiędzy światem literatury a stylem potocznym istnieje 
olbrzymia przepaść, co nie znaczy, że nasz codzienny język 
ma być nudny i monotonny. Wręcz przeciwnie! To, jak czło-
wiek się wyraża, mówi o nim bardzo wiele. 
   Oto przykład trzech zwrotów, którymi możecie 
„zaszpanować” przed znajomymi i wyjść na mądrych ludzi: 
1. Immanentna sprawiedliwość – sprawiedliwość całkowi-
cie naturalna. „Immanentną sprawiedliwością” będzie to, 
że jeżeli nie odrobisz zadania z matematyki, to spotka cię 
kara w postaci oceny niedostatecznej, gdyż jedynka jest 
bezsprzecznie związana z faktem niezrobienia pracy domo-
wej. 
2. Nieżyt nosa – inaczej zapalenie błony śluzowej tegoż na-
rządu. Zwykły katar. Nieżyt nosa brzmi jednak co najmniej 
jak przyczyna zgonu i może stać się niezłą wymówką, gdy 
mama zaciąga cię do przedświątecznych porządków. 
3. Metoda kija i marchewki – metoda, w której motywuje-
my kogoś do działania za pomocą kary, czyli kija lub nagro-
dy, czyli marchewki. Niektóre źródła podają jednak, że cho-
dzi o motywację tego kogoś przez wyznaczenie celu, do 
którego musi dążyć mimo wszystko, lecz nigdy go nie osią-
gnie. Trochę jak praca po studiach. 
 
 Konkluzja 
   Podobno język polski to jeden z najtrudniejszych języków 
świata (jak się okazuje i dla Polaków). Dlatego w szkołach 
językowych - obok kursów angielskiego, szwedzkiego  
i arabskiego - powinien być kurs poprawnej polszczyzny. 
Uczmy się, póki możemy, bo potem będzie wstyd! 

Tekst LIDIA WOLCZKO 

Temat numeru KULTURA 

Język polski w narodzie ginie bezpowrotnie i nieubłaganie, schodząc do coraz 
większego podziemia. Słownictwo Polaków robi się z dnia na dzień po prostu 
coraz uboższe. 

Słownik języka polskiego  
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Temat numeru KULTURA 

Tekst GABRYSIA CZECHOWSKA 

    Termin subkultura jest pojęciem wieloznacznym. Może-
my stwierdzić, że są to grupy ludzi, w których ich członko-
wie realizują własne założenia  oraz preferują i stosują inny 
styl życia, inne systemy wartości, odmienne normy i zasady  
w przeciwieństwie do tych obowiązujących w społeczeń-
stwie. 
    Słowo to wywołuje także złe skojarzenia, gdyż wiąże się  
z łamaniem norm społecznych i obyczajowych. Większość 
młodych ludzi skłania się ku jakiejś podkulturze i czuje się  
z nią związana. Warto zatem zainteresować się tematem  
i dowiedzieć się czegoś więcej o otaczającym nas świecie. 
 
Skinhead - Ruch powstał w latach sześćdziesiątych XX w.  
w Wielkiej Brytanii. Wywodził się z proletariackich kręgów  
i odcinał od bogatego mieszczańskiego społeczeństwa. Je-
go nazwa pochodzi od charakterystycznych dla tej grupy 
wygolonych głów lub bardzo krótkich włosów. Bardzo lubią 
neonazistów (z wzajemnością!), a ich przyjacielskie spotka-
nia odbywają się między innymi w Białymstoku. Zachowa-
nie i  poglądy skinheadów bywają bardzo skrajne, wymie-
rzone przeciwko drugiemu człowiekowi i z tego względu 
często nieakceptowane przez społeczeństwo.  
 
Metalowcy - Subkultura powstała na początku lat siedem-
dziesiątych XX wieku w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjedno-
czonych, zgromadzona wokół muzyki heavymetalowej i jej 
podgatunków. Metalowcy potwierdzają swoją przynależ-
ność do tej subkultury, grając w zespołach metalowych, 
uczęszczając na koncerty. Ich hobby to spędzanie czasu  
w piwnicy, gdzie razem z innymi braćmi metalowcami pra-
cują twórczo nad tworzeniem metalu lub słuchaniem me-
talu. Typowy metal jest ubrany w kolorowy strój, składają-
cy się z: czerni, ciemnej czerni, wyblakłej czerni, czarnej 
czerni, mrocznej czerni, ponurej czerni lub skórzanej czer-
ni.  

 Być na bieżąco, 
czyli o współczesnych  

subkulturach słów kilka 

„Młodzież wyraża obawy i  nadzieje naszej epoki.  
Poznać młodzież, oznacza poznać niepokoje  

współczesnego świata". 
                                       Jean  Jousselin 

Preferujemy różne style, sposoby ubierania, słuchamy innej muzyki, czytamy odmienne książki. Każdy czło-
wiek jest inny i niepowtarzalny, dlatego świat nie jest nudny. Młody człowiek potrzebuje takiej grupy, która 
pomogłaby mu zaspokoić potrzebę przynależności i uznania. Dlatego poszukuje miejsca, w którym będzie czuł 
się akceptowany i rozumiany.  
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Temat numeru KULTURA 

Punk - Słowo w luźnym tłumaczeniu oznacza: śmieć, mar-
ność, odpadek, zgniłek, obrzydliwość. Podkultura ta po-
wstała w 1970 roku w Londynie i szybko rozprzestrzeniła 
się w całej Anglii i w innych krajach. Początkowo jej człon-
kowie wywodzili się z robotniczych i bezrobotnych rodzin. 
Charakterystyczne cechy punków to: ubiór składający się 
ze starej, bardzo brudnej odzieży, zbyt dużych butów, czar-
nej skórzanej kurtki, bogato zdobionej ćwiekami i znaczka-
mi z napisem ,,NO FUTURE" oraz irokezy, tzw. „czuby” na 
głowie. 
 
Dresiarze - Ruch powstały w Polsce w latach dziewięćdzie-
siątych XX w. Za ich poprzedników można uważać discoma-
nów - stałych bywalców dyskotek. W swoich poglądach 
kwestionują model życia rodziców („przez całe życie praco-
wali i co z tego mają?”). Wyznają zasadę „szybkiego szmalu 
i łatwej przyjemności". Ich hobby to spędzanie czasu na 
klatkach schodowych. Tam razem z „ziomami” kształtują 
język ojczysty oraz przedstawiają swoje poglądy na świat. 
 
Emo - To jedna z najmłodszych subkultur młodzieżowych. 
Termin „emo” pojawił się już w latach osiemdziesiątych  
w Stanach Zjednoczonych. Według emo ich kultura to nie 
styl bycia a raczej stan ducha. Prawdziwy emo to osoba 
dość depresyjna i introwertyczna, zamknięta w sobie, uwa-
żająca, że nikt na świecie nie jest w stanie zrozumieć jego 
bólu egzystencjalnego - oprócz oczywiście innych emo. 
Całymi dniami rozmyślają oni o śmierci. Każdy emo ma na 
oczach czarny eyeliner, dziewczęcy tusz do rzęs, a na pa-
znokciach czarny lakier. Emo uwielbiają piercing. To ich 
znak szczególny. 
 
Grafficiarze (sprayowcy) - Subkultura, która swoje radości, 
smutki, rozterki, komentarze o rzeczywistości, nieraz o za-
barwieniu politycznym, wypisuje na ścianach, murach,  
(o zgrozo!) świeżo odremontowanych zabytkowych kamie-
nic, a właściwie, gdzie się tylko da. Ich twórczość powstaje 
nocą, w konspiracji. Najczęściej podczas ,,pracy" są ubrani 
na czarno, twarz zakrywa im maska.  
 
     We współczesnym  świecie występuje mnóstwo subkul-
tur, każda z nich ma inne cechy rozpoznawcze i inny styl 
bycia. Przedstawiłam w dużym skrócie i z przymrużeniem 
oka najbardziej znane. Większość z nich spotyka się z od-
rzuceniem przez społeczeństwo ze względu na podejmo-
wane działania i styl życia. Mimo to powinniśmy każdego 
szanować, jeżeli oczywiście zachowuje się przyzwoicie. Sta-
rajmy się być tolerancyjni wobec człowieka i jego upodo-
bań, jeżeli nie są wymierzone w drugą osobę, jej poczucie 
godności i wolności. Ubiór, wygląd, rodzaj słuchanej muzy-
ki i kolor skóry nie powinny wpływać na nasze relacje  
z drugim człowiekiem.                                                                                                 
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Otaku - osoba interesująca się w stopniu wyższym popkul-
turą japońską: komiks i animacja (w tym związane z nimi 
zagadnienia - np. cosplay), muzyka, gry, figurki, jedzenie 
itp. Ciekawostką jest to, iż w Japonii termin „otaku” ma 
negatywne zabarwienie. Określająca się tak osoba kojarzo-
na jest z kimś obsesyjnie poświęcającym się danemu zakre-
sowi popkultury oraz (często) z hikikomori, czyli jednostką 
odsuwającą się lub już wycofaną ze społeczeństwa. Jeżeli 
ktoś chce poznać powyższy termin, zapraszam do mangi 
[ew. anime] „Welcome to the NHK!”. Warto wspomnieć, że 
w Japonii czytanie mangi jest całkiem normalne, natomiast 
jeśli oglądasz anime, znaczy, że jest z tobą coś nie tak. (Och, 
przewrotności! Dlaczego wszędzie na świecie jest inaczej?) 
 
Manga - 'komiks na opak' 
Mianem mangi określany jest japoński komiks (koreańskie  
i chińskie komiksy to odpowiednio manhwa i manhua). Jest 
on czytany od "tyłu", czyli od prawej do lewej oraz w usta-
lonej kolejności poszczególnych komórek. Każdy gatunek 
posiada określone zasady, np. dotyczące kreski (rysunków). 
 
Anime, czyli japońska animacja 
Właśnie... Należy zauważyć, że słowo animacja nie równa 
się określeniu bajka (jak niektórzy ludzie nazywają anime). 
Tak jak mangi, poszczególne gatunki mają określony próg 
wiekowy widza, aby mógł on 'bezpiecznie' oglądać daną 
serię, ale kto się do tego stosuje...? Ekhm, znaczy... Trzeba 
to przestrzegać, to ważne i tak dalej... 
Jedną z istotniejszych kwestii dotyczących mangi i anime 
jest różnorodność. Każdy znajdzie coś dla siebie oraz nacie-
szy wzrok (no... nie zawsze) piękną/ładną/specyficzną 
(niepotrzebne skreślić) kreską, nie wspominając o głosach 
seiyuu (aktorzy użyczający głosu bohaterom). 
 
Muzyka 
Muzyką kojarzoną z otaku są przede wszystkim vocaloidy... 
Prawdą jest jednak to, że otaku też człowiek i 'normalnej' 

muzyki słucha. Jednak oprócz produkcji zachodniej, w cza-
sie egzystowania ziemskiego osób interesujących się całą 
popkultura japońską, obecna jest muzyka z gatunków  
J-Pop, J-Rock oraz K-Pop. Najpopularniejszymi zespołami są 
m.in.: One Ok Rock, Miyavi, LM.C, the GazettE  
(w „AlChemiku” nr 11 znajdziesz artykuł na temat tego ze-
społu), Baby Metal, BIGBANG, 2ne1 i ShiNee.  
 
Dotykam ulubionej postaci... znaczy, to tylko figurka... 
Niektórzy kolekcjonują swoje ulubione postaci, aby stawiać 
je na półeczkach i podziwiać. Większość z nich jest dość 
droga (niektóre ceny dochodzą nawet do 900 zł), więc do-
tykane są one tylko w czasie sprzątania... 
 
Gry 
Bardzo często symulatory (randkowe lub eroge). Chyba nie 
ma nic więcej na ten temat do napisania... Ale jak wyżej 
zostało wspomniane, otaku też człowiek, więc jeśli lubi, gra 
w co chce. 
 
Jedzenie 
Onigiri (przekąska z ryżu z nadzieniem – może być na słod-
ko lub słono), ramen (zupa lub rodzaj makaronu), okono-
miyaki (rodzaj placka, którego bazą jest kapusta), takoyaki 
(kulki nadziewane ośmiornicą), katsudon (poniekąd scha-
bowy) i... te dwa 'patyki'. Cóż, podsumuję to tak... Jedzenie 
jest dobre, a 'obsługa' pałeczek jest całkiem prosta. Na te-
mat pożywienia można się rozpisywać, opisując smaki i do-
znania, jednak to może innym razem. 
 
Jak widać, otaku nie są nadzwyczajni. Wszyscy (z nas) mają 
jakieś zainteresowania, tak samo różne od innych członków 
społeczeństwa, jak i tej subkultury. Osoby rządne wiedzy 
dotyczącej np. cosplayu lub chcące przeczytać recenzje  
z minionych konwentów, zapraszam do czytania poprzed-
nich numerów „AlChemika” (^w^ ). 

Tekst OLA SADŁOS 

Temat numeru KULTURA 

OTAKU 

W szkole opanowanej, co najmniej w 1/5, przez osoby objęte 
całkowicie lub szczątkowo tym terminem definicja może być 
znana. Jednostki żądne wiedzy na poziomie wiarygodności 
Wikipedii, zapraszam do dalszej lektury.  
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Temat numeru KULTURA 

Fot. Medalion wiedźmina, obróbka i samo zdjęcie robione 
jest przeze mnie. 

Kiedy wędrujemy ulicami miast i miasteczek, spotykamy się z tzw. sztuką ulicy, 
którą są m.in. graffiti. Pokrywają one mury bardzo zjawiskowymi kompozycja-
mi. Jednak słowo to budzi kontrowersje i różnie się kojarzy członkom naszego 
społeczeństwa. Jedni uważają, że to sztuka, inni krytykują. Jaka jest prawda? 

      Graffiti towarzyszy nam już od czasów pradawnych.  
W starożytnym Egipcie, Rzymie czy Grecji powstało wiele 
napisów na budynkach publicznych czy też prywatnych. 
Graffiti w formie już nam znanej powstało na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. w Nowym Jorku 
za sprawą wprowadzenia na rynek wodoodpornych flama-
strów zwanych 'flowmates`. Polegało ono wtedy na wypi-
sywaniu swojej „ksywki” w każdym możliwym miejscu. Ta-
kim sposobem powstał "single pitting", znany później jako 
"taging", który polegał na pisaniu słowa za pomocą jednej 
kreski w bardzo powyginanym kształcie. 
      W Polsce graffiti pojawiło się już podczas drugiej wojny 
światowej. Mam na myśli napisy na murach, które wyraża-
ły bunt i sprzeciw wobec władz. Miały one na celu nieść 
nadzieję wolności osobom w nią wątpiącym. Pod koniec lat 
osiemdziesiątych XX w. napisy i rysunki na murach stały się 
niezwykle popularnym zjawiskiem jako wynik przemian 
gospodarczych i społecznych.  
    W obecnych czasach graffiti pełni funkcję manifestu mło-
dego pokolenia, ale również stanowi ukojenie dla naszych 
oczu, zasłaniając stare, zniszczone mury, mowa oczywiście 
tylko o pięknych dziełach.  Może też denerwować, gdy jest 
niewłaściwie wykonane i zawiera wulgaryzmy. Piszę jednak 
o przykładach sztuki ulicy, które są piękne, przemyślane, 
namalowane w miejscu do tego przeznaczonym.  
     Graffiti pełni funkcję społeczną, informacyjną, zmusza 
do refleksji. Przykładem mogą być prace grafficiarza z No-
wego Sącza - Mgr. Morsa, który ukończył malarską kreację 
obrazu na Uniwersytecie Śląskim, a swoją działalność roz-
począł pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Postanowił on 
uczyć społeczeństwo poprawnej polszczyzny, pisząc na 
ścianach i murach słowa, z którymi mamy problem. Jest to 
ciekawy i użyteczny projekt. Styl ten znacząco różni się od 
graffiti artystycznego, który polega na rysowaniu dużych  
i kolorowych rysunków. Jeżeli chodzi o ten drugi styl, to 
należy stwierdzić, że niektóre z tych prac są naprawdę ład-
ne, a ich autorzy rzeczywiście mają do tego talent. Mogę 
się tu również odwołać do portretów i rysunków Mgr. Mor-
sa.  
       W prasie, telewizji pisze się często o graffiti wandali, co 
jest karane przez nasze prawo, ale niewiele miejsca po-
święca się graffiti artystycznemu, które jest wykonywane 
na zlecenie władz miasta lub osób prywatnych. Z tego po-

wodu ma ono tak złą sławę wśród społeczeństwa. A prze-
cież nieraz spacerując ulicami naszego miasta, spotykamy 
małe „arcydzieła”, które przyciągają nasz wzrok i wywołują 
zachwyt. Graffiti, jako sztuka ulicy, pełni ważną rolę w na-
szym życiu, ponieważ, jak twierdził Jan Paweł II, „Świat bez 
sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na 
miłość”. A sztuka to dawanie miłości, radości, emocji bądź 
piękna innym ludziom.  

http://mgrmors.pl/ 

Tekst  GABRYSIA WITCZAK 

Społeczna funkcja graffiti  
(miejsce wykonania - dworzec główny w Krakowie) 

Graffiti uczy poprawnej pisowni - mgr Mors 
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Temat numeru KULTURA 

    Oleksii Pryimak (pseudonim - O'Prime) pochodzi  
z Ukrainy. Prowadzi od 2008 roku firmę OPrime Art Stu-
dio. W  2014 roku z żoną i trójką dzieci zamieszkał w Zie-
lonej Górze. Ma 29 lat. Malować na ścianach, i nie tylko, 
zaczął w wieku 14 lat. Posiada wyższe wykształcenie arty-
styczne. W jego portfolio znajduje się ponad dziesięć ty-
sięcy metrów kwadratowych zrealizowanych murali oraz 
artystycznego malowania ścian na zupełnie różnych po-
wierzchniach, zaczynając od asfaltu, a kończąc na dachu. 
W większości wypadków zrealizowane zostały one spray-
em do graffiti.  
     W związku z tym, że temat mnie zaciekawił i prace ar-
tysty również, postanowiłam mu zadać kilka pytań zwią-
zanych z jego pasją. 

Pytała GABRYSIA WITCZAK 

Czym dokładnie jest graffiti? 
- Graffiti to, moim zdaniem, jeden z nurtów sztuki - jako 
"sztuka pop art-u" lub "sztuka renesansu". Są to różne 
wzory, obrazy, technika realizacji, materiał, ale graffiti  
i renesans są sztuką. To jest jeden z nurtów malarstwa mo-
numentalnego. Ale oczywiście ma swoją identyfikację i au-
tentyczność. 
  
Czy sztuka graffiti na kartce sprayem jest tym samym? 
- Jak już powiedziałem, graffiti to rodzaj sztuki, więc nawet 
gdy wykona się je na koszulce, na komputerze, dla wszyst-
kich ten obraz będzie w stylu "graffiti". 
 
Co kieruje Panem podczas rysowania graffiti? 
- Jestem raczej artystą sztuki wizualnej, a nie grafficiarzem. 
Moje malowanie niewiele się zmieniło przez te wszystkie 
lata. Tak, lubię ściany. Tak, maluję sprayem. Wszyscy ludzie 
mogą to nazwać "graffiti", oprócz zawodowców. To już 
raczej street art, mural art, malowanie artystyczne ścian... 
Nie wiem, jak to nazywać... Po prostu lubię to robić.  

W większości projektów staram się realizować jakiś filozo-
ficzny temat, coś co czuję w środku, coś czego potrzebuje 
społeczność, miejscowość. Czynię świat jaskrawym, bo 
większość moich obrazów znajduje się pod otwartym nie-
bem i w zaludnionych miejscach. Pragnę poprzez to, co 
robię, obudzić indywidualność każdego miasta, zrobić go 
ciekawym i kolorowym, komfortowym dla mieszkańców 
oraz atrakcyjnym dla inwestorów, zachowując przy tym 
jego tradycje.  
 
Po jakim czasie udało się Panu dojść do tak wysokiego 
poziomu? 
- Jeśli czegoś pragniesz, to do tego w końcu dojdziesz. Ten 
mural, który jest teraz w „Top-10 murale” w Kijowie, reali-
zowałem po pięcioletniej przerwie w malowaniu na ścia-
nach. Nadal staram się doskonalić swoje umiejętności  
i wciąż poszukuję nowych kreatywnych pomysłów, łącząc 
je z nowoczesnymi technologiami oraz potrzebami społe-
czeństwa. 
 
Dlaczego, Pana zdaniem, władze i inni ludzie uważają ry-
sowanie graffiti za przejaw wandalizmu? 
- Matka Teresa mówiła: "Nie wołajcie mnie na wiece prze-
ciw wojnie, wołajcie mnie na wiece za pokojem". Według 
mnie - trzeba robić wiece po to, by graffiti traktować jak  
sztukę, a nie wiece przeciw graffiti i nazywać je wandali-
zmem. Tak w Ukrainie, jak i tu w Polsce, władza i ludzie nie 
do końca rozumieją, co to jest graffiti.  

 – artysta street art-u 

 

Pytała GABRYSIA WITCZAK 



 

    16         AlChemik ● maj 2016          

Fot. Medalion wiedźmina, obróbka i samo zdjęcie robione 
jest przeze mnie. 

 

Czy wyobrażałby Pan sobie życie bez graffiti? 
- To pytanie nie do mnie, ale do Najwyższego. Gdyby Bóg 
chciał wykorzystać mnie w inny sposób, to będę robił coś 
innego. Ale na razie czuję, że Bóg chce, bym jeszcze zrobił 
co najmniej kilka dobrych projektów.   
 
Czy spełnia się Pan tylko jako artysta sztuki wizualnej?  
- Jestem z zawodu architektem i prowadzę firmę w kierun-
ku aranżacji wnętrz, architektury, malowania artystyczne-
go, grafiki komputerowej. Robię wszystko to, co można 
nazwać sztuką. Na koncie Artystycznego Studia O’Prime 
mamy ponad dziesięć tysięcy metrów kwadratowych zrea-

lizowanych murali oraz artystycznego malowania ścian na 
różnych powierzchniach, zaczynając od asfaltu i kończąc na 
dachach. Indywidualność jest priorytetem naszej działalno-
ści. Każda praca jest oryginalna. Nasz zespół starannie pod-
chodzi do opracowania artystycznego projektu, biorąc pod 
uwagę charakter obiektu i życzenie zleceniodawcy. 
 
Czy dużo Pan wydaje na materiały? 
- Koszty materiałów zależą od projektu. Podczas pracy wy-
korzystuję wyłącznie wysokiej jakości, trwałe materiały, 
sprawdzone w praktyce. 
 
Czy ma Pan na koncie jakieś szczególne sukcesy w tej 
dziedzinie? 
- Niektóre moje artystyczne prace znajdują się w prywat-
nych kolekcjach w Polsce, Ukrainie, Francji, Niemczech, 
USA, Argentynie i Meksyku.  
 
Na jakich budynkach najczęściej wykonuje Pan swoje 
dzieła? 
- Najwyższy mural miał dziewięćdziesiąt metrów wysokości 
i został zrealizowany na dwudziestoośmiopiętrowcu. Naj-
większe malowidło artystyczne, które najszybciej powstało, 
bo w ciągu pięciu dni, to portret na dachu. Dzieło miało 
około osiemset pięćdziesiąt metrów kwadratowych. 
 
Czy według Pana, aby uprawiać malarstwo artystyczne,  
należy ukończyć szkołę plastyczną? 
- To Bóg daje talent. Jeżeli go posiadasz, to w szkole nic 
nowego nie otrzymasz. Możesz jedynie go rozwijać przez 
praktykę i naukę.   
 
Strona artysty - http://www.oprimeart.com/oprime/ 
Strona firmy - http://studio.oprimeart.com/ 
 

Temat numeru KULTURA 

Mural znajduje się w Kijowie i był realizowany standardowym sprejem do graffiti, bez użycia pędzli. Powstał on w 2012 roku 
i ciągle był pokazywany w TV i w różnych artykułach. Więcej - http://www.oprimeart.com/free-wall-mural/ 

http://www.oprimeart.com/free-wall-mural/
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„Korean Wave” 
W latach 90-tych ubiegłego wieku popularne w krajach za-
chodnich stało się zjawisko zwane „Korean Wave”. Coraz 
więcej ludzi zaczęło interesować się kulturą azjatycką,  
w której przeważała muzyka, filmy i dramy pochodzące  
z Korei Południowej. W Polsce prąd ten dopiero teraz zy-
skuje zwolenników, dlatego chciałam się z wami podzielić 
swoimi spostrzeżeniami. Nie ukrywam, że sama jestem fan-
ką tej kultury i tematyka ta jest mi bliska.  
 
K-Pop 
To gatunek muzyki łączący w sobie elementy wielu spopu-
laryzowanych w Europie gatunków, np. dance, elektro czy 
hip-hop. Muzyka ta jest w większości przypadków bardzo 
pobudzająca, wykonywana w języku ojczystym artystów, 
choć niekiedy z chwytliwymi zwrotami w języku angielskim. 
W K-Popie liczy się nie tylko śpiew, lecz także część wizual-
na. Występy, teledyski są bardzo dobrze dopracowane. 
Czyni to każdy koncert wielkim widowiskiem. Najbardziej 
rozpoznawalnymi wykonawcami są: PSY, Big Bang, 2NE1  
i Girls Generation. Jeśli jednak ktoś gustuje w mocniejszych 
brzmieniach, powinien posłuchać utworów rapera G-
Dragona i CL. Dla fanów electrodance dobrą propozycją 
będzie NU’EST. Natomiast osobom, które lubią każdy typ 
muzyki, polecam BTS, MR.MR, INFINITE - łączą one więk-
szość gatunków. 
 
Dramy 
Są to krótkie seriale liczące przeważnie kilkanaście odcin-
ków. Rodzajów jest tak samo dużo jak w przypadku zachod-
nich seriali. Zaczynając od komedii („Dating Agency Cyra-
no”), przez dramaty, filmy o lekarzach, cesarzach („Rooftop 
Prince”) czy uczniach („Dream High”). Od listopada 2015 do 
lutego 2016 roku miała miejsce emisja jednej z dram kore-
ańskich w TVP2 – „Cesarzowa Ki”.  
Internet oferuje wiele różnych seriali tego typu i znajdziecie 
je na stronach polskich i amerykańskich. Z mojego do-
świadczenia wynika, że lepiej jest szukać dram z napisami 
w języku angielskim, gdyż tłumaczenia polskie są bardzo 
ubogie i nie oddają całego sensu zwrotów koreańskich.  

Jest to również świetny sposób na ćwiczenie języka angiel-
skiego.  
 
Na koniec… 
Mam nadzieję, że otworzyłam Wam oczy na kwestie kultur 
równie bogatych jak zachodnie oraz zachęciłam do ekspe-
rymentowania i poszukiwań. Może kiedyś ktoś z was po-
dzieli się spostrzeżeniami o kulturze arabskiej lub indyjskiej. 
Myślę, że są one równie ciekawe i zawierają wiele egzo-
tycznych i niespotykanych u nas wątków i elementów.  

Tekst PATRYCJA PAPAJ 

Temat numeru KULTURA 

Popkultura KOREAŃSKA  

Żyjemy w XXI wieku, w którym kultura zachodnia wywiera na nas znaczący wpływ. 
Myślę, że jest to główny powód, dla którego brak nam chęci do poszukiwania i odkry-
wania nowych obyczajów, ponieważ łatwiej jest przyjąć to, co przychodzi bez więk-
szego wysiłku. Dodatkowo uprzedzamy się i przypisujemy różnym nacjom etykietki, 
które są przeważnie negatywne. Żółty kolor skóry, skośne oczy, dziwny alfabet i język 
nie przekonują większości z nas, lecz wręcz odrzucają lub wywołują śmiech. A przecież 
istnieje wiele ciekawych zjawisk w innych kulturach całego świata, które nie są tak 
popularne jak amerykańska czy angielska.  

„Cesarzowa Ki”  (Gi-Hwang-hu) - południowokoreański 
serial telewizyjny z lat 2013-2014, liczący 51 odcinków. 
Tytułową rolę cesarzowej Ki odgrywa Ha Ji-won. Serial 
emitowany był na kanale MBC od 28 października 2013 do 
29 kwietnia 2014. (Źródło: Wikipedia) 
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Z życia szkoły 

I Wiosenny Turniej Klas 

 

23 marca, w środę, Samorząd Uczniowski wraz z nauczy-
cielami wychowania fizycznego zorganizował po raz 
pierwszy Wiosenny Turniej Klas. Impreza odbyła się w sali 
gimnastycznej i jej okolicach. Do turnieju przystąpiły 
ośmioosobowe zespoły klasowe; klasy pierwsze walczyły 
ze sobą na 3 i 4 lekcji, a klasy starsze na 5 i 6. Konkurencji 
było kilka, m.in.: skakanka, podbijanie jednocześnie trzech 
balonów, rzuty osobiste do kosza, punkty podparcia, wy-
bór najciekawszego stroju wiosennego, kalambury, zagad-
ki, odgadywanie tytułów piosenek, poszukiwanie czekola-
dowych jajeczek na parterze i w piwnicach naszej szkoły. 
Podczas przerwy, kiedy jury liczyło punkty, wystąpił szkol-
ny zespół cheerleaderek oraz zaśpiewała i zagrała na gita-
rze Ola Dulik z klasy 3ao.  

Wyniki 

 
I TURA – klasy młodsze 
I miejsce - 1c 
II miejsce - 1an 
III miejsce - 1a 
IV miejsce - 1at 
V miejsce - 1ad 
Vi miejsce - 1d 
II TURA – klasy starsze 
I miejsce - 2c 
II miejsce - 2a 
III miejsce - 2t 
IV miejsce - 3ad i 2ad  

12 marca oraz 22 i 23 kwietnia odbyły się 
w naszej szkole DNI OTWARTE. (Poniżej 
prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia.) 
Gimnazjaliści i ich rodzice mogli obejrzeć 
przedstawienie przygotowane przez klasę 
teatralną, wziąć udział w eksperymentach  
i pokazach chemicznych, zrobić sobie zdję-
cie w niezwykłych strojach wypożyczonych 
z Teatru Bagatela, zatańczyć Belgijkę, zoba-
czyć aerobik w wykonaniu naszych 
uczniów, poczęstować się zdrowymi prze-

kąskami, zagrać w planszówki w bibliotece 
szkolnej, obejrzeć „AlChemika” i porozma-
wiać z redaktorami gazetki szkolnej lub 
rozwiązać jakieś zadania matematyczne  
i językowe. Odbył się również konkurs wo-
kalny. Można było obejrzeć pracownie  
i sale lekcyjne oraz porozmawiać z nauczy-
cielami konkretnych przedmiotów. Po 
szkole oprowadzali przybyłe osoby ucznio-
wie w chałatach. 

Dni Otwarte w Chemiku 

Szkolne Koło Teatralne 

Przedstawienie - Kartoteka T. Różewicza Fitness i zdrowe przekąski 

Biblioteka szkolna,  

redakcja „AlChemika”,  

planszówki 

Doświadczenia w pracowniach chemicznych 

Zdjęcia w strojach  

wypożyczonych z teatru 

Pracownia biologiczna 
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Z życia szkoły 

     Redakcja gazetki „AlChemik” spotyka się zazwyczaj  
w piątki po lekcjach i te posiedzenia trwają zazwyczaj parę 
godzin, więc zasadniczo  długo, ale nikt nie narzeka i wszy-
scy przychodzą na nie z chęcią i z… własnym kubkiem  
i łyżeczką. Na pewno się na nich nie nudzimy. Spędzamy 
czas w miłym towarzystwie, radzimy, rysujemy, planujemy, 
sprawdzamy teksty, śmiejemy się, gramy w gry, rozmawia-
my, jemy kisiel i inne smakołyki, miedzy innymi ciasta pie-
czone przez naszego kochanego Rafała Kulczyka. Oczywi-
ście grono redakcyjne w tym roku jest bardzo „rozbrykane” 
i zamiast pracować, woli opowiadać „suchary” i inne głu-

potki, ale przecież śmiech to zdrowie, a z naszych zadań i 
tak wywiązujemy się wzorowo. Poza tym często spotykamy 
się, by zagrać w PRL, Fasolki, Scrabble i inne.  
     W tym roku pożegnaliśmy trzy niezwykle ważne dla na-
szej redakcji osoby, tj. Agnieszkę Hudygę - wieloletnią re-
daktor naczelną gazetki, Rafała Kulczyka - jej zastępcę oraz 
Ulę Bosek. Bardzo nam będzie ich brakowało.  
     Życzymy naszym redaktorom, już absolwentom, powo-
dzenia na maturach i podczas dalszej edukacji oraz speł-
nienia wszystkich marzeń. Będziemy trzymać kciuki.   
/Red./ 

Spotkania redakcyjne 

Konkurs wiedzy o życiu Marii Skłodowskiej-
Curie 

Jak co roku, klasy pierwsze przystąpiły do Konkursu wie-
dzy o życiu i dokonaniach naszej patronki Marii Skłodow-
skiej-Curie. Pierwszy etap polegał na tym, że każdy uczeń 
klasy pierwszej rozwiązał test, który składał się z pytań 
zamkniętych. Następnie z każdej klasy wyłoniono dwie 
osoby, które miały najwięcej punktów i w drugim etapie 
stworzyły one drużynę. Grupa z każdej klasy dostała ta-
blet i musiała, jak najszybciej odpowiadać na pytania 
związane z naszą patronką. Tak oto prezentują się wyniki: 

I miejsce - 1c 
II miejsce -1a 
III miejsce - 1an 

Akademia  

Klasa 2a przygotowała akademię o naszej patronce, pod-
czas której przybliżyła nam życie i dokonania Marii Skło-
dowskiej-Curie. Poczucie humoru organizatorów imprezy 
bardzo nas zaskoczyło i spodobało się, zwłaszcza piosenka 
o zasadzie sodowej. Na zakończenie uroczystości odbył 
się pokaz doświadczeń chemicznych, na który wszyscy  
z niecierpliwością czekali.  

Tydzień Patronki Szkoły 
Uroczystości i imprezy trwały od 1 do 8 kwietnia i były to: Konkurs wiedzy o życiu Marii Skłodow-

skiej-Curie, Konkurs plastyczny, Konkurs literacki,  Akademia przygotowana przez 2a.  

Tekst ANGELIKA KASPRZYK 
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Z życia szkoły 

„MARYSIEŃKA” 
nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe 

 

 

Wiktoria Mrozowska (1a) 
Mario… 
 
Hej Mario, życie Twe to kosmos,  
Daleko od niego byłaś, 
A swym umysłem dotykałaś nieba. 
Hej Mario, kobieto uczona, 
Niejeden chwali Twe imię, 
Niejeden przeklina odkrycia. 
Hej Mario, drobna istoto, 
Cały wszechświat kłania Ci się, 
Twe pierwiastki mówią same za siebie. 
Hej Mario, doskonały umyśle, 
Podziwiali go w przeszłości, 
Boją się go obecni. 

Magda Pańczyszyn (1d) 
Al'chemiczne związki  
 
Nie istnieje nic z osobna.  
Świat to związki - rzecz istotna.  
Tak jak nie znam burz bez wiatrów, 
 tak też życia bez miłosnych wzlotów i upadków. 
 Powiązane wszystko razem... 
 Dowód? Maria z Piotrem przed ołtarzem.  
Powiązane wszystko razem...  
Dowód? Chemia z fizyką w parze.  
Związek - ta zasada jest dość mocna, żyć bez kwasu, który kąsa.  
Bo tak szczerze się RAD-ujesz, gdy ciepło uczuć z obu stron promieniuje.  
To wiązanie nie do zdarcia.  
Czujesz chemię?  
Nie. Teraz... to już wszystko mija.  
Rad połączył dwie istoty,  
ale odszedł w zapomnienie.  
Wygasły uczuć aktywne płomienie. 

I MIEJSCE 
Kinga Rzeszutek (1c) 

II MIEJSCE  
Patrycja Delkowska (1d) 

II MIEJSCE  
Julia Czajkowska (1d) 

III MIEJSCE 
Karolina Szwachta (1d) 
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Bo jest taki jeden dzień w roku, 
Kiedy panowie w wielkim tłoku 
Biegają, aby kupić dla swej wybranki 
Piękne, kolorowe wianki. 
Co roku o tej porze 
Każdy mężczyzna swej kobiecie 
Życzy co tylko może 
I marzy o dobrym kotlecie. 
Więc pamiętajcie drogie Panie 
O swoim święcie, 
Dzisiaj to nie wy robicie pranie, 
To wy mężczyźni się męczcie! 
 

 
     Ósmego marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ko-
biet. A czym on właściwie jest? Albo czym powinien być...?  
W wielu krajach świata odbywają się z tej okazji rożne im-
prezy, spotkania, konferencje, na którym omawia się prawa 
kobiet i analizuje ich dokonania.   
     Święto kobiet miało przejść do lamusa, bo komunistycz-
ne, bo niesławą złych czasów okryte. Idea Dnia Kobiet nie 
została jednak wymyślona przez PZPR ani Rosjan. Zrodziła 

się w głowach feministek, tzw. pierwszej fali – urzekająco 
zwanych „sufrażystkami”. I choć od ostatniego razu, kiedy 
babcia dostała czerwoną różyczkę w samoobsługowej dro-
gerii, minęło już dobrych parę lat, wciąż ma nadzieję, że 
kiedyś wróci jeszcze dobry PRL-owski marcowy dzień i od 
rana będzie miło być kobietą. I chociaż nie otrzymałam ni-
gdy całusa w rękę od kierownika oddziału, bukietu goździ-
ków, to z prawdziwą, szczerą melancholią słucham opowie-
ści babci o wspomnianym wiosennym dniu pełnym uśmie-
chów i życzliwości. Cukierki od chłopców w szkole, tulipanki 
od taty i stokrotki z trawnika od brata, laurka od sympatii, 
lizak od pana z warzywniaka i bilety do kina od pierwszego 
chłopaka. I ta energia przez cały dzień. Dbanie o to, żeby 
się ładniej ubrać, żeby uczesać, żeby się uśmiechać, bo to 
przecież nasze święto. Te wszystkie wspomnienia dojrza-
łych kobiet z mojej rodziny nastrajają do zadumy, a jedno-
cześnie wywołują zazdrość. Przynajmniej wtedy mężczyźni 
wiedzieli, po co (podziękowanie dla kobiet pracujących dla 
pokoju i rozwoju ojczyzny oraz przykładnych żon i matek)  
i na co (suto zakrapiane imprezy) składają życzenia i dają  
prezenty.                 
     Dzisiaj jest równouprawnienie, więc kobiet nie należy 
traktować szczególnie. Dziś jest szlachetna demokracja, 
więc nie będziemy hołdować idei, że "kobiety uczczą swoje 
święto wzmożonym współzawodnictwem pracy". Dziś nie 
całuje się w rękę, bo to obleśne i nie robi przerw w pracy 
na kanapeczki z nowalijkami i sernik z bufetu, bo to niepro-
fesjonalne. Dziś z okazji Dnia Kobiet jest promocja w aptece 
na mały szampon w prezencie do dużego. Parę sklepów 
internetowych zrobi obniżkę z okazji święta - 5% lub 10% 
na wszystkie produkty. Co bardziej dowcipni artyści zorga-
nizują happeningi na ulicach pod sztandarem z sierpem  
i młotem. Precz z komuną!  

Z życia szkoły 

KONKURS 

W poprzednim numerze „AlChemika” Samorząd Uczniowski ogłosił KONKURS LITERACKI  
związany z Dniem Kobiet. Dziś prezentujemy trzy najlepsze prace.  

I MIEJSCE 
Patrycja Tomal (2t) 

Jeden taki dzień w roku 

II MIEJSCE 

Wiktoria Mrozowska (1a) 
Dzień Kobiet w PRL-u i dziś 
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Z życia szkoły 

     Ale czy to święto naprawdę miało szerzyć ideę komuni-
zmu? Czy kobiety czuły się wtedy marionetkami systemu 
politycznego, który każe im chodzić w cienkich pończosz-
kach? Nie sądzę. To były po prostu lata tradycji dawania 
paniom kwiatków i bycia dżentelmenami w tym konkret-
nym dniu dla: żony, sąsiadki, nieznajomej na ulicy.  
     My, kobiety, ten dzień kojarzymy przede wszystkim  
z oczekiwaniem adoracji ze strony mężczyzn, nadziejami na 
cudowną transformację ich osobowości. Czyż nie prościej 
byłoby, gdyby Dzień Kobiet był dniem bez mężczyzn? Było-
by to prawdziwe święto kobiet. Czas, kiedy kobiety porzu-
cają swoje miejsca i udają się na babski zlot, gdzie wszystko 
będzie tylko dla nich, a w powietrzu będzie wybuchał, co 
jakiś czas, szczery śmiech.  
     Na szczęście, współczesne kobiety zdają sobie sprawę, 
że ich sytuacja nie jest już tak jednoznaczna. Wiemy, że 
wiele zależy od nas samych i to, czy będziemy chciały wieść 
żywot niewolnic czy wyzwolonych kobiet, jest naszym wy-
borem. Myślę, że dobrze by było, gdyby Dzień Kobiet pro-
wokował nas do rozważań nad naszą kobiecą egzystencją. 

 

W krajach Dalekiego Wschodu kobiety są traktowane ina-
czej niż w Europie. Rzadziej mają wysokie posady, a ich 
prawa są bardzo ograniczone. W zasadzie większość  
z nich zajmuje się domem i wychowuje dzieci. Mimo tego 
w niektórych krajach obchodzi się święto kobiet, w jed-
nych mniej, a w innych bardziej hucznie. 
 

Chiny  
W tym dniu kobiety maja pół dnia wolnego od pracy. Jed-
nakże zależy to od właściciela firmy. Niektóre sklepy oferu-
ją płci pięknej zniżki, a szefowie wręczają swoim pracowni-
com róże i słodycze. 
 

Japonia 
W tym kraju Dzień Kobiet jest obchodzony 3 marca, to tzw. 
„Dzień lalek”. W domach, w których mieszkają dziewczynki, 
przyozdabia się i stawia na postumencie przypominającym 
schody lalki, które wyglądają jak postacie z dworu cesar-
skiego dynastii Heian. W tym dniu mieszkańcy Japonii mo-
dlą się m.in. o dobrobyt, zdrowie i szczęście dla córek. 
Dziewczynki ubierają się w przepiękne, różnokolorowe ki-

mona i są przez rodziców, nauczycieli i kolegów traktowane 
ulgowo. W „Dniu lalek” pije się słodkie, białe sake oraz 
puszcza papierowe laleczki na wodzie. Ma to przynieść 
mieszkańcom Kraju Kwitnącej Wiśni szczęście, chronić od 
cierpień i odsuwać grzechy.  
 

Tajwan 
Około 90% osób nie ma pojęcia o istnieniu takiego święta. 
Większość nawet nie czuje potrzeby obchodzenia go!  
W tym kraju o płeć piękną dba się w Dzień Matki.  
 

Wietnam  
Dzień chwalenia kobiet obchodzi się dwa razy w ciągu roku 
- 8 marca oraz 20 października. Powstał na cześć pierwsze-
go powstania zorganizowanego przez kobiety.  
 

Indie 
Tutaj wciąż walczy się o prawa kobiet. Organizowane są 
manifestacje, które maja przypominać, że równouprawnie-
nie nie wszędzie występuje i nie zrealizowano jeszcze wielu 
żądań kobiet. 

III MIEJSCE: Magda Robakiewicz (1ad) - Dzień kobiet w krajach azjatyckich 

Wielu spotkań w swoim gronie i zdrowia życzę miłym Paniom! 
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ŻYCIE Z PASJĄ   

spotkanie  

z Mateuszem Damięckim 

Tekst AGNIESZKA HUDYGA 

Z życia szkoły  

15 lutego, tuż przed godziną 10.00, pojawił się w naszej 

szkole Mateusz Damięcki - aktor filmowy, teatralny  

i serialowy, pasjonat podróży. Ojciec Lech przywitał  

i przedstawił gościa zebranym w sali gimnastycznej  

uczniom i nauczycielom. Mateusz podziękował wszyst-

kim za zaproszenie i przez kolejne kilkadziesiąt minut 

opowiadał nam o swojej pasji, jaką jest aktorstwo. 

 Tradycje rodzinne 
 
Urodził się 19 maja 1981 roku w Warszawie. Pochodzi  
z rodziny aktorskiej o wielowiekowych tradycjach w tym 
zawodzie. Jego ojciec - Maciej Damięcki, siostra - Matylda, 
wujek - Damian i jego syn z pierwszego małżeństwa - Grze-
gorz są aktorami. Pierwsza żona Damiana - Barbara Borys-
Damięcka jest reżyserem, druga żona - Grażyna Brodzińska 
jest aktorką i śpiewaczką operetkową. Babcia Irena Górska-
Damięcka (która umarła w 2009 roku) i jej mąż - Dobiesław 
Damięcki byli aktorami. Dziadek Mateusza był założycielem 
ZASP-u (Związku Artystów Scen Polskich) w czasie wojny, 
jednym z założycieli PIST-u (Państwowego Instytutu Sztuki 
Teatralnej), jeszcze przed wojną. A jego prababcia pod ko-
niec XIX, jeszcze w czasie zaborów, założyła w Oszmianie 
pierwszy w ich rodzinie teatr.  
„Niektórzy twierdzą, że ja nie miałem żadnego wyjścia z tej 
sytuacji, musiałem zostać aktorem. Ja natomiast nadal 
uważam, że była to moja autonomiczna decyzja, całkowicie 
uzależniona od tego, czego ja chciałem, a nie od tego, cze-
go chciało otoczenie.”  
 
Pasja 
 
Podczas tego spotkania dowiedzieliśmy się, że pasja w życiu 
człowieka jest bardzo ważna i warto inwestować wszystkie 
swoje siły w jej rozwijanie. Najlepiej jest, gdy pasję połączy-

my z wykonywanym zawodem. Nasza praca stanie się wte-
dy dla nas błogosławieństwem, a nie przykrym obowiąz-
kiem. 
„Często jestem pytany o to, co trzeba zrobić, żeby zostać 
aktorem? Tutaj słowem kluczem jest PASJA. Mówię to do 
was, ponieważ jesteście teraz na progu. Prawdopodobnie 
macie od 16 do 20 lat i niedługo staniecie przed dylema-
tem, jaką drogę wybrać? Kiedyś też byłem w podobnej sytu-
acji, ale wiedziałem, co chcę robić. Oczywiście pomogła mi 
w tym moja sytuacja rodzinna i wychowanie. Po szkole 
przychodziłem do domu i sam wiedziałem, że muszę pójść 
do teatru, kina, nagrać sobie film na VHS-ie. Czułem taką 
wewnętrzną potrzebę, by śledzić ten świat, który tak bardzo 
mnie fascynował. Chciałem mieć z tym coś wspólnego.  
I jeśli posiadacie pasję, to macie szczęście. Jeżeli ta pasja 
jest prawdziwa, to na pewno od niej nie uciekniecie.”  
 
Misja - zmieniać życie drugiego człowieka 
 
Karierę rozpoczął jeszcze jako dziecko w 1991 roku, w se-
rialu „WOW“ Jerzego Łukaszewicza oraz w serialowej kon-
tynuacji przygód inżyniera Karwowskiego „40-latek. 20 lat 
później” Jerzego Gruzy. Pierwszym filmem pełnometrażo-
wym, w którym pojawił się w głównej roli, był „Łowca. 
Ostatnie starcie” Jerzego Łukaszewicza (1993). Wcielił się 
także w postać syna Anny Romantowskiej w głośnym seria-
lu „Matki, żony i kochanki” Juliusza Machulskiego (1995).  

Rysunek GABRYSIA WITCZAK 
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Karierę w dorosłym życiu rozpoczął w 1999 roku rosyjsko-
francuską produkcją kostiumową „Córka kapitana” na pod-
stawie prozy Puszkina. W 2001 roku wcielił się w postać 
Cezarego Baryki w ekranizacji powieści Stefana Żeromskie-
go „Przedwiośnie” - Filipa Bajona. 
Kolejne lata przyniosły nowe role na wielkim ekranie – za-
równo w polskich, jak i międzynarodowych projektach.  
W 2004 roku wystąpił w filmie „Karol. Człowiek, który zo-
stał papieżem” w reżyserii Giacomo Battiato. W 2007 roku 
zagrał w filmie Michała Kwiecińskiego „Jutro idziemy do 
kina”. Dwukrotnie spotkał się z reżyserem Dominikiem 
Matwiejczykiem na planie komedii „Krótka histeria cza-
su”(2005) i filmu „Czarny” (2008). Wystąpił również w wie-
lu innych produkcjach. W 2010 roku otrzymał Nagrodę 
Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego w ka-
tegorii „Najlepszy Aktor”.  
Ma na swoim koncie główne role w popularnych serialach 
telewizyjnych: „Oficer” (2004-2005), „Egzamin z ży-
cia” (2005-2008), „Na krawędzi” (2012-2014), „Na dobre  
i na złe” (2003 i 2014-2016) i wielu innych.  
Jest także odtwórcą ról dubbingowych, z których jedną  
z najsłynniejszych jest rola Krzysia w disnejowskiej bajce 
dla dzieci „Nowe przygody Kubusia Puchatka” (1988-91).  
Podczas studiów w Akademii Teatralnej Mateusz Damięcki 
był związany z Teatrem Nowym w Warszawie, gdzie zagrał 
główną rolę w spektaklu „Kordian Damięcki 2002” w reż. 
Adama Hanuszkiewicza (2002). W latach 2004-2006 wystę-
pował w Teatrze Współczesnym w Warszawie, m.in.  
w „Transferze” w reż. Macieja Englerta i w „Waszej eksce-
lencji” Fiodora Dostojewskiego w reż. Izabeli Cywińskiej. 
Inne ważne przedstawienia, w których wziął udział, to: 
„Skazani na Shawshank” w reż. Sebastiana Chondrokosta-
sa (2011), „Trójka do potęgi” w reż. Wojciecha Malajkata 
(2012) w Teatrze Syrena w Warszawie, „Dobry wieczór 
kawalerski” w reż. Piotra Nowaka, „Trzy razy łóżko” Jana 
Jakuba Należytego w reż. Piotra Dąbrowskiego w Teatrze 
Komedia w Krakowie i inne.  
„Tak sobie myślałem, że ten mój zawód jest na marginesie. 
W zasadzie dostaję pieniądze za to, żeby rozśmieszać ludzi, 
a to tak naprawdę nie ma żadnej wartości. Wielokrotnie, 
kiedy zastanawiałem się nad tym, przechodziło mi to przez 
myśl, bo jak obiektywnie zestawić lekarza i aktora, no to 
nie ma o czym mówić. Ale zdałem sobie sprawę, że Pan 
Bóg tak to wszystko poustawiał, że daje komuś pasję  
i pewne predyspozycje po to, żeby wykonał jakąś misję. 
Pomyślałem, że ten mój zawód, jeżeli dobrze to poprowa-
dzić i odpowiednio się za to wszystko zabrać, może przy-
nieść bardzo dużo dobrego. Spotkałem kiedyś na swojej 

drodze lekarza, który dziękował mi za jakieś przedstawie-
nie i był bardzo szczęśliwy, że mógł mnie poznać. Poczułem 
się bardzo głupio. A on powiedział: „Panie Mateuszu, pan 
nawet nie wie, jak pan wiele zmienia w moim życiu. Dzię-
kuję za te chwile wytchnienia. Mój zawód generuje co-
dziennie mnóstwo stresu. Każdego dnia, kiedy trzymam  
w ręku skalpel i mam uratować ludzkie życie, to zdaję sobie 
sprawę z tego, że może się to dla tego pacjenta i jego ro-
dziny źle skończyć. Potrzebuję wytchnienia, chcę się rozluź-
nić. Jestem panu wdzięczny za to, że jest pan profesjonali-
stą i daje mi pan czas, w którym mogę zapomnieć o smut-
kach związanych z moją pracą”.  
Przyjechał kiedyś do akademii teatralnej Jeremy Irons  
i zaczął opowiadać o swoim życiu aktorskim. Powiedział: 
„Gram na Broadwayu przedstawienie trzysta albo cztery-
sta razy. Wystarczy, jeżeli po jednym z tych przedstawień 
przyjdzie do mnie jeden człowiek i powie: „dziękuję”. Jeżeli 
zakładasz, że jesteś całym wszechświatem i kosmosem,  
a drugi człowiek (bez względu na to, jaki zawód wykonuje) 
jest drugim kosmosem, to jeżeli wpłyniesz na ten drugi ko-
smos, to znaczy, że zrobiłeś dobry uczynek. Jeżeli ktoś przy-
chodzi i mówi ci: „dziękuję”, to znaczy, że zmieniłeś jego 
życie”.  
Po spotkaniu z Jeremy Ironsem Mateusz dostrzegł w wyko-
nywanym przez siebie zawodzie wartości, których wcze-
śniej nie widział. Aktor może, dzięki swojej grze, zmieniać 
życie drugiego człowieka. Widz może się zrelaksować po 
ciężkim dniu pracy, przemyśleć swoje życie i dotychczaso-
we postępowanie, oczyścić się z negatywnych emocji. To 
wszystko nadaje tej pracy głęboki sens.  
 
 „Klaps. 50 twarzy Greya” kontra „Oniegin” 
 
Od 2014 roku Mateusz gra główną rolę w „Onieginie”, ad-
aptacji poematu Puszkina w reżyserii Ireny Jun w warszaw-
skim Teatrze Studio oraz w spektaklu „Klaps! 50 twarzy 
Greya”, pastiszu bestsellerowej trylogii „50 twarzy Greya” 
w reżyserii Johna Weisgerbera w Teatrze Polonia Krystyny 
Jandy. 
„Gram w przedstawieniu „Klaps. 50 twarzy Greya”. Wiem, 
że jest to zrobione na bazie parszywej literatury i na fali 
mody (co jest chyba nawet gorsze), ale dajcie tej sztuce 
szansę, zanim się na jej temat wypowiecie. Nie możecie jej 
oceniać, odnosząc się jedynie do pierwowzoru książki,  
a później, niestety, filmu. Żeby mieć własne zdanie, pójdź-
cie na sztukę. Nie powielajcie kalki. Nie mówcie tego, co 
powiedzieli wasi znajomi, mama czy tata, którzy nie byli na 
tym przedstawieniu.  

„Jeżeli zakładasz, że jesteś całym wszechświatem i kosmosem,  
a drugi człowiek (bez względu na to, jaki zawód wykonuje) jest drugim kosmosem,  

to jeżeli wpłyniesz na ten drugi kosmos, to znaczy, że zrobiłeś dobry uczynek.  
Jeżeli ktoś przychodzi i mówi ci: „dziękuję”, to znaczy, że zmieniłeś jego życie”.  
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Mówię tutaj również o każdej innej sztuce, każdym innym 
tekście kultury, z którym macie do czynienia. Nie wypowia-
dajcie się na temat książki, której nie czytaliście. Bardzo 
serdecznie was zapraszam na sztukę „Klaps. 50 twarzy 
Greya”, która pokazuje, jak teatr potrafi się bawić. Jak 
można zrobić pastisz i wyśmiać to, co jest złe w dzisiejszej 
popkulturze. Jak do rangi prawdziwej sztuki może wzro-
snąć coś, co z zasady tą sztuką nie jest.  
Mogę was również zaprosić na przedstawienie „Oniegin”, 
ale nie wiem, czy wszyscy byście to wytrzymali, bo to jest 
bardzo szlachetna sztuka. Przedstawiony zostaje wspania-
ły tekst Puszkina, przetłumaczony przez Ważyka i Tuwima. 
Jest to właściwie godzina i piętnaście minut mówienia 
wierszem do ludzi. Młodym osobom często wydaje się, że 
oni na to nie pójdą, bo to jest strasznie długie i  nudne, ale 
tak nie jest.”  
 
Aktor nie może się wstydzić! 
 
Marzysz, by zostać aktorem, ale czy potrafisz wyobrazić 
sobie sytuację, że będziesz musiał się rozebrać przed wi-
downią do naga? A to właśnie jeden z głównych obowiąz-
ków aktora – pozbycie się wstydu i to zarówno fizycznego, 
jaki i psychicznego. 
„Kiedy przychodzisz do szkoły teatralnej, jesteś  obudowa-
ny murami wstydu i kompleksów. Akademia teatralna  
i każda inna szkoła teatralna służy temu, aby te mury roz-
walać. Uczysz się tego, jak rozebrany do naga stanąć przed 
dwustoma osobami i uśmiechnąć się, nie zakrywając na 
prawo i na lewo. Pan od techniki mowy kazał nam zosta-
wać w samych majtkach, a dziewczynom w majtkach i sta-
nikach, chodzić po sali i dotykać się po rękach, a to wszyst-
ko tylko po to, aby przezwyciężyć własny wstyd. Jeżeli do-
tkniesz w akademii teatralnej ręki dziewczyny lub jej nagie-
go ramienia, to nie świadczy o tym, że chcesz z nią zaraz 
pójść do łóżka. To oznacza, że staniecie kiedyś w teatrze 
przed potrzebą zagrania sceny, która ukazuje miłość męż-
czyzny i kobiety. I może nawet nie znasz tej dziewczyny i jej 
nie lubisz, a musisz zagrać tak, jakbyś ją kochał. Za każdym 
razem musisz to zrobić tak samo. To jest największa trud-
ność, a nie to, żeby pokazać kawałek pośladków.”  
 
Związek z aktorem 
 
Rzeczywiście my, którzy nie jesteśmy aktorami, patrzymy 
na sprawy innych ze swojego punktu widzenia i trudno 
nam wyobrazić sobie, że nasz partner – aktor całuje  
w sztuce jakąś inną kobietę. Czujemy, że byłoby nam cięż-
ko to znieść i zapanować nad zazdrością. Być może wyob-
rażalibyśmy sobie, że się zakochają w sobie itp. Mateusz 
opowiedział nam, jak to jest w takich związkach i pozwolił 
zrozumieć te wyjątkowe relacje, które łączą go z obecną 

partnerką - tancerką, choreografem - Pauliną Andrzejew-
ską.  
„Moja Paulina robiła ostatnio ze mną dwie sztuki w tea-
trze. Ułożyła mi taki malutki taniec w przedstawieniu 
„Oniegin”, ale też wszystkie sceny taneczne do przedsta-
wienia „Klaps. 50 twarzy Greya”. To Paula układała mi 
striptiz. Kiedy w teatrze mamy próby z Magdą Lamparską, 
moja Paulina siedzi na widowni. (Drugim po reżyserze, 
zwłaszcza w przedstawieniach muzycznych, jest choreo-
graf). Robię ten striptiz, a Paulina mówi: „Źle, jakbym była 
Lamparską, to wcale by mi się to nie podobało. Zrób to tak, 
żebym ja, jako widz, uwierzyła, że ty jej się podobasz. Nie 
rób tego technicznie, zrób to z uczuciem.” I szczytem 
wszystkiego jest, że gramy scenę pocałunku i Paula mówi: 
„Nie!” I każdy inny człowiek, by pomyślał, że ona powie: 
„Nie całuj obcej baby, jak ja tu siedzę”. A Paulina mówi: 
„Nie, co ty kłodę całujesz? Pocałuj ją tak, abym po dwóch 
godzinach tego spektaklu nie miała wrażenia, że zapłaci-
łam tyle pieniędzy za jakąś bzdurę. Zrób to tak, żebym ja, 
jako widz, uwierzyła, że to jest prawda, a nie kłamstwo.” 
To jest bardzo trudne, bez względu na to, jak zabawnie to 
zabrzmiało. I chciałbym, byście mnie dobrze zrozumieli. By 
wam na myśl nie przyszło, że Paulina nie jest prawdziwą 
kobietą, bo pozwala na to, żeby jej faceta całowała inna 
kobieta i jeszcze go do tego namawia. Paulina nie jest strę-
czycielką! Paulina jest profesjonalistką! Ja jestem profesjo-
nalistą. Magda jest profesjonalistką. Dość mocno w wyko-
nywaniu naszych zawodów pomaga nam nasza miłość  
i zaufanie, którym się wzajemnie obdarzamy.”  

„Klaps! 50 twarzy Greya” w Teatrze Polonia w Warszawie 
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Człowieczeństwo a profesjonalizm 
 
Mateusz opowiedział nam historię z życia swojego profe-
sora, którą usłyszał od jego żony. Ukazuje ona, z jak wiel-
kim oddaniem i profesjonalizmem aktorzy traktują swoją 
pracę. Nawet w trudnych życiowo sytuacjach, potrafią sta-
nąć na scenie i dobrze zagrać swoją rolę. Profesor nikomu, 
nawet żonie, nie powiedział, że przed przedstawieniem 
odebrał telefon, w którym poinformowano go, że zmarła 
mu mama. Zagrał w farsie, rozbawił publiczność, która by-
ła zachwycona jego występem. Żadnym słowem czy ge-
stem nie zdradził, że właśnie wydarzyła się w jego życiu 
tragedia. Co dla każdego z nas jest trudne do zrozumienia. 
Po przedstawieniu żona odnalazła męża w garderobie. Był 
smutny. Wtedy dopiero powiedział jej, czego dotyczył ten 
telefon. Opowieść ta wywarła na Mateuszu ogromne wra-
żenie. To bardzo trudne zachować w takiej sytuacji, jak ta, 
spokój i profesjonalizm.  
„Zastanawiam się za każdym razem, kiedy sobie to przypo-
minam, czy z tym doświadczeniem życiowym i z tymi słabo-
ściami, które mam, z tymi trwogami, które dopadają mnie 
każdego dnia - zamartwiającego się człowieka o swoja ro-
dzinę, o swoich najbliższych, czy ja byłbym w stanie w ta-
kiej sytuacji zachować się tak, jak ten profesjonalista? To 
po pierwsze. A drugie głębsze pytanie brzmi następująco: 
Czy ten człowiek – pan profesor, doświadczony aktor – na-
dal jest człowiekiem? Czy człowiekiem jest ten, kto jest  
w stanie śmiać się i doprowadzać innych ludzi do łez  
w dniu śmierci własnej matki? To jest takie najgłębsze do-
świadczenie, które za każdym razem, gdy o nim pomyślę, 
stawia mnie jak pomiędzy dwoma płytami tektonicznymi, 
a w środku jest wielka dziura tektoniczna, która się coraz 

bardziej rozszerza. I zadaję sobie pytanie, na którą stronę 
przejdę - na lewą czy na prawą? Czy skoczę we właściwą 
stronę i uchronię swoje człowieczeństwo, czy będę tylko 
zimnym profesjonalistą, który ma w nosie własną matkę. 
To nie jest jednak takie proste. Niektórzy robią to właśnie 
dla swojego człowieczeństwa.”  
 
Podróżnik 
 
Mateusz od lat rozwija swoją pasję podróżniczą. W sierp-
niu 2009 roku wraz z pięcioma przyjaciółmi wyruszył na 
wyprawę na Syberię. Przez sześćdziesiąt trzy dni przebyli 
25 tysięcy kilometrów. Mercedes G, własność aktora, który 
zmierzył się z trudnościami tundry i tajgi, został oddany na 
aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obecnie 
aktor planuje podróż dookoła świata Żukami. 
„Moje życie jest bardzo ciekawe, fascynujące i interesują-
ce. Dzięki temu zawodowi, który wykonuję, jeżdżę po świe-
cie. Codziennie staję przed publicznością jak przed hydrą  
i czekam, jaka będzie reakcja. Czekam na brawa, uznanie  
i nimi się karmię. I bardzo szczerze życzę każdemu z was, 
żebyście dzięki zawodowi, który będziecie uprawiać w przy-
szłości, spełniali swoje marzenia.”   
     Pod koniec spotkania z Mateuszem dziewczęta wręczyły 
mu kwiaty. Później wykonano mnóstwo pamiątkowych 
zdjęć. To spotkanie przyniosło nam wiele istotnych infor-
macji na temat tego, jak wygląda praca aktora. To było 
ciekawe i pouczające doświadczenie, zwłaszcza dla tych, 
którzy wiążą z tym zawodem swoją przyszłość. 
 
Źródło innych informacji:  
http://www.mateuszdamiecki.eu/  
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Z dziennika maturzysty… 

Tekst AGNIESZKA HUDYGA 

„Poloneza czas zacząć!” 
 
Studniówka – jedno z najprzyjem-
niejszych i najbardziej wyczekiwa-
nych wydarzeń w każdej klasie matu-
ralnej. Jednak nim padną te magicz-
ne słowa, oficjalnie rozpoczynające 
bal, minie wiele miesięcy ciężkich 
przygotowań, aby ten wieczór był 
wyjątkowy i dopracowany. Zapra-
szam na istny backstage tegorocznej 
studniówki wraz z jej krótką relacją. 
 
Przygotowania czas zacząć... 
 
Szukanie odpowiednich sal to chyba 
najgorsze zajęcie dla komitetu stud-
niówkowego, tym bardziej w Krako-
wie, gdzie wolne terminy w większo-
ści miejsc szybko tracą swój status. 
Dodatkowo wybór musi zadowolić 
prawie setkę uczniów i zmieścić się  
w rozsądnej cenie. Na jednym z ze-
brań przedstawiono więc nam, przy-
szłym maturzystom (przypominam 
było to w 2015 roku, w okolicach 
stycznia) trzy propozycje. Wybraliśmy 
jednogłośnie Hotel Qubus, który mie-
ści się na Kazimierzu. I na tym zawie-
szono przygotowania. 
Kolejny etap planowania studniówki 

rozpoczął się we wrześniu, kiedy to 
Ola Dziula – scenarzystka i reżyserka 
części artystycznej - zaczęła przydzie-
lać role. Miałam wcielić się w matu-
rzystkę przygotowującą się do stud-
niówki. Jak to w teatrze bywa, dosta-
liśmy scenariusz, by nauczyć się swo-
ich kwestii na pamięć. Próby rozpo-
częliśmy w okolicach listopada i grud-
nia. Jednak, jak w całości ma wyglą-
dać nasze przedstawienie, dowiedzie-
liśmy się na miesiąc przed uroczysto-
ścią. W końcu było kilka scenek,  
a wcześniej trudno było zebrać 
wszystkich na wspólnych próbach. 
Oczywiście nauczyciele wychowania 
fizycznego nie mogli przepuścić oka-
zji, aby na każdej możliwej godzinie 
tegoż przedmiotu torturować nas 
polonezem. I wymówka: „ale ja nie 
idę”, w tym przypadku nie działała. 
Tańczyć musieli się nauczyć wszyscy. 
Kolejną ważną kwestią studniówko-
wych przygotowań był wybór stroju  
i dodatków. I jak to zwykle bywa naj-
więcej czasu temu zagadnieniu po-
święciła damska część uczestników. 
Jedne preferowały suknie szyte przez 
krawcowe, innym wystarczyły oferty 
wielu firm. Chociaż kroje i długości 
różniły się pod każdym względem, 

kolorystyka pozostawała tradycyjna – 
czerwień, czerń, granat, biel, beż. Nie-
które osoby, w tym również ja, wy-
brały całkiem niekonwencjonalny ko-
lor - limonkowy.  
W końcu po wielu miesiącach nastał 
TEN wieczór… 
 

 „Matura to bzdura” - głosi popularne wśród młodych Polaków powiedzenie. 

Ale czy aby na pewno? Wydaje mi się, że slogan tak często powtarzany przez 

te kilka lat nauki w szkole średniej, nagle traci swój sens w obliczu klasy ma-

turalnej i prawdziwego „zagrożenia”, jakim jest egzamin dojrzałości. Ostatnia 

klasa oznacza masę nauki, sprawdzianów, stresu, ale ma też swoje dobre 

strony, np. studniówkę. Zapraszam Was do przeczytania nowego cyklu tek-

stów, które ukazują, jak naprawdę wygląda życie w klasie maturalnej. 
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Z życia szkoły  

6 luty 2016 roku,  
około godziny 18:30 
 
Wystrojeni, piękni, młodzi i nie do po-
znania, w większości przypadków, zja-
wiliśmy się w hotelu. Tradycyjnie bal 
rozpoczął się polonezem, a dokładniej 
pięcioma. Ze względu na mały parkiet 
najpierw uczniowie odtańczyli go  
z nauczycielami, dopiero później każda 
klasa miała możliwość wykazania się 
swoimi umiejętnościami osobno.  
Następnie oficjalnie przywitaliśmy na-
uczycieli, wręczając im lampkę szam-
pana. Później była przemowa Pani Dy-
rektor, kilka słów od Ojca Lecha (jego 
stwierdzenia: „dziewczyny wyglądacie 
pięknie, ale to ja mam najlepszą su-
kienkę”, nie zapomnę do końca życia), 
obiad i część artystyczna, a po niej tort 
i zabawa do białego rana (to znaczy do 
godziny 5.00) w rytmach muzyki, którą 
sami wybieraliśmy. 
Podczas części artystycznej (która, nie-
skromnie przyznam, wyszła nam ge-
nialnie) odbył się konkurs na nauczy-
ciela, który najlepiej zna swoich 
uczniów. Polegał on na zgadywaniu, 
którego z maturzystów przedstawia 
fotografia. (Były to zdjęcia z dzieciń-
stwa.) Zawody te wygrała profesor 
Marzena Jantos (wychowawczyni 4ad), 
zdobywając niewielką przewagę  
nad profesor Edytą Gorajczyk 
(wychowawczynią 3c), dzięki odgad-
nięciu w dogrywce, ilu uczniów chodzi 
do naszej szkoły. 
 
Z perspektywy czasu… 
Chociaż minęło już kilka miesięcy, czas 
studniówki wspominam nadzwyczaj 
dobrze. Panująca na niej atmosfera 
sprzyjała zabawie i chwilowemu zapo-
mnieniu o maturze i czekającej na nas 
w domu stercie książek. 
Z przyczyn od nas niezależnych, a do-
kładniej problemów organizacyjnych 
wynikłych po balu, niestety, nie posia-
damy zdjęć czy nagrań z całego wyda-
rzenia. Pozostaje więc cierpliwie cze-
kać, aż sprawa się rozwiąże i pamiątki 
trafią do rąk maturzystów. Tak więc, 
postanowiłam pokazać Wam, drodzy 
czytelnicy, kilka fotografii z archiwów 
prywatnych. 

Luty 2016. Egzamin zawodowy  
– część praktyczna 
 
Po egzaminie teoretycznym mieli-
śmy miesiąc, aby dojść do siebie.  
W tym czasie były ferie oraz stud-
niówka. W końcu nastał czas na 
ostatni egzamin zawodowy (10-12 
luty), tym razem sprawdzający 
praktyczne umiejętności w labora-
torium.  
I znowu zostaliśmy zaskoczeni, po-
nieważ otrzymaliśmy zadanie z po-
tencjometrii, którego się nie spo-
dziewaliśmy. O ile w starym syste-
mie zdający miał świadomość, że 
dosłownie cała analiza zależy tylko 
od jego umiejętności wychwycenia 
nawet najmniejszej zmiany barwy 
badanego roztworu, tak tu zostali-
śmy tego pozbawieni. Potencjome-
tria oznacza bowiem, że wynik zale-
ży od sprzętu, a analityk musi ślepo 
mu zaufać. Oczywiście, zdarzyły się 
sytuacje, w których aparatura za-
wiodła, jak w moim przypadku. Kie-
dy się zorientowałam, że coś jest 
nie tak z moim sprzętem, zostało 
mi półtorej godziny do końca. Mi-
mo to, spięłam się i jakimś cudem 
zmieściłam się w wyznaczonym 
czasie. Było to dla mnie niezwykle 
stresujące doświadczenie.  

„Minęła studniówka z wielkim hukiem.  
Czas ucieka i matura coraz bliżej.”  

(Czerwone Gitary - „Matura”) 
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W życiu każdego maturzysty przycho-
dzi taka chwila, że w końcu zadaje 
sobie zasadnicze pytanie, jakie studia 
wybrać? Wtedy dochodzi gorączka 
poszukiwania potencjalnej uczelni, bo 
przecież po coś się tę maturę zdaje.  
Z pomocą przychodzą „Perspektywy”, 
ale i one ze swoimi tabelkami i ran-
kingami są nic niewarte, gdy w głowie 
panuje totalna pustka. 
Na szczęście mnie ten szał poszuki-
wań ominął. Wiedziałam na pewno,  
co chcę robić i że pragnę studiować  
w Krakowie. To mocno zawęziło ob-
szar moich poszukiwań. Po kilku opi-
niach zdecydowałam się na AGH lub 
UJ. Zaczęłam przeglądać ofertę pierw-
szej uczelni, jednak im więcej czyta-
łam o danym kierunku, tym bardziej 
myślałam: „tylko nie to”. A szkoda, bo 
większość moich przyjaciół studiuje 
na AGH i są bardzo zadowoleni 
(głównie dzięki panującej tam atmos-
ferze). Pozostawał więc UJ, a na nim 
cudowny kierunek, w którym się za-
kochałam – chemia medyczna. Pozo-
stawało jedno malutkie „ale” - bez 
bardzo dobrych wyników z matury 
mogłam o tym zapomnieć. Zaczęłam 
zastanawiać się nad innym wyjściem  
z tej sytuacji. Wtedy pomyślałam  
o Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie 
Jagiellońskim i to on stał się moją po-
tencjalną przepustką na wymarzony 
kierunek. 
Pełna zapału zapisałam się - za namo-
wą pani profesor Marzeny Jantos - na 

konkurs. W mailu zwrotnym dosta-
łam, oprócz potwierdzenia, listę lek-
tur obowiązujących w tegorocznej 
edycji. Cztery potężne „tomiszcza”, 
trzynaście artykułów i czterdzieści 
obrazów do zapamiętania, a to 
wszystko związane tylko i wyłącznie  
z historią uczelni. „No, dobrze - po-
myślałam. - Mam trzy miesiące, dam 
radę.” I udało się! Eliminacje odbywa-
ły się w Krakowie na Ruczaju. Z naszej 
szkoły startowało pięć osób, ale tylko 
trzy dostały możliwość dalszej walki  
o indeks.  
Drugi etap konkursu odbywał się mie-
siąc później i był to czas wytężonej 
nauki. Zostałam nauczycielem historii 
naszej grupki, dlatego że udało mi się 
zająć miejsce w pierwszej dziesiątce. 
To na mnie spoczywał największy cię-
żar przygotowań materiałów do 
wspólnych powtórek. Było to lepsze 
od samodzielnej nauki, bo każdy zau-
ważał inne warte zapamiętania szcze-
góły, np. ja skupiałam się na poję-
ciach typu kampsor (Żyd udzielający 
pożyczek), ale najbardziej uwzięłam 
się na tajemniczo brzmiące słówko 
quodlibety* i niejako sprzedałam pa-
tent, jak je zapamiętać - „kładli bety”. 
Chyba już wtedy przeczuwałam, że 
pojawi się w teście. 
Drugi etap odbył się 7 kwietnia w Bi-
bliotece Jagiellońskiej. Na nasze 
szczęście mogliśmy sami wybierać 
miejsca, więc postanowiliśmy zająć 
ławki blisko siebie. O godzinie dwuna-

stej otworzyliśmy arkusze, a tam coś, 
na co jednak nie byliśmy do końca 
przygotowani... „Gdzie moje pytania  
z odpowiedziami „abc” z pierwszego 
etapu?” - myślałam,  starając się jakoś 
sensownie odpowiadać na coraz bar-
dziej szczegółowe pytania. W pew-
nym momencie przybrałam typową 
dla ucznia taktykę – wpiszę to, co do-
brze brzmi.  
O godzinie trzynastej udaliśmy się na 
kawę z panią profesor, gdzie spędzili-
śmy cały czas oczekiwania na wyniki, 
które miały zostać ogłoszone trzy go-
dziny później.  
Powrót do biblioteki i czas wyczyty-
wania miejsc poszczególnych osób był 
bardzo napięty. Nerwy i miesiące na-
uki zostały nam wynagrodzone, gdyż 
ostatecznie każdy dostał indeks na 
wydział, o którym marzył. Ja wybra-
łam chemię medyczną, Paweł - zarzą-
dzanie informacją, a Michał – kognity-
wistkę. 
Oficjalne rozdanie dyplomów z rąk 
rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
odbyło się dzień później – 8 kwietnia 
w Collegium Novum.  
Teraz musimy jedynie zdać maturę, 
abyśmy mogli rozpocząć studia na 
wybranych kierunkach. 
 
 
*quodlibety - dysputy odbywające się 
raz na rok na dowolny temat, który 
wybierano na początku spotkania. 

Konkurs Wiedzy  

o  

Uniwersytecie 

Jagiellońskim 

Z życia szkoły  

Tekst AGNIESZKA HUDYGA 
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Tekst DOMINIK SUWAŁA 

Prostaglandyny – grupa związków wykazujących dużą 

aktywność biologiczną. Przyczyniają się m.in. do ochrony 

żołądka i powstawania uczucia bólu. Są tworzone przez 

enzym cyklooksygenazę (COX). 

Strefa chemika 

O lekach  
 
    Zazwyczaj, kiedy pojawia się ból, mamy również do czy-
nienia ze stanem zapalny, a skuteczne leki mogą pomagać 
tylko w przypadku jednej z tych dolegliwości. Przykładowo 
substancja o nazwie Kodeina jest silnym środkiem uśmie-
rzającym ból, a Kortyzon bardzo mocną substancją zwalcza-
jącą stan zapalny. Leki te stosuje się w silnych stanach bó-
lowych i zapaleniach. Jednak są medykamenty, które po-
magają na obie te dolegliwości, jeżeli nie mają dużego na-
tężenia. W tym przypadku można wziąć Aspirynę, Aleve czy 
Ibuprom, ponieważ substancje leczące (tzw. substancje 
czynne) zawarte w tych lekach pozwalają na jednoczesne 
uśmierzenie bólu o małym nasileniu i słabym stanie zapal-
nym – czyli pomagają w tych najczęściej spotykanych sytu-
acjach.  
     Co jednak łączy te leki? Na pewno nie jest to substancja 
czynna, bo kiedy spojrzymy na opakowanie, to zobaczymy 
tam napisy: Aleve (nazwa substancji czynnej - Naproxen 
sodium, po przetłmaczeniu Naproksen sodowy); Aspiryna 
(Acidum acetylosalicylicum, czyli Kwas acetylosalicydowy) 
oraz Ibuprofen (Ibuprofenum). Na tej podstawie można 
stwierdzić, że leki te zawierają inne substancje czynne,  
a jednak wykazują podobne działanie. I tu pojawia się pyta-
nie, dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzią na nie jest spo-
sób działania takiego leku, a dla wszystkich wymienionych 
w tabeli substancji jest on taki sam, co kwalifikuje te związ-
ki do Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych (NLPZ). 
 
 

 
 
 
 

NLPZ – działanie i skutki uboczne 
 

     Żeby rozpatrywać lecznicze działanie substancji, 
trzeba najpierw zastanowić się, czym jest ból 
(oczywiście z punktu widzenia biochemii)? Otóż o bólu 
można mówić wtedy, gdy organizm zaczyna wydzielać 
pewne substancje jako reakcję na niekorzystne czynni-
ki, np. oparzenie, wzmożone napięcie mięśni czy stres. 
Tymi substancjami są prostaglandyny. Można więc 
stwierdzić, że uśmierzanie bólu sprowadza się do nisz-
czenia prostaglandyn. Tak działają leki z grupy NLPZ, 
tylko w sposób bardziej skuteczny przez hamowanie 
działania enzymu COX. Ten sposób wydaje się dobry, 
jednak istnieją dwa rodzaje cyklooksygenazy – COX1  
i COX2. Forma COX1 uczestniczy w powstawaniu fizjo-
logicznych prostaglandyn chroniących żołądek przez 
regulację wydzielania kwasu, a forma COX2 w powsta-
waniu prostaglandyn odpowiadających za uczucie bólu. 
Niestety, leki z grupy NLPZ blokują działanie obu typów 
COX, przez co stanowią realne zagrożenie dla żołądka  
i mogą powodować niszczenie jego ściany. I to jest  
skutek uboczny zażywania popularnych leków przeciw-
bólowych i przeciwzapalnych. 
 

Podsumowanie 
 

     Niesteroidowe leki przeciwzapalne to skuteczne 
substancje w bólach o średnim lub niewielkim nasile-
niu. Mimo tego, że wywierają szkodliwy wpływ na ścia-
nę żołądka, to opracowuje się nowe, bezpieczniejsze 
leki tej grupy, jak np.: Naproksen czy Ibuprofen. Oczy-
wiście nawet Aspiryna, która jest najstarszym lekiem 
tej grupy i ma najbardziej szkodliwy wpływ na ścianę 
żołądka, też nie stanowi dużego zagrożenia, jeżeli się  
z niej rozsądnie korzysta. 

Parę słów  

o popularnych lekach 

Ból to stan, z którym  często mamy do 
czynienia w naszym życiu. Artykuł ten 
odpowiada na pytania: Jak sobie radzić  
z bólem za pomocą farmakologii i na co 
należy uważać? 
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Krąg naszych zainteresowań 

      Chciałbym opowiedzieć Wam o moich zainteresowa-
niach. Zacznijmy od tego, że są one dość wszechstronne: 
od sportu, po muzykę, do tańca. Ze sportów najbardziej 
lubię siatkówkę oraz piłkę nożną. W tej pierwszej dyscypli-
nie realizuję się, grając drugi rok w klubie KS. Bronowian-
ka. Treningi mamy trzy razy w tygodniu, na niektórych  
z nich jest naprawdę ciężko. Nasz trener daje nam niezły 
wycisk i jest bardzo wymagający, ale bardzo go cenię. Czę-
sto powtarza nam: „Jak bez pracy nie ma kołaczy, tak bez 
treningu nie ma wyników”. Ostatnio, po serii trzech zwy-
cięstw z rzędu, uplasowaliśmy się na trzecim miejscu  
w tabeli z możliwością awansu nawet na drugą lokatę. 
Jeszcze zostało parę meczy z teoretycznie słabszymi dru-
żynami od naszej, więc może uda się nam awansować.  
     Druga dziedzina sportowa, którą uprawiam, ale już tyl-
ko dla rozrywki, to piłka nożna. Jest to taka odskocznia od 
codzienności. Bardzo często umawiamy się z kolegami  
w niedzielne popołudnie, tuż po obiedzie, by pograć. Cza-
sami organizujemy mecze towarzyskie z innymi znajomy-
mi z pobliskich okolic. Doskonale się przy tym bawimy.  
     Napisałem, że lubię muzykę i to prawda, ale żeby było 
jasne - nie śpiewanie, bo jak mówi moja siostra, gdy sobie 
nucę jakąś piosenkę, która akurat wpadnie mi w ucho:  
„Bardzo ładnie, ale możesz już skończyć?” Moim ulubio-
nym wykonawcą jest lider grupy Maroon 5 - Adam Levine. 
Według mnie, ten wokalista potrafi wyciągnąć takie 
dźwięki, że to jest niesamowite uczucie, gdy się tego słu-
cha. Polecam także inne zespoły, takie jak: One Direction, 
One Republic, Afromental czy 3 Doors Down. Zawsze kie-
dy mam zły humor, słucham ich utworów i poprawia mi 
się nastrój. Lubię także muzykę klubową i mocne brzmie-
nia.  
     Wspomniałem też o tym, że interesuje mnie taniec,   
a to dlatego, że od pewnego czasu próbuję swoich sił  

w breakdance. Na razie z różnym skutkiem, ale jak to mó-
wią, trening czyni mistrza. Tego tańca od dwóch lat uczy 
mnie mój wujek, który prowadzi własną grupę breakdan-
ce. Na początku przyglądałem się temu, co robi na parkie-
cie. Po jakimś czasie zacząłem „łapać” proste układy. Kie-
dy już wydawało się, że przyjmie mnie do swojej grupy, 
stało się coś nie oczekiwanego, na treningu po jednym  
z tricków źle wylądowałem i skręciłem kostkę. Miesiąc 
dochodziłem do siebie po tym wydarzeniu. Ale potem 
wróciłem ze zdwojoną siłą do pracy, gdyż bardzo mi się to 
spodobało. W końcu dostałem się do grupy tancerzy. Te-
raz często jeździmy na turnieje. Na razie bez jakichś szcze-
gólnych osiągnięć, ale za to zbieram cenne doświadczenie, 
które później może się przydać.  
 

 
     Podsumowując, w życiu przeszedłem wiele bardzo 
trudnych chwil, jednak nigdy się nie poddałem. Staram się  
być optymistą i dlatego teraz żyje mi się naprawdę do-
brze. Mam wokół cudownych ludzi, realizuję swoje pasje  
i zainteresowania, a to jest bardzo ważne.  
 

Tekst PATRYK KOŹBIAŁ  

Warto mieć pasje! 

Witam, mam na imię Patryk! Jestem uczniem klasy 2c. W tym artykule pragnę wam 
przedstawić moje zainteresowania i nie tylko. Na początek kilka słów o sobie. Gdy skoń-
czyłem 12 lat, zmarł mój tata. Był to cios prosto w serce, gdyż ja i mój ojciec dogadywali-
śmy się praktycznie bez słów. Zawsze mogłem z nim szczerze o wszystkim porozmawiać. 
Miałem w nim prawdziwe oparcie. Po śmierci ojca przeprowadziłem się do Zabierzowa, 
gdzie mieszkamy do dziś w trójeczkę - ja, wujek i siostra. Mam wspaniałego wujka, na 
którego zawsze i w każdej sytuacji mogę liczyć. Moja dwunastoletnia siostrzyczka jest 
kochana i nie wyobrażam sobie życia bez niej. Chociaż czasami między nami „wykipi mle-
ko”, to uwielbiam ją.  
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Kulturalni o kulturze 

Recenzja:  

Ślady małych stóp na piasku 

Anne  Dauphine Julliand 

„Skoro nie można dodać dni do swojego życia, trzeba do-

dać życia swoim dniom…” 

     Książka, którą ostatnio przeczytałam, to poruszająca 

opowieść o rodzicielskiej miłości. Głównymi bohaterami są 

członkowie pozornie zwykłej rodziny – mama, tata, córka 

oraz syn. Czekają oni na narodziny kolejnego dziecka. Hi-

storia zaczyna się w momencie, kiedy rodzice dowiadują 

się, że ich córeczka cierpi na rzadką, śmiertelną chorobę 

genetyczną – leukodystrofię metachromatyczną i zostało 

jej kilka miesięcy życia. Jakby tego było mało, okazuje się, 

że dziecko, które ma wkrótce przyjść na świat, również mo-

że być chore. Załamani rodzice obiecują swojej dwuletniej 

córeczce, że będzie miała piękne życie i dotrzymują słowa. 

Zaś drugiej, nowonarodzonej dziewczynce starają się po-

móc zwalczyć chorobę już od pierwszego dnia życia.  

      Utwór ten w piękny sposób ukazuje emocje i odczucia 

bohaterów, którzy przez długi czas nie mogą pogodzić się  

z rzeczywistością. Historię tej rodziny czyta się z zapartym 

tchem, a  opisy otoczenia i uczuć bohaterów pozwalają po-

stawić się w ich sytuacji i wszystko dokładnie sobie wyobra-

zić. Tę opowieść bez wątpienia można nazwać świadec-

twem matczynej i ojcowskiej miłości do dzieci. 

     Powieść ta jest godna polecenia. Dostarcza wielu wzru-

szeń oraz skłania do przemyśleń i zastanowienia się nad 

hierarchią wartości w swoim życiu.    

 

Tekst GABRYSIA CZECHOWSKA 

     Prawdziwa historia żony Osamy bin Ladena i jego syna. 

Czytając ją, możemy poznać życie największego terrorysty, 

odpowiedzialnego za zamachy na World Trade Center. 

Książka w niebanalny sposób obrazuje kulturę arabską  

i realia życia w Arabii Saudyjskiej. Dowiadujemy się, czym 

kierował się w swoim życiu Osama bin Laden i jak jego po-

glądy ewoluowały z biegiem lat. Zdziwić mogą nauki, które 

wygłaszał do swoich synów oraz szacunek, jakim darzył 

swoją pierwszą żonę, Najwę. (Co jest czymś nietypowym  

w tej kulturze, w której mężczyźni bardzo źle traktują ko-

biety).  

     Polecam gorąco tę książkę wszystkim, którzy chcą po-

znać życie codzienne terrorysty oraz przekonać się, jak wy-

glądały szkolenia bojowników. Jak wpłynęło na najbliższych 

bin Ladena życie w górskiej bazie szkoleniowej bez dostępu 

do elektryczności i wygód dzisiejszego świata? Ile wysiłku 

włożyli w ucieczkę ze piekła, które zgotował im mąż i oj-

ciec? 

Recenzja:  
Musiałam odejść.  

Wspomnienia żony i syna Osamy bin Ladena  

Jean Sasson, Najwa bin Laden  

i Omar bin Laden 

Tekst PATRYCJA PAPAJ 
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*** 
- Masz jakiś pomysł, jak się stąd wydo-
stać? – spytała Serafina, szukając 
wzrokiem innego wyjścia. Niestety, 
gdziekolwiek by nie spojrzała, wszę-
dzie były gładkie ściany jaskini. Jedyną 
drogą ucieczki, którą widziała, było 
wejście, którego z kolei strzegły smoki. 
- Właśnie nad tym myślę… - odparła 
niewyraźnie nimfa, opierając pięść  
o brodę. 
Siedziały teraz obie i próbowały za 
wszelką cenę odnaleźć się w nowej, 
jakże niefortunnej dla nich sytuacji. 
- Hm… - mruknęła po dłuższej chwili 
Aiana. – Może gdyby udało mi się 
wniknąć do umysłu jednego z nich  
i skłonić go do walki z pozostałymi… - 
wypowiedziała swoje myśli na głos, 
lecz po chwili pokręciła głową. – Nie. 
To się nie uda. 
- Dlaczego? – zapytała syrena, zdziwio-
na nagłą zmianą zdania mieszkanki 
lasu. 
- Po pierwsze: muszę nawiązać z nim 
więź, co jest w tym momencie niemoż-
liwe, bo jestem w klatce. Po drugie: 
one wychowywały się razem, o czym 
świadczy to, że śpią obok siebie, więc 
będzie ciężko zmusić je do walki mię-
dzy sobą. I po trzecie: musimy przecież 
jeszcze wziąć tych tu ze sobą, co może 
być sporym problemem, biorąc pod 
uwagę nasze możliwości… - skończyła 

ze złością i goryczą w głosie. 
Syrena spojrzała na wciąż nieprzytom-
nych magów. Próbowały ich ocucić, 
lecz wszelkie próby nie powiodły się. 
Jedyne co im zostało, to czekać, aż 
oprzytomnieją i myśleć nad planem 
ucieczki. A czas uciekał… 
- Przynajmniej jesteśmy bliżej Isandry 
– spróbowała spojrzeć na to wszystko 
optymistycznie, lecz na niewiele się to 
zdało. Wtem coś wpadło jej do głowy. 
– Właśnie! Skoro i ją porwali, to gdzie 
ona jest? – spytała zaniepokojona  
o wiedźmę.  
- Nie wiem… - odparła zmartwiona 
nimfa. – Może… - Nagle usłyszała czy-
jeś kroki. – Cicho! Ktoś idzie! 
Echo chodu przybysza niosło się już po 
całej jaskini. Słychać było wyraźnie, że 
utyka. Dziewczęta oczekiwały w napię-
ciu, aż się pojawi. Najpierw zobaczyły 
długi cień, a później ich oczom ukazał 
się przystojny młodzieniec o brązo-
wych, kręconych włosach i mocno za-
rysowanej muskulaturze. Wyglądał jak 
po walce: rozcięta warga, zmięte ubra-
nie, zmęczony wyraz twarzy oraz uty-
kanie - wyraźnie na to wskazywały. 
Smoki zdały się wyczuć jego obecność, 
gdyż podniosły swoje łby i skierowały 
na niego wzrok. Przybysz nie zląkł się 
ich, wręcz przeciwnie, podszedł i każ-
dego pogładził czule między nozdrza-
mi.  Gady przymykały oczy, gdy to ro-
bił. Gdyby mogły, najpewniej zamru-
czałyby jak koty. 
Obserwowały to wszystko zdziwione. 
Czyżby to były jego smoki? – zastana-
wiała się Serafina, lecz szybko odrzuci-

ła tę myśl. – Z tego co wiem, każdy  
z nich ma po jednym… Dlaczego więc 
one wydają się mieć z nim jakąś więź? 
Nagle chłopak spojrzał w ich stronę.  
Błądził spojrzeniem z jednej na drugą  
i z powrotem, jak gdyby próbował 
ustalić, kim są. W końcu zostawił zwie-
rzęta i podszedł do nich. 
- Która z was to Serafina? – zapytał 
łagodnie, co zaskoczyło je jeszcze bar-
dziej. 
Czego on może ode mnie chcieć? – za-
stanawiała się syrena. Już miała go  
o to zapytać, ale Aiana odezwała się 
pierwsza: 
- A dlaczego pytasz?  
Jeździec westchnął przeciągle. Był wy-
raźnie zmęczony dzisiejszym dniem, 
jednak nimfa nie miała zamiaru uła-
twiać mu zadania. 
- No? – driada skrzyżowała ręce na 
piersi, patrząc na niego wyzywająco. – 
Słucham. 
- Muszę z nią porozmawiać – odparł po 
dłuższej chwili, zmęczonym głosem. 
Popatrzył im w oczy. – Chodzi o Isan-
drę. 
Na te słowa obie skamieniały. Ich nie-
pokój sięgnął zenitu, ale pojawiło się 
również inne uczucie. Serafina znała je 
aż za dobrze. Wielka, niepohamowana 
złość. Nimfa już chciała naubliżać chło-
pakowi, lecz pierwsza przemówiła sy-
rena: 
- Co jej zrobiliście? – spytała groźnie, 
nie dopuszczając już Aiany do głosu. 
Teraz to ona będzie z nim rozmawiać. 
 

PROROCTWO 

Tekst ULA BOSEK   

Pięć minut dla mnie 
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- To ty jesteś Serafina? – odpowiedział 
pytaniem na pytanie. Z jego oczu znik-
nęło zmęczenie, a pojawiła się deter-
minacja. 
- Jeśli nawet tak, to co to ma do rze-
czy? – odparła dalej zła. – Gdzie jest 
Isandra? 
- Jest bezpieczna – kolejna wymijająca 
odpowiedź. Jak ten chłopak potrafił ją 
zirytować! 
- To o niczym nie świadczy – mruknęła, 
nie spuszczając go z oczu. Jeśli on nie 
chce udzielić mi odpowiedzi, będę mu-
siała sama ją zdobyć – pomyślała. Za-
częła zbliżać się do jego umysłu. 
Ostrożnie i powoli, by niczego się nie 
domyślił. Kiedy znajdzie się dostatecz-
nie blisko, jednym szybkim działaniem 
zapanuje nad nim i uzyska potrzebne 
informacje. 
- Musisz mi zaufać – oświadczył  
z przekonaniem. 
Na pewno! – pomyślała buntowniczo. 
Była coraz bliżej jego umysłu. Potrze-
bowała dosłownie jeszcze kilku minut. 
- Nie zrobię ani wam, ani jej krzywdy – 
dodał. – Mam od niej wiadomość dla 
ciebie. 
Tu ją zaskoczył. Na chwilę się zdekon-
centrowała, przez co oddaliła się od 
swojego celu. Niech to! – mruknęła  
w myślach. Czas grał na jej niekorzyść. 
Nie mogę wierzyć jego słowom – upo-
minała siebie. – Nie ma powodów, by  
mówić prawdę. 
- Tak? – spytała wyniośle. – Jaką? 
- Powiem ci, jeśli przestaniesz dobierać 
się do mojej głowy – powiedział, 
uśmiechając się łobuzersko. 
Skąd on wiedział?! – to pytanie tłukło 
się w jej umyśle. – Nie mógł wyczuć. To 
niemożliwe! 
- Porozmawiajmy – poprosił. – Jestem 
tu, ponieważ Isandra odkryła coś  
i chciała, byś się o tym dowiedziała. 
Poza tym… - dodał po chwili. – Musisz 
mi wyjaśnić jedną rzecz… 
- Co masz na myśli? – spytała zbita 
kompletnie z tropu. Co takiego znala-

zła? O co on chciał ją zapytać? 
- Otóż… - zaczął, ale syrena mu prze-
rwała: 
- Zaczekaj… Zanim zapytasz, powiedz 
kim jesteś i dlaczego właśnie ciebie 
przysłała? – Musiała to wiedzieć. 
- Nazywam się Kastian – przedstawił 
się i zrobił krótką przerwę, jakby zasta-
nawiał się, jak odpowiedzieć na drugą 
część jej pytania. – Isandra mi ufa. Kie-
dy znalazłem ją nad Jeziorem Mirrian, 
zatroszczyłem się o nią i dbałem, by 
wróciła do zdrowia… - chciał coś jesz-
cze powiedzieć, ale zrezygnował. –  
A zatem… czy teraz odpowiesz na mo-
je pytanie? 
- Tak – coś w tym chłopaku budziło jej 
zaufanie, jednak wciąż pozostawała 
czujna. Nie wiedziała jeszcze, dlaczego 
opiekował się Isandrą i co nim kiero-
wało. - Pytaj. 
- Co dolega Isandrze? – w jego głosie 
słychać było troskę i wielki niepokój. 
Ten chłopak nie przestaje mnie zaska-
kiwać – pomyślała Serafina. – Dlaczego 
go to obchodzi? 
- Czemu pytasz? – nie grała na zwłokę, 
po prostu chciała wiedzieć. 
- Z każdym dniem jest coraz słabsza. 
Widzę to po niej, lecz ona nie chce nic 
powiedzieć. Kiedy ją pytałem, odpo-
wiadała, że nie może mi tego wyjawić. 
A ja nie mogę tak po prostu patrzeć, 
jak z dnia na dzień gaśnie… - twarz mu 
posmutniała, gdy o tym mówił. Syrena 
wiedziała już, że może mu ufać. Jedna 
rzecz wciąż ją jednak zastanawiała… 
- Powiedz, kim dla ciebie jest Isandra? 
– spytała po krótkiej chwili milczenia. 
Młodzieniec przyglądał jej się zszoko-
wany. Widać było po nim, że nie spo-
dziewał się takiego pytania. Nagle za-
szła w nim zmiana. Nie był już tym sa-
mym pobitym i zmęczonym chłopa-
kiem, lecz młodym mężczyzną, pełnym 
siły, determinacji i wigoru. W jego 
oczach widać było głęboką i szczerą 
miłość. 
- Jest dla mnie wszystkim – oświadczył 

głębokim głosem. – Dla niej tylko żyję. 
Zrobiłbym wszystko, byle tylko zagwa-
rantować jej szczęście i dobrobyt. Nic 
innego się nie liczy. Tylko ona. 
Serafina i Aiana popatrzyły na siebie. 
Nie musiały się porozumiewać, wie-
działy, że mówił prawdę. Czuły to. 
Nimfa kiwnęła głową na znak, że moż-
na mu ufać. Syrena zwróciła na niego 
swoje szmaragdowe oczy. Były pełne 
smutku. 
- W takim razie nie spodoba ci się to, 
co usłyszysz… - powiedziała takim to-
nem, jak gdyby chciała go przeprosić 
za to, co się stało i stanie. Westchnęła. 
– Isandra… uczyniła coś, czego nie po-
winna była robić. 
- To znaczy? – Kastian drążył temat. 
Widziała, że nie odpuści, dopóki nie 
dowie się prawdy. 
- Wyzwoliła mnie od mojej klątwy – 
odparła niechętnie. -  W zamian za 
swoje zdrowie i swoją wolność. Isan-
dra rzuciła zaklęcie. Potężne. Przez 
siedem dni mogę swobodnie poruszać 
się po lądzie, ale ona musi pozostać 
blisko Jeziora Mirrian. Jeśli nie, będzie 
słabnąć aż w końcu umrze… - Łzy bły-
snęły w oczach syreny. – Gdybym 
wcześniej wiedziała, nigdy bym jej na 
to nie pozwoliła – dodała zbolałym 
głosem, pełnym poczucia winy. 
Aiana przytuliła ją, chociaż obie po-
trzebowały wsparcia. Do Serafiny po-
wróciło przygniatające poczucie winy. 
Tłumiła szloch na tyle, na ile mogła, ale 
kolejne fale płaczu wstrząsały jej cia-
łem, a z gardła wydobył się jęk. Kastian 
stał jak skamieniały. Nie był w stanie 
nic powiedzieć, świat zewnętrzny zda-
wał się dla niego nie istnieć. Po chwili 
jakby się ocknął. 
- Zaraz… to znaczy, że jesteś syreną? – 
spytał oszołomiony. 
- Tak. – wyszlochała Serafina. 
 
 

C.d.n. 

Pięć minut dla mnie 
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Kultura to pojęcie szerokie, wieloznaczne i głębokie, 
sporo podtekstów zawiera w treści i wiele ważnych znaczeń mieści. 
Nie mnie chemikowi snuć analizy uczone, jak to pojęcie jest złożone, 

ja wezmę wąziutki wycinek problemu i swą wypowiedź poświęcę jemu. 
Sprawa jest jasna, prosta i czysta, to: „szkolna kultura osobista”. 

To jest ocean różnych treści i wiele się w tym oceanie mieści. 
Po tylu latach pracy w szkole na kilka uwag sobie pozwolę, 

bo współczesne młode pokolenie tę kulturę osobistą, 
tak nie do końca w należytej ma cenie. 

Jedni nie patrzą na takie „bzdety”, bo im nie warto jest niestety. 
A innym nikt tego pewnie nie powiedział, skąd więc biedaczek sam by o tym wiedział? 
Z całego morza zasad - kilka tylko wspomnę i sporą rzeszę fanów tych zasad - upomnę, 
a niech czytelnicy sami się w tym odnajdują - czy tak, czy też inaczej w życiu postępują. 

1. Idziesz korytarzem, u nóg twoich leży cały korytarz młodzieży, 
patrzysz, aby im nie przydeptać czego oraz na płasko samemu nie runąć,  

bo tylko nielicznym się zdarzy, odnóża swe rozległe odsunąć, 
a kilkoro się kłania z pozycji horyzontalnej, dla mnie, „dinozaura” - niestety fatalnej. 

2. Na nielicznych krzesłach siedzą panowie, nad nimi zachwycone panie, 
i ani im w głowie, że coś tu nie gra w dziedzinie kultury,  

… epoka minie nim sam kapnie się który, 
i niestety - monopol na owo stanie, nie tylko mają nieletnie panie. 

3. Idzie sobie uczeń, bywa uczennica, co to na dziś do „byłych” się dla mnie zalicza,  
i udaje obcego, „dzień dobry” się już nie należy, bo to żaden interes dla byłej młodzieży. 

4. Są też tacy desperaci, rzec można „aktualni bieżąco”,  
co po pustym korytarzu przechodzą milcząco 

i pewnie sami na dzień dobry od belfra oczekują i komfortowo się z tym czują! 
5. Ale nie tylko oni zamyślonych udają i drugą klatką przemykają, 

czasem  bossowi się bowiem przydarza,  
unikać kontaktów wzrokowych w głębi korytarza. 

6. Nadeszła wiosna, słoneczko grzeje, w uczuciach też się sporo dzieje, 
na lekcjach słodko patrzą sobie w oczy, a ważny temacik poza nimi się toczy, 
na każdym półpiętrze dzióbka sobie dają, niestety niewielu tym zachwycają, 

bo że to nie jest sprawa publiczna, uważa poza mną również rówieśników rzesza liczna! 
7. Odwieczny temat to są „drzwi”…, wejdą w nie pierwsi…, zatrzasną je ci, 

choć są i tacy co je przytrzymają i na całe szczęście tacy przeważają! 
8. Chodzą na skargę w rozliczne strony, jeśli tylko skarżypyta jest z czegoś niezadowolony, 

byleby tylko prawdę wówczas głosił, ten co się skarżył i donosił,  
bo choć motywy powszechnie znane, fakty niestety nie są konfrontowane. 

I tak by można pisać bez końca, analizować kolejne przypadki, 
ilość ich przecie imponująca, temat rozległy a problem nierzadki. 

Życie jest życiem, niesie także zmiany, wśród opisanych jest uczeń kochany, 
który wie po co do szkoły przychodzi, któremu młodość na kulturę osobistą nie szkodzi, 

który po pierwsze ją posiada, wie co mu wolno i wie co to ogłada, 
umie się zachować, uczy się dla siebie, z którym w edukacyjnym czujesz się niebie,  

wie co to etyka, kręgosłup moralny, prawda i właściwe zachowanie… 
…Oby się kiedyś udało wielokrotne tego sklonowanie! 

 

Ewa Tarkowska  

 


