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Ogłaszamy konkurs na najlepszy wiersz, opowiadanie, wywiad, repor-

taż, felieton, recenzję. Zapraszamy wszystkich uczniów do pisania         

i przynoszenia swoich prac do biblioteki szkolnej. Najlepsze teksty zo-

staną nagrodzone.                         
      mgr Małgorzata Molik 

      mgr Julita Środa-Płatek 

      W październiku rozpoczę-

liśmy nową dziennikarską 

przygodę, tworząc jedną           

z wersji (okrojoną  -  jedynie 

4 strony) naszej szkolnej ga-

zety na platformie JUNIOR 

MEDIA. 

      W listopadzie  opublikowa-

liśmy „ALCHEMIKA”. W ra-

mach wygranej nasza gazeta 

została wydrukowana i trafiła 

do naszej szkoły, do rąk sze-

rokiej rzeszy uczniów i na-

uczycieli. 

       W grudniu stworzyliśmy 

drugi numer gazety, który 

również został doceniony 

przez jury konkursu. Niedługo 

zostanie wydrukowany i trafi 

do Waszych rąk.  

     Obecnie tworzymy trzeci 

numer „ALCHEMIKA” na JU-

NIOR MEDIA.  

     Oczywiście, co jakiś czas, 

wyjdzie gazeta główna, którą 

nazwaliśmy „matką”. Z obu 

wersji jesteśmy dumni. Prosi-

my więc uczniów, by zaglądali 

na stronę internetową:  

http://press.juniormedia.pl/

alchemik i głosowali na kolejne 

wydania naszej gazety.       

       Wszystkim, którzy nas 

wspierają i pomagają, a przede 

wszystkim tym, którzy piszą 

do naszej gazety, dziękujemy.   

       Podziękowania należą się 

również Mateuszowi Filipkowi, 

który jest siłą sprawczą tego, 

że zaistnieliśmy na JUNIOR 

MEDIA.  

 

             Redakcja „AlChemika” 

     Konkurs kolęd w języku 
polskim i obcym (angielskim) 
odbył się w naszej szkole dnia 
20 grudnia o godzinie 12:45.     
     Konkurs został zorganizo-
wany przez panie mgr Grażynę 
Skałkę i mgr Mariolę Pabian. 
Jest to konkurs cykliczny. 
Uczniowie śpiewali kolędy 
indywidualnie lub w grupach. 
     Podczas szkolnej Wigilii 
zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy z rąk pani Dy-
rektor. Uczestnicy odśpiewali 
kolędy i wprowadzili gości       
w przedświąteczny nastrój.   

     Ogólnoszkolna Wigilia 
odbyła się w naszej szkole    
22 grudnia. Na uroczystość tę 
Samorząd Uczniowski, pod 
opieką mgr Anny Ryglowskiej, 
zaprosił emerytowanych na-
uczycieli, którzy niegdyś 
uczyli w Zespole Szkół Che-
micznych im. M. Skłodowskiej 
-Curie. 
   Na początku pani Dyrektor 
przywitała zebranych gości, 
następnie wręczyła nagrody 
uczniom, którzy wygrali               
w konkursach (kolęd, „Mój 
magiczny Kraków”). 

   Następnie klasa 2 b przed-
stawiła obyczaje świąteczne, 
które występują w różnych 
krajach Europy.  
      Potem odbyło się spotka-
nie nauczycieli, łamanie opłat-
kiem, życzenia radosnych 
świąt i skromny poczęstunek.      
     Kiedy uroczystość dobiegła 
końca, wszyscy rozeszli się do 
domów, by przygotowywać 
świąteczne wypieki, ubrać 
choinki.                   
 
Tekst: X/ 
Fotografia: mgr Aneta Polit 
 

„ALCHEMIK” na Junior Media 

Wigilia w szkole Konkurs kolęd 
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       W dniach 21-25 listopada 2011  roku     
w naszej szkole odbyła się AKCJA 
"CUKIEREK", którą zorganizował szkolny 
wolontariat. 
      Zadaniem tej akcji była zbiórka słodyczy 
dla polskich, biednych  dzieci na Ukrainie, by 
w dniu Św. Mikołaja  mogły poczuć się wyjąt-
kowo, jak każdy z nas, kiedy dostanie wyma-
rzony  prezent.  
     Liczyliśmy, że zbierzemy dużą ilość sło-
dyczy, ale to nam się do końca nie udało. 
Ważne jest jednak to, że coś w ogóle bę-
dziemy mogli dać potrzebującym dzieciom. 
     Cieszymy się, że są w szkole osoby, które 
czytają plakaty porozwieszane gdzieś na 
korytarzach szkolnych i że włączają się        
w akcje poprzez przyniesienie choćby jedne-

go batonika, który sprawi dziecku radość.       
    Zachęcamy koleżanki i kolegów do brania  
udziału w podobnych akacjach. Na pewno nic 
na tym nie stracicie, a możecie zyskać wiele 
(jeśli ktoś ceni sobie również inne wartości 
niż pieniądz). 
     Akcja zapewne powtórzy się przed na-
stępnymi świętami. Mamy nadzieję, że za 
rok paczka ze słodyczami będzie  większa od 
tegorocznej i inni ludzie poczują, jak wielkie 
mamy serca, a w nich wiele miłości do dru-
giego człowieka. 
 

                              

Tekst:  Justyna Steczko 

Zdjęcie: mgr Aneta Polit 

     Ostatnio mamy wiele możliwości, by oka-

zać innym ludziom swoje serce. Pomoc dru-

giemu człowiekowi jest jednym z nakazów 

moralnych, by właściwie  przeżyć ten przed-

świąteczny czas. 

   Jedni zbierają słodycze i przybory szkolne 

dla biednych, polskich dzieci na Ukrainie. Inni 

sprzedają kartki, by pomóc tym, którzy prze-

bywają w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. 

Zebraliśmy również 101,61 zł w akcji "Góra 

Grosza". 

   Oczywiście, jak co roku, odbyła się w na-

szej szkole Akcja Krwiodawstwa. Wszyscy 

pełnoletni uczniowie oraz nauczyciele pospie-

szyli w tym dniu, by pomóc innym ludziom, 

oddając to, co mają najcenniejsze, czyli wła-

sną krew. 

    W styczniu i lutym będziemy brali udział   

w akcji „Drugie życie”, która wspiera polską 

transplantologię.   

     Wszystkie te działania mają na celu 

uwrażliwienie członków naszej szkolnej spo-

łeczności na potrzeby innych ludzi.   

 

 

Tekst: x/ 

Zdjęcie: mgr Aneta Polit 

Mateusz Filipek z klasy 2 c został       

w tym roku przewodniczącym Samorzą-

du Uczniowskiego. To również bardzo 

aktywny współtwórca naszej gazety 

szkolnej. 
 

Red. Jakie masz plany w związku z pełnioną 
przez Ciebie funkcją? 

 

M.F. Jest kilka ważnych rzeczy, które chcie-

libyśmy zrobić w tym roku szkolnym. Głównie 

zamierzamy trzymać się tradycji szkolnych, 

m. in. postawić choinkę przy pokoju nauczy-

cielskim, przeprowadzić „Pocztę Walentynko-

wą”, różne akcje charytatywne, w tym "Góra 

Grosza", sprzedaż  kartek  z  Hospicjum św. 

Łazarza w Krakowie.     

     Chcielibyśmy także, w miarę możliwości, 

zorganizować dyskotekę, rozpocząć współpra-

cę ze schroniskiem dla zwierząt, zorganizować 

Dzień Sportu oraz zająć się aktualizacją stro-

ny internetowej naszej szkoły.    

     Oczywiście, nie wszystkie plany uda nam 

się zrealizować. 

 

 

    

Red. Twoje zainteresowania? 
 

M.F. Moim głównym zainteresowaniem jest 

chemia, co tłumaczy, dlaczego wybrałem profil 

biologiczno-chemiczny.  

     Do hobby zaliczyłbym robienie zdjęć, głów-

nie przypadkowych, bo takie amatorom wycho-

dzą najlepiej. I jeszcze teatr, ale brak w na-

szej szkole odpowiedniego kółka i póki co 

utknąłem w martwym punkcie.  

 

Red. Jak zachęciłbyś uczniów do współpracy 

z naszą gazetką?  
 

M.F. To jest bardzo dobra forma rozwoju 

własnej osoby i kreatywności, która jest nie-

zbędna na współczesnym rynku pracy. Czasem 

boimy się, co inni pomyślą o naszej twórczości, 

ale i na to jest sposób, można używać pseudo-

nimu i zawsze można się jakoś podciągnąć           

z języka polskiego. Warto pisać i rozwijać 

własne zainteresowania.  

 
 

                                 Zdjęcie: Mateusz Filipek 

Akcja „Cukierek 

Przedświąteczna pomoc 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Mateusz Filipek 
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     Niedawno nasza szkoła wzięła udział           
w kolejnym konkursie, którego głównym celem 
było zaprojektowanie i wykonanie plakatu, 
filmu, fotografii lub kabaretu,  które w cieka-
wy sposób przedstawiały zajęcia realizowane   
w ramach projektu: Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce.*  
     Prace miały ukazać korzyści płynące             
z uczestnictwa uczniów w projekcie, z nauki 
konkretnego zawodu, a także ze współpracy 
przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi          
w ramach tegoż projektu. 
     Opiekunem uczniów, którzy  wzięli udział    
w konkursie, była  pani mgr Marzena Jantos 
Gacek. 
     14 listopada 2011 roku Jury Konkursu 
"Mam Zawód. Mam fantazję!" dokonało oceny 
prac konkursowych w czterech kategoriach: 
plakat, kabaret, fotografia, film. 
     7 grudnia 2011 roku podczas Gali Kształce-
nia Zawodowego zostały wręczone nagrody. 
 
 
Nasi uczniowie zajęli w tym konkursie na-
stępujące miejsca według kategorii: 
 
Plakat 
II. miejsce: praca nr 22 "Nauka to zabawa"       
- Anna Szaniawska; 
 
Kabaret 
II. miejsce: praca nr 4 "Odkrycie Poloniusza" 
- Tomasz Pagacz, Adam Wąchała, Szymon 

Krawczyk, Krzysztof Szostak; 
 
Fotografia 
II. miejsce: praca nr 14 "Pipetowanie" - Da-
mian Jamróz, 
praca nr 23 "Ojej, wykipiało" - Sylwia Czopek; 
wyróżnienie: praca nr 29 "Sam umiem - Ale ja 
też umiem" - Marek Krzywdziński. 
 
 

 

 

Zdjęcia: mgr Aneta Polit 
Tekst: Mateusz Filipek  
w oparciu o treści zawarte na stronie szkoły: www.zsch.krakow.pl 

Konkurs „Mam zawód. Mam fantazję!” 

*Województwo Małopolskie za pośrednic-
twem Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego realizuje projekt: Moder-
nizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce  
w ramach działania 9.2 Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. Stanowi on największe      
i jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć 
w naszym kraju. Projekt będzie realizowany 
do końca roku 2014.  
     Na terenie Gminy Miejskiej Kraków 
wsparciem objęto 14 Zespołów Szkół Zawo-
dowych (publicznych), wśród nich znajduje 
się również nasze Technikum Chemiczne              
i Technikum Ochrony Środowiska  nr 3.  
     Dzięki projektowi uczniowie naszego 
technikum mogą uczestniczyć w zajęciach 
zwiększających wiedzę z podstawowych  
przedmiotów (nauki matematyczno-
przyrodnicze,  języki  obce). 
     Szkoła w ramach programu dostała pienią-
dze na zakup specjalistycznego sprzętu do 
pracowni, który ułatwia przyswajanie wiedzy 
oraz wykonywanie doświadczeń chemicznych. 
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Konkurs Szkół Humbertowskich 
 

     W naszej szkole odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy o chemii oraz o życiu i dokonaniach naukowych 

Marii Skłodowskiej-Curie pod honorowym patronatem Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbiety  

Lęcznarowicz. Został on zorganizowany z okazji Międzynarodowego Roku Chemii i Międzynarodowego Roku 

Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs składał się z dwóch etapów, które odbyły się w naszej szkole. Każdy     

z nich poprzedziły tygodnie przygotowań ze strony organizatorów. Ostatecznie duże zaangażowanie i praca 

opłaciły się, ponieważ wszystko udało się zgodnie z planem. 

  

 

 

 

  

     W etapie pisemnym wzięło udział       

89 uczniów: w teście biograficznym         

45 osób,  a w chemicznym 44 osoby. Pra-

ce plastyczne złożyło aż 64 uczniów.  

     Po długich rozmowach Jury Konkurso-

we wyłoniło najlepszy plakat, którego 

autorką była Joanna Szyszkiewicz z  kla-

sy 3c. 

     Drużynę szkolną w II etapie konkursu 

tworzyli: finalista  konkursu chemicznego 

- Ryszard Kruszyński z klasy 3c, finalist-

ka konkursu biograficznego - Izabela Mól 

z klasy 3a. 

 

     Drugi etap miał miejsce 16 listopada. 

Treść konkursu obejmowała wykład wy-

głoszony 15 listopada w Zespole Szkół 

Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie 

przez prof. dr hab. Wojciecha Kwiatka.  

    Na początku uroczystości pani Dyrek-

tor powitała wszystkich zebranych dy-

rektorów, opiekunów i finalistów z po- 

szczególnych szkół.                                

      Następnie klasa 3a pod opieką pani 

mgr Marioli Pabian przedstawiła pro- 

gram artystyczny o życiu i dokonaniach  

Marii  Skłodowskiej-Curie, który wszyst-

kim przypadł do gustu i został  nagrodzo-

ny gromkimi brawami.  

     Po przedstawieniu rozpoczął się kon-

kurs biograficzny i chemiczny, który po-

prowadziła pani mgr Anna Ryglowska.     

     Uczestnicy udzielali odpowiedzi za 

pomocą specjalnie przygotowanych kart 

w czasie 20 sekund od przeczytania py-

tania.  

         

     Przerwy techniczne uświetniały trzy 

asystentki wraz z Doktorkiem, czyli: 

Szalona Sabina (Szymon Krawczyk), Od-

lotowa Gabi (Krzysztof Szostak), Zwa-

riowana Adriana (Tomasz Pagacz), Szybki 

Wojtek (Szymon Iskrzycki).  

 

    Następnie Jury Konkursowe obrado-

wało nad pracami plastycznymi.  

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

     Pod koniec uroczystości nastąpiło roz-

danie dyplomów, gratulacje dla zwycięz-

ców oraz podziękowania dla organizato-

rów za przygotowanie konkursu. 

 

 

 

Zdjęcia: mgr Aneta Polit 

Tekst: Mateusz Filipek    

Pierwszy etap konkursu odbył się 

28 października, a drugi - 16 li-

stopada 2011 roku.    

Ogólne wyniki były następujące: 

1. miejsce - ZSM nr 1 

(autor: Piotr Micek) 

2. miejsce - ZSCh  

(autor: Joanna Szyszkiewicz); 

3. miejsce - ZSB nr 1   

(autor: Oliwia Palimąk). 

Program  artystyczny przygotowany przez kl. 3a Reprezentanci naszej szkoły 

Trzy asystentki Doktorka 
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Konkurs na plakat  
Klaudia Klinszporn z klasy 2o zajęła pierwsze miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o AIDS. Konkurs był organizowany przez 

Szkolne Koło PCK.   

Tekst: mgr Ewelina Jabłońska (opiekun SK PCK) 

Zdjęcie nr 3 
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     Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do 
akcji „Drugie życie”. Akcję prowadzi tutaj 
pani pedagog - mgr Anna Bzowska oraz 
Szkolne Koło PCK, którego opiekunami są 

panie mgr Ewelina Jabłońska i mgr Martyna 
Sarapata. Do akcji przyłączyła się również 
redakcja „AlChemika”.          
    Mamy nadzieję, że w zaplanowane działa-
niach zaangażują się również uczniowie, inni 
nauczyciele, a może nawet rodzice. Kiedy bo-
wiem chodzi o zdrowie i życie drugiego czło-
wieka, musimy połączyć siły w walce o tę 
słuszną sprawę. Powinniśmy zawsze stawiać się 
w sytuacji innej osoby, ponieważ sami możemy 
kiedyś potrzebować pomocy od obcych ludzi. 
   Wypełnisz Oświadczenie woli, a kiedy przy-
darzy się sytuacja zagrażająca Twojemu ży-
ciu, będziesz mógł bez wyrzutów sumienia 
skorzystać z pomocy medycznej, jaką jest 
przeszczep. Na przeszczepy czekają często 
bardzo młodzi ludzie, o czym przeczytacie 
poniżej (historia Sylwii). Organy zaś pochodzą 
od dawców spokrewnionych z chorymi, ale 
również od osób zmarłych i ten fakt budzi 
najwięcej sprzecznych uczuć oraz wywołuje 
dyskusje społeczne. Jednak nie można odmó-
wić słuszności twierdzeniu, że grzebanie na-
rządów wewnętrznych w ziemi jest złe, mimo 
tych wszystkich wątpliwości. W życiu bowiem 
często musimy podejmować trudne decyzje        
i w tym przypadku z takimi mamy do czynienia.  
      Zapraszamy młodzież do udziału w dzia-
łaniach związanych z tą kampanią.  
  

      Sylwia, kiedy idzie na dializę, przechodzi obok 

pustego oddziału transplantologii. Czasem siada na 

jednym z krzeseł, które znajdują się na tym piętrze, 

a wtedy w ciszy i spokoju nasłuchuje, czy coś się 

tutaj dzieje. Czy może ktoś już zyskał szansę na 

normalne życie - na życie? Czy ktoś dostał szansę? 

Niewiele ostatnio tych szans. Korytarze puste                   

i głuche jak grobowiec, jak cmentarzysko.  

    Sylwia jest bardzo młoda, chce żyć, chce mieć 

rodzinę. Na razie nie może podjąć żadnych konkret-

nych decyzji. Jej życie skupia się wokół zabiegów, 

zakażeń, tocznia, nerek, dializ. Gdyby udało się, 

zaczęłaby żyć mimo tych ograniczeń, wolna i nieza-

leżna.  

    Straciła nerki, bo odziedziczyła straszną chorobę, 

która je zniszczyła w ciągu roku. Nerki mogły się 

odrodzić jak „Feniks z popiołu”, ale w ciągu pół roku 

nic takiego się nie wydarzyło. 

     Codziennie rano - około piątej - budzi się, by 

później wsiąść do busa, który powiezie ją do kliniki. 

Wstaje w Wigilię i w Sylwestra, gdy tylko akurat 

musi być dializowana. Nie może spakować plecaka         

i wyjechać, gdzie tylko zapragnie, bo co dwa dni musi 

jechać na dializę. Tam maszyna oczyszcza jej krew     

z toksyn, przeszło trzy godziny, może czasem więcej, 

zależy, ile ma do odwodnienia.  

    Przez te dwa, trzy dni musi wciąż liczyć, ile wypiła, 

ile może już ważyć, ile ma do odwodnienia. Czasem 

chce jej się pić, ale nie może - musi uważać. Kiedyś 

nie musiała zwracać uwagi na to, ile pije i piła niewie-

le. Teraz smakuje jej nawet woda z kranu. Piłaby ją    

i piła tak długo, jak tylko by chciała. Marzy o tak 

prostej czynności, do której inni ludzie nie przywią-

zują zupełnie wagi. Jej życie wygląda zupełnie ina-

czej. Rozsądek zakręca ten kurek. Dość. Nie można. 

Choroba wzmacnia silną wolę. Jednak czasem budzi 

się bunt, chce się zrobić coś na przekór sobie.  

     Życie Sylwii to ciągłe oczekiwanie na przeszczep. 

Jest młoda i ma szanse, ale coraz rzadziej spotyka 

osoby po przeszczepie. To trudna decyzja, ale też 

czasem czeka się i czeka bez możliwości jej podjęcia. 

Jedna z pań już zrezygnowała, bo jej przyjaciółka      

z dializy zmarła po przeszczepie. I tak się zdarza, 

dlatego tak trudno się zdecydować. Trudno, a jednak 

wielu się decyduje. Sylwia również podjęła ją już 

jakiś czas temu. Czy jednak los da jej szansę na 

normalne życie? Wątpliwości i lęki budzą dziewczynę 

w nocy. W dzień zagłusza je głośnym śmiechem. Syl-

wia (to ta najradośniejsza na oddziale dla dializowa-

nych) śmieje się, by zabić myśli o śmierci, zabić 

strach przed przyszłością. Czeka jak wielu innych      

- wciąż bezskutecznie.              

     Dlatego Sylwia przychodzi tutaj, na oddział 

transplantologii, posiedzieć. Marzy, że zdarzy się 

cud. Często w nocy, gdy leży na szpitalnym łóżku, 

nasłuchuje karetek - czy nie jedzie ta z nerką, dla 

któregoś z nich. Może dla niej? Rozpoznaje je po 

pośpiechu.  

     Pamiętaj! Ta historia może dotyczyć 

również Ciebie!     
               Tekst: JŚP 

Konkurs 
 

     Wokół Ciebie żyją ludzie, którzy cier-

pią, a Ty jesteś człowiekiem wrażliwym           

i dostrzegasz cierpienie i smutek wokół sie-

bie. Możesz pomóc tym ludziom, możesz 

opowiedzieć ich historię i wspomagać zmia-

ny, które będą ich dotyczyć. Nie bądź obo-

jętny na drugiego człowieka! 

     Usiądź i napisz historię tak wzruszają-

ca, że zmieni ludzkie serca. Opowiedz       

o osobie chorej lub o tych, którzy pragną 

jej pomóc, lub już pomagają. Historia 

musi wiązać się z tematem przeszczepów.  

     Na twórców najlepszych opowiadań, re-

portaży czekają ciekawe nagrody, a ich 

prace zostaną wydrukowane w naszej gaze-

cie wydawanej na platformie Junior Media 

oraz w szerszej wersji, którą obecnie trzy-

macie w rękach. Dziękujemy za każdy akt 

dobrej woli. 

 

Organizatorzy: mgr Anna Bzowska,                 

                         mgr Ewelina Jabłońska,  

                mgr Martyna Sarapata,  

                  mgr Julita Środa-Płatek  

Historia prawdziwa: Sylwia 

     „Drugie życie” to kampania, której celem jest 
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie 
przeszczepiania narządów, jako metody ratującej 
życie i przywracającej zdrowia ciężko chorym lu-
dziom. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, przy 
wsparciu organizatorów, przeprowadza własne dzia-
łania promocyjne - szkolne kampanie, które sprawia-
ją, że ich rówieśnicy wiedzą, czym jest oświadczenie 
woli, a transplantacje stają się tematem rozmów nie 
tylko w szkolnych murach. W roku szkolnym                
2011/2012 w kampanii weźmie udział 120 szkół po-
nadgimnazjalnych (po 30 w każdym regionie). 
      Akcję „Drugie życie” organizują Fresenius Medi-
cal Care i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Diali-
zowanych. Kampanię na terenie całego kraju wspiera-
ją: Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej i Polska 
Federacja Pacjentów 'Dialtransplant'.  
      Obrazu polskiej transplantologii dopełniają sta-
tystyki Krajowej Listy Osób Oczekujących na Prze-
szczep, prowadzonej przez Poltransplant. 30 grudnia 
2010 roku na przeszczep narządu czekało 1935 
chorych. Uznaje się, że brak organów jest jedną z 
przyczyn ograniczających ilość zabiegów, które 
mogą uratować życie i przywrócić zdrowie ciężko 
chorym ludziom. 
 
Źródło: http://www.drugiezycie.org/   
    
 
       
     W grudniu 1954 roku prof. Joseph Murray 
podjął się po raz pierwszy wykonania przeszczepu 
nerki u chorego człowieka. Jest to więc data uznana 
za początek ery transplantacji narządów ludzkich.  
      W Polsce pierwszy udany przeszczep nerki po-
branej ze zwłok został wykonany 26 stycznia 1966 
roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej 
w Warszawie. Dokonał go wraz z zespołem swoich 

asystentów prof. Jan Nielubowicz działający w ści-
słej współpracy z prof. Tadeuszem Orłowskim            
i kierowanym przez niego personelem medycznym. 
Na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia dzień          
26 stycznia ustanowiono Krajowym Dniem Trans-
plantacji, a cel. jaki ma przyświecać jego obchodom, 
dotyczy propagowania idei dawstwa narządów.  
     Powszechność stosowania transplantacji w prak-
tyce lekarskiej i dokonujący się w jej obrębie po-
stęp nie uwalnia tej dziedziny medycyny od proble-
mów i pytań. Istotą transplantacji jest konieczność 
pobrania narządu od innej osoby. Z różnych powo-
dów zabiegi przeszczepiania narządów pochodzących 
od żyjących spokrewnionych z biorcą dawców stano-
wią zaledwie 3–4% ogółu przeprowadzanych              
w Polsce transplantacji. Stąd wniosek, że życie 
ogromnej liczby chorych zależy od dawstwa po-
śmiertnego. Narządy pochodzące od jednej zmarłej 
osoby mogą uratować życie sześciu chorym. W trak-
cie pobrania wielonarządowego można bowiem eks-
plantować: dwie nerki, serce, trzustkę, wątrobę          
i płuca. Polskie statystyki donoszą, iż w kolejkach po 
organy czeka około 2 tys. chorych. Kilkuset z nich 
umrze, zanim znajdzie się dawca. 
      Nadal przeszczepiający narządy napotykają na 
bariery obyczajowe. Stanowisko etyki chrześcijań-
skiej w kwestii transplantacji organów jest zdecydo-
wanie pozytywne. Przeszczepianie narządów jest 
metodą leczenia, a leczenie pacjenta jest zawsze 
czymś bezsprzecznie dobrym. Jako sposób ratowa-
nia zdrowia, a nawet życia chorego, w przypadku 
braku innych na to sposobów, nie spotyka się ze 
sprzeciwem moralnym. Ideę transplantacji od same-
go początku popierał autorytet moralny Kościoła 
katolickiego – Jan Paweł II. 
 
Źródło:  http://www.przeszczep.pl/  

 

Akcja "Drugie życie"  

http://www.przeszczep.pl/
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Zadaliśmy zwycięzcy kilka pytań: 
 

Red. Czy fotografowanie jest Twoją pasją? 

K. B. Fotografowanie jest moją pasją a zara-

zem hobby, sprawia mi to wielką przyjemność 

i ogromną satysfakcję. Fotografować zaczą-

łem kilka lat temu, kiedy dostałem cyfrowy 

aparat. Wtedy zainteresowałem się fotogra-

fią, często fotografowałem pejzaże zimo-

we. Zacząłem myśleć o profesjonalnym apara-

cie. Za uskładane pieniądze kupiłem sobie 

lustrzankę Canon. Bardzo chciałem robić do-

bre zdjęcia. Pamiętam, że moja kuzynka wy-

chodziła za mąż i bardzo chciałem na jej ślu-

bie potrenować technikę robienia zdjęć            

i przetestować aparat. Zdjęcia mi się udały, 

były bardzo dobrej jakości. Zacząłem coraz 

więcej fotografować: przyrodę w ogrodzie, 

zwierzęta, pejzaże zimowe, góry, powódź        

w naszej okolicy. Cały zeszły rok chodziłem na 

18-tki oraz inne imprezy i fotografowałem. 

Zrobiłem kilkadziesiąt zdjęć na Fecie Wisły 

Kraków na stadionie i na Rynku. 

Red. Czy spodziewałeś się tego, że wy-
grasz ten konkurs? 

K. B. Nie spodziewałem się wygranej. Kiedy 

dowiedziałem się o konkursie, bardzo chciałem 

wziąć w nim udział i zrobić dobre zdjęcie. 

Pamiętam, że kilka godzin biegałem po Rynku z 

aparatem i statywem, aby uchwycić coś cieka-

wego. I udało się, moja praca została docenio-

na. Bardzo się ucieszyłem. 

Red. Kto uczył Cię fotografować?  
K. B. Jestem samoukiem, sam się uczę. Kupu-

ję czasopisma fotograficzne, czytam o tech-

nikach fotografii. Jednak najwięcej się uczę 

wtedy, kiedy fotografuję. Udało mi się sfoto-

grafować zaćmienie słońca, burzę z piorunami 

i wiele innych ciekawych rzeczy. 

Red. Jakie masz plany na przyszłość? 
K. B. Chciałbym zrobić kurs fotografii ślub-

nej, chciałbym uczestniczyć w konkursach 

fotograficznych. Marzy mi się jeszcze lepszy 

aparat i profesjonalna kamera. 

Finał konkursu „Mój magiczny Kraków” 

 

    Dzień Domeny Publicznej obcho-
dzimy 1 stycznia. Podczas tego nieoficjal-
nego święta organizuje się wiele tematycznych 
uroczystości. Polska, Izrael, Kanada, Macedo-
nia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwajcaria    
i Włochy uczestniczą w propagowaniu tej waż-
nej problematyki na początku każdego roku 
kalendarzowego.  
     Domena publiczna to twórczość, która      
z różnych powodów nie jest objęta majątko-
wymi prawami autorskimi lub autorzy udostęp-
nili ją ogółowi odbiorców bezpłatnie i bez żad-
nych innych warunków. Jest to bardzo ważne 
działanie, które ma na celu propagowanie kul-
tury we wszystkich środowiskach. 
     W związku z tym, że obecnie bardzo długi 
okres ochrony praw autorskich (w większości 
krajów z upływem 70-ciu lat od śmierci autora) 

powoduje utrudnienia w dostępie do tych 
dóbr, co nie służy rzeczywistym interesom 
twórców, wprowadzono Dzień Domeny Publicz-
nej, który ma zwrócić uwagę opinii publicznej 
na cywilizacyjne znaczenie wolnego dostępu do 
wszelkich dóbr kultury i nauki. Są to działania, 
które mają na celu otwieranie dostępu do wie-
dzy i  promowanie informacji na temat prawa 
autorskiego, które nadal jest niedostateczne 
wśród odbiorców różnorodnego typu dokumen-
tów.   
     W Polsce obchody Dnia Domeny Publicznej 
zostały zorganizowane w 2007 roku w Biblio-
tece Narodowej przez Fundację Nowoczesna 
Polska. W latach 2008, 2009, 2010, 2011 ob-
chody uroczystości nadzorowała Koalicja 
Otwartej Edukacji. Odbyły się one również       
w siedzibie Biblioteki Narodowej.   
     W 2012 roku Dzień Domeny Publicznej był 

obchodzony 5 styczna. Atrakcją tego spotka-
nia było to, że DJ Kwazar miksował unikatowe 
utwory Ignacego Paderewskiego, które zacho-
wały się w Bibliotece Narodowej i nareszcie po 
70 latach od śmierci autora zostały uwolnione.  
     Mam nadzieję, że również inne utwory 
zostaną uwolnione i będą służyć wszystkim 
ludziom. Należy propagować w mediach takie 
akcje 
Tekst: Mateusz Filipek 
 

Dzień Domeny Publicznej 

Źródło:  

h tt p : / /p l . w i k i p e d ia . o r g /w ik i / Dz ie % C 5 %

84_Domeny_Publicznej  

K. Grodecka, Na DDP 2012 będziemy remiksować 
Paderewskiego, na stronie WWW: http://

domenapubliczna.org/2011/12/na -ddp-2012-

bedziemy-remiksowac-padarewskiego/   

W listopadzie 2011 roku w naszej szkole 

odbył się konkurs „Mój magiczny Kraków” 

zorganizowany przez Szkolne Koło Miłośni-

ków Krakowa, które prowadzi pani mgr 

Małgorzata Molik. Pierwsze miejsce i sta-

tyw fotograficzny zdobył Krystian Bylica             

z klasy 3 d, drugie Daniel Olszówka z klasy 

1 o, a trzecie Patrycja Gubała z klasy 1 b. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Domeny_Publicznej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Domeny_Publicznej
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Wywiad z Anią Muzyk 

Red. Kiedy zaczęłaś malować? 
 

A. M. Maluję odkąd pamiętam. Zaczynałam  

od animowanych postaci, ale z czasem najbar-

dziej polubiłam portrety i pejzaże.  

 

Red. Jaką techniką najczęściej malujesz?  
 

A. M. Najczęściej wykonuję szkice, używam  

także pasteli suchych, farb lub kredek akwa-

relowych. 

 

Red. Jaką tematykę prac najczęściej wy-

bierasz?  
 

A. M. Zazwyczaj zajmuję się portretami 

moich znajomych albo zupełnie obcych mi 

ludzi. Oprócz tego lubię wykonywać pejzaże,     

w których mogę pobawić się kolorystyką. 

 

Red. W jakich sytuacjach najczęściej się-
gasz  po ołówek czy  pędzel? Co Cię inspi-

ruje?  
 

A. M. Inspiracja często pojawia się nagle.  

Prace wykonuję zazwyczaj wieczorem przy 

dobrej  muzyce, a ich tematyka wiąże się          

z moim humorem i moimi odczuciami. 

 

Red. Nie myślałaś o liceum plastycznym?  

 

A. M. Myślałam, nawet byłam na rozmowach 

wstępnych, ale w ostatniej chwili (dzień przed 

egzaminem) postanowiłam zrezygnować. Zde-

cydowałam, że lepiej będzie, jeśli rysowanie  

pozostanie jedynie moim hobby, czymś czym  

mogę się zająć np. po ciężkim dniu, takie re-

laksacyjne zajęcie. Lubię rysować tylko wte-

dy, kiedy naprawdę to czuję, a nie wtedy - 

kiedy muszę. 

 

Red. Kto uczył Cię rysunku? 
 

A. M. Właściwie uczę się sama, nigdy nie 

chodziłam na dodatkowe zajęcia z rysunku. Po 

prostu rysuję, a jeśli coś mi nie wychodzi, to 

poprawiam to do momentu, aż uznam, że  już 

jest dobrze. 

 

 

Red. Czy to Twoja pasja?  
 

A.M. Rysowanie i malowanie to zdecydowanie 

moja pasja. Dzięki temu mogę od czasu do 

czasu "wyłączyć się" i skupić się na tym, co 

sprawia mi radość. 

 

Red. Jest to dość czasochłonne zajęcie, 

masz czas na rozwijanie innych zaintereso-
wań?  

 

A. M. Rzeczywiście rysowanie jest dość 

czasochłonne, ale nie przeszkadza mi to           

w ciągłym znajdowaniu nowych zainteresowań. 

        Drugim moim ulubionym zajęciem jest 

chodzenie na różnego rodzaju koncerty              

z najlepszą ekipą, jaka może być.     

     Jeśli chodzi o inne zainteresowania, nie-

ustannie się zmieniają. 

 

Red. W przyszłości ASP? 

 

A. M. Myślałam o tym. Może jednak coś 

związanego z reklamą? Innym pomysłem, któ-

ry wiąże się z rysowaniem, jest praca w salo-

nie tatuaży, ale tak naprawdę nie myślałam       

o tym poważnie. Moje plany zmieniają się z 

dnia na  dzień.  

 

Dziękujemy za szczere odpowiedzi i życzy-

my samych sukcesów w wybranej przez 

Ciebie dziedzinie. 

     Młodzież, wbrew ogólnym sądom, ma wiele wartościowych zainteresowań i pasji! Jak to bywa w każdej szkole, także i u nas 

są uczniowie, którzy mają przeróżne zainteresowania. Jednych pasjonują koty, psy, konie, węże; innych gry planszowe i RPG. 

Mamy tutaj miłośników kina, fotografii, teatru, anime, genealogii, turystyki itp. Niektórzy z nas zbierają stare i nowe monety 

oraz znaczki. Będziemy o tym jeszcze pisać w kolejnych numerach naszej gazety. W poprzednim "AlChemiku" przeprowadzili-

śmy  wywiad z Dawidem - miłośnikiem odtwórstwa historycznego.  

     Tym razem  kilka pytań zadaliśmy Ani Muzyk z klasy 2a. To uśmiechnięta  dziewczyna, która w wolnych chwilach rysuje swo-

ich przyjaciół, zamówione przez nauczycieli plakaty na przeróżne konkursy i akcje. Na pierwszej stronie zamieściliśmy jej pra-

cę, na której znajduje się nasza szkoła. 

„Bartek - chłopak z butelką” 
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Noc Kupały u Dębów Turniej w Jaworznie 

„Sara” 
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Pyton Królewski 

Survival - sztuka przetrwania 

     Przygodę z tą formą rozrywki 

rozpocząłem 3 lata temu. Na wy-

prawy przetrwania trafiłem przy-

padkiem i tak już zostało. Co pół 

roku na nie wracam. 
     Najpierw opowiem, co to jest w ogóle 

„Survival”. Z języka angielskiego oznacza 

sztukę przeżycia, co w naszej cywilizacji 

najczęściej kojarzy się ze spartańskimi 

warunkami, nocowaniem w lesie, rozpala-

niem ognia metodą „patyk o patyk”  i szu-

kaniem pożywienia. 

     Tak opisuje go jeden ze specjalistów 

w tej dziedzinie: 

„Co to znaczy "przetrwać" w survivalu, 

kiedy jest on dla nas sportem jedynie? 

Myślę, że wytrzymać samego siebie, kie-

dy ma się już dość marszu i 4-litery chcą 

miękko wylądować na mchu i więcej się 

nie podnosić. Sądzę, że najprawdziwszym 

"przetrwaniem" będzie też wytrzymanie 

tego, że się... jest sobą, a więc tym maru-

dą, leniem, dzieciuchem czekającym na 

pomoc mamusi, tym "zwisającym brzusz-

kiem", tym "co wszystko wie lepiej".” 

     Jest wiele dziedzin survivalu. Ja 

uczestniczę w tej, którą uważam za pod-

stawę podstaw. 

Są tam szkolenia: 

- rozpalanie ognia, 

- poruszanie się w ciemnościach, w ba-

gnie,  w lesie i w mieście tak, aby nikt nas 

nie zauważył, 

- rozbijania obozowiska, 

- prowadzenia zwiadu, 

- prowadzenia pojazdów terenowych, 

- prowadzenia akcji poszukiwawczych, 

- udzielania pierwszej pomocy, 

- zachowania w sytuacjach „na skraju”, 

tzn. skrajnie niebezpiecznych i kryzyso-

wych (wszystko przećwiczone w prakty-

ce). 

     U nas nie ma mamusi, prądu, bieżącej 

wody, mimo to nikt nie narzeka nawet 

13—letnie dziewczyny są w stanie 

przejść 30 km dziennie z plecakiem wa-

żącym prawie 20 kg.  

     Czasami trzeba coś poświęcić, żeby 

coś otrzymać. Poświęcisz jeden lub dwa 

tygodnie wakacji i nie spanikujesz, gdy 

przemoczy Cię deszcz, zmarzniesz i ko-

mórka Ci padnie, a staniesz się silniejszy. 

To jest dla każdego! Naprawdę... jeśli 

złamiesz się po kilku dniach chodzenia      

w przemoczonych ubraniach i picia her-

baty z kociołka, to zawsze są pociągi, 

które zawiozą Cię wprost do domu przed 

telewizor, gdzie będziesz mógł uprawiać 

swój survival, oglądając Beara Gryllsa. 

Oto  relacja z wyprawy: 

 
     Pierwszy tydzień obozu upłynął pod zna-

kiem intensywnych szkoleń - i w obozie,                  

i w terenie. Pierwsza pomoc, orientacja, 

terenoznawstwo, samoobrona, zwiad. Oczy-

wiście – nie tylko teoretycznie... 

"Wyjście w teren" - obozowicze szybko 

zrozumieli, że to hasło oznacza, iż mają być 

przygotowani nawet na noc wśród drzew. Co 

zdarzało się kilkakrotnie. 

      Po tygodniu przyjechały kajaki - wyzwa-

nie dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji 

manewrować wiosłami. Dlatego podział załóg 

był ważny. Już następnego ranka, po trenin-

gach na jeziorze Garbaś, wyruszyliśmy           

w trasę rzeką Rospudą. Szlak wił się pośród 

drzew, a kajaki wciąż napotykały na prze-

szkody - pnie, powalone drzewa, zatopione 

konary... 

     Nocki spędzaliśmy w miejscach cywilizo-

wanych i... niekoniecznie. Zgodnie z planem 

nocka w terenie wymagała od uczestników 

inwencji. Nie dostali bowiem namiotów. Su-

rvival to sztuka improwizacji - wszyscy po-

radzili sobie bez problemu. 

     Po wylądowaniu w okolicy tzw. Świętego 

Miejsca i założeniu obozowiska, przyszedł 

czas na poszukiwanie zaginionego złota Ja-

dźwingów. Nie liczyliśmy wprawdzie na złoto, 

nie o skarby tego typu tu chodziło. Z zagi-

nionych dokumentów wynikało, że historyk 

sztuki tuż po wojnie zlokalizował ukryty 

przed Krzyżakami w trzynastym wieku gar-

niec. Zginął jednak, zanim wykopał kosztow-

ności i dwa święte groty. Te groty były na-

szą nadzieją - wykute z żelaza powinny dać 

się odkryć za pomocą wykrywacza metalu.     

     Pierwsza próba okazała się niewypałem      

- i to niemal dosłownie - odkryliśmy bowiem 

resztki pocisku moździerzowego. Za drugim 

jednak razem kopanie na głębokość metra 

przyniosło sukces! Garniec, kamienie półszla-

chetne, i dwa doskonale zachowane groty... 

Wszystko to zostało przeniesione do muze-

alnego laboratorium. 

     A ostatnie dwa dni spędziliśmy na prze-

prawach bagiennych, zakładaniu obozowisk            

i gotowaniu w kociołkach, jak przystało na 

wyszkolonych survivalowców. To, co              

w pierwszym dniu wydawało się absolutnym 

ekstremum, po dwóch tygodniach stało się 

normą niebudzącą emocji. Szkolenie przy-

niosło rezultat. 

    

                                                                                                                      

Tekst i zdjęcia: Daniel Olszówka  

                                                                                         

”Im gorzej na szkoleniu, tym lepiej             

w życiu”. 
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- Grasz? 

- Jasne, a w co? 
-Tak, to może jakaś planszóweczka…  

Wiele osób pewnie zdziwi się:  

-Jak to w planszówkę? Jak w ogóle można 

grać w Chińczyka czy inne tego typu bana-
ły?  

     A przecież nawet ja lubię Chińczyka, 

choć właściwie chodzi mi o trochę inne gry 

(Tabu, Trivial Pursuit, Monopoly), które 

również posiadają planszę, ale niekoniecznie 

są takie banalne jak Chińczyk, prawda? 

Sporo przy nich zabawy, główkowania, 

śmiechu i… emocji. A najważniejsze jest to, 

że gra to sposób na przyjemne spędzanie 

czasu, pomaga nawiązać kontakt z drugim 

człowiekiem, sprzyja zawieraniu znajomości, 

a nawet powstawaniu przyjaźni. 

 

     A teraz chciałabym opowiedzieć szerzej     

o grach. Wyobraźcie sobie, że gramy w plan-

szówkę, w której plansza nie będzie prostym 

"dojdź do celu". Mamy kwadrat pól o wymia-

rach x na x. Gracz może się po nich dowolnie 

poruszać zgodnie z zasadami (o określoną ilość 

pól albo tylko w konkretnym kierunku z danego 

pola), byle jakoś dotrzeć do celu. Trochę jak   

w szachach. Celem nie musi być konkretne pole 

na planszy, może to być np. zdobycie jakiegoś 

surowca. Oczywiście, nie jest to nigdy takie 

proste… 

     Jest też wiele gier opierających się na 

mapach. Szogun, Gra o tron, SmallWorld, Cha-

os in the Old World, Ankh-Morpork opierają 

się na mapach realnych z określonych czasów 

(Szogun) lub mapach z fantastycznych uniwer-

sów (Warhammer, Pieśń Lodu i Ognia, Świat 

Dysku), gdzie regiony dzieli się na pola, po 

których gracze mogą się przemieszczać. Tam 

warunkiem zwycięstwa jest najczęściej uzy-

skanie największej liczby punktów. W Chaosie 
można wygrać na dwa sposoby, może się też 

zdarzyć, że wszyscy gracze przegrają - gra 

ich pokona. 

     Istnieją także gry, w których nie ma wy-

granej pojedynczego gracza, lecz muszą wy-

grać lub przegrać wszyscy. To gry kooperacyj-

ne, w których gracze muszą współpracować. 

Najprostszym przykładem jest Pandemic,         

w którym gracze (każdy przyjmujący którąś    

z ról: Badacz, Naukowiec, Medyk, Dyspozytor, 

Budowniczy), próbują wspólnie przeciwdziałać 

pandemii.  

     Inną jest Yggdrasil - dość trudna gra. 

Wśród znanych mi osób i rozegranych przez 

nie partii wiem o trzech wygranych - obie były 

na najniższym poziomie trudności. W jednej z 

tych wygranych nawet uczestniczyłam. Gracze 

wcielają się tam  w nordyckich bogów i próbują 

nie dopuścić do tego, żeby siły zła dostały się 

do Asgardu.            

 Można też zagrać w grę, która... nie ma 

planszy? Ale jak to? Nie ma planszy! Wobec 

tego musimy sobie ją my, gracze, zbudować! 

Taki mechanizm występuje np. w polskiej grze 

Labyrinth: Paths of destiny. Każdy gracz           

w swoim ruchu ciągnie tam kafelek heksago-

nalny i układa w miejscu, które uzna za sto-

sowne (w obrębie miejsca do tego przeznaczo-

nego, ograniczonego obszarami kończącymi 

nieistniejącą z początku planszę) po to, by 

ułożyć sobie drogę albo po to, by przeszkodzić 

innym. Oczywiście, są też postacie ze specjal-

nymi zdolnościami. Kiedy gracz jest Iluzjoni-

stą, może położyć kafelek zakryty do momen-

tu, w którym ktoś na niego spróbuje wejść. 

     Innym rodzajem gier bez planszy są 

takie, w których gra toczy się tylko wokół 

kafelków i pionków na nich ustawianych. 

Sztandarowy przykład to Carcassonne. Mamy 

tam mnóstwo kwadratowych płytek, które 

losujemy i dokładamy do wcześniej ułożonych 

(i ewentualnie stawiamy na nim ludzika – pięk-

ne, drewniane pionki meeples), by stworzyć 

logiczną okolicę, za którą zdobędziemy punkty. 

   Są też gry planszowe, które - choć mają 

coś w rodzaju planszy – bardziej opierają się 

na kartach. Należy do nich choćby Agricola. 

Opis tej gry brzmi: „o rozwijaniu gospodar-

stwa rolnego w XVIII wieku”, czyli grając       

w nią, stajemy się prostymi chłopami, mamy 

żonkę, musimy zdobyć jak najwięcej punktów 

za nasze gospodarstwo. Z prostej, drewnianej 

chaty należy przenieść się do kamiennego 

budynku. Żeby tego dokonać, trzeba zdobyć 

surowce i zbudować dom! Warto mieć też 

obsiane pola i pastwiska ze zwierzętami. Trze-

ba więc poświęcić czas na zdobycie zwierząt, 

stworzenie pastwisk, zaoranie i obsianie pól. 

Najlepiej jeszcze dochować się gromady dzie-

ci, żeby mogły nam pomagać. Dla prestiżu           

i wygody można zatrudnić jakiegoś pomocnika 

lub wybudować dodatkowe budynki, ale przede 

wszystkim trzeba się wyżywić! Może brzmi to 

banalnie, zabawa jest jednak wspaniała. 

Są też inne, gry tematyczne. W Power Grid 

(„Wysokie napięcie”) dzięki licytacjom elek-

trowni, zakupom surowców i dostarczaniu 

energii miastom zbijamy fortunę. 

Tymczasem Pret-a-porter to gra, w której 

każdy z graczy wciela się we właściciela firmy 

branży odzieżowej i rozpoczyna zaciętą walkę 

o sukces swojego przedsiębiorstwa. 

 

C hc i a ł a b ym  wsp om n ieć  r ó w n ież                        

o „karciankach”. W tym momencie niektórzy 

wymienią Magic: The Gathering, ale tej nie 

znam, ponieważ to rodzaj gry kolekcjoner-

skiej; trzeba zbierać talie, by grać, więc mnie 

to nie interesuje.  

W tego rodzaju grach należy układać karty 

w odpowiedni sposób. Nie ma planszy, ale trze-

ba się zachowywać w taki sposób, jakby była.  

Prosta, sympatyczna i zabawna karcianka 

Zombiaki opiera się na tym, że gracze wyobra-

żają sobie trzy tory ruchu kart. Jeden z gra-

czy ustawia z jednej strony atakujące żywe 

trupy, których celem jest dojście do barykad 

ustawionych przez ludzi. Drugi gracz, który 

broni miasta, wystawia na różne pola karty 

przeszkadzające dotrzeć do celu kartom Zom-

biaków. Troszkę inaczej jest w Fasolkach. Tam 

nie ma „toru ruchu kart”, każdy gracz ma tylko 

swoje dwa pola, na których hoduje określone-

go typu karty.   

Oczywiście, wśród „karcianek” są gry trud-

niejsze np.: Innovation to świetna gra oparta 

na rozwoju technologicznym ludzkości; Race 

for the Galaxy opiera się na idei podbijania 

kosmosu; w Glory to Rome uczestnicy przy-

wracają starożytny Rzym do dawnej świetno-

ści.  

  I choć czytając instrukcje, możemy się 

zniechęcić, bo tyle tam skomplikowanych opi-

sów, jednak prawda jest taka, że grając           

w wymienione przeze mnie gry, bardzo szybko 

możemy się zorientować w zasadach i czerpać 

z tego typu zabawy wiele radości. 

   

      No dobrze, wszystko brzmi pięknie, jak 

ktoś się grami interesuje. Ale gdzie ma szukać 

informacji laik - ktoś kto ma zamiar poznać 

ten cudowny świat na własną rękę. Musi wyka-

zać się cierpliwością i otwartością. A przede 

wszystkim powinien zajrzeć do Internetu i do 

sklepów branżowych.  

     W Internecie podstawowym źródłem wie-

dzy o grach jest angielskojęzyczny serwis 

www.BoardGameGeek.com, gdzie można zna-

leźć wszystko, nawet darmowe planszówki do 

wydrukowania i grania.  

     W Polsce istnieje forum www.gry-

planszowe.pl/forum/index.php, gdzie można 

umówić się z kimś na grę.  

     W Krakowie działa również Klub Planszów-

kowy – informacje o nim są dostępne m.in. na 

powyższym forum.  

     Natomiast w grudniu w Wojewódzkiej Bi-

bliotece Publicznej w Krakowie spotkało się 

kilkudziesięciu miłośników tego typu rozrywki, 

by zagrać w ulubione gry. 

Może chcesz zagrać w szkole? Możesz 

przynieść swoją ulubioną grę i zagrać              

z innymi pasjonatami planszówek, może ze 

mną?  

Posiadam następujące gry: Chaos in the Old 

World, Gra o tron, Ingenious (logiczna, dwu-

osobowa), Fasolki (karcianka 3-5 osób), Agenci 

Molocha (karcianka podobna do mafii, od 7 

osób). 

 

 

Miłośniczka gier planszowych  

— Anna Szaniawska  

 

Planszówki - czym to się je… 

http://www.boardgamegeek.com/
http://www.gry-planszowe.pl/forum/index.php
http://www.gry-planszowe.pl/forum/index.php
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Czym są gry RPG?  

 

      Gry RPG (Role Playing Games) są nazywne inaczej gra-

mi fabularnymi. Jest to sposób spędzania czasu w dobrym 

towarzystwie, podobnie jak gra w karty albo odwiedziny   

u przyjaciół. W istocie RPG łączy w sobie wiele form roz-

rywki, ale przede wszystkim jest to zabawa wyobraźnią. 

     Jak to wygląda w praktyce? Grupa ludzi spotyka się na 

kilka godzin, by za pomocą wskazówek zawartych w pod-

ręcznikach do gier RPG wcielić się w wybrane postacie. Są 

to zazwyczaj wojownik, mag, żołnierz czy lekarz. Spotka-

nie takie nazywa się sesją. Jeden ze zgromadzonych, 

Mistrz Gry (MG), odpowiada za przygotowanie spotkania     

i nadzorowanie pozostałych graczy Jego rolę można po-

równać do roli sędziego, rozsądza on bowiem kwestie 

sporne wynikłe w czasie sesji. W grach fabularnych brak 

zwycięzców i przegranych, a graczy zachęca się do wspól-

nego działania (lub nie). Podczas sesji uczestnicy wspólnie 

biorą udział w przygodzie i wspólnymi siłami dążą do jej 

szczęśliwego zakończenia, a więc współpracują ze sobą, 

by osiągnąć wytyczony cel.  

 

Jak grać w RPG? 

 

    Grać w RPG należy tak, żeby sesja przyniosła wszyst-

kim uczestnikom dużo radości. Każdy z graczy odgrywa 

swoją rolę. Mistrz Gry pełni rolę reżysera, sam wciela się 

również we wszystkie występujące w scenariuszu posta-

cie, które nie są kierowane bezpośrednio przez graczy 

(BG – Bohaterowie Niezależni). Wszystko przypomina 

przygodową grę komputerową. Każdy gracz steruje swoim 

bohaterem i przeżywa ciekawe przygody w wymyślonym 

świecie. O ile jednak w grach komputerowych świat 

przedstawia monitor, o tyle tu monitorem jest Mistrz 

Gry. 

 

          

     Oczywiście tego rodzaju gier jest o wiele więcej, niż  

tu wymieniłem. Jeśli jesteś zainteresowany grami RPG 

zapraszam na jedną z moich sesji lub na spotkanie                   

w szkole, o którym wspomniała Ania Szaniawska (patrz 

strona 14). 

Źródło:   

http://strefarpg.pl/   

http://naforum.zapodaj.net/images/0cd9f12071c2.jpg 

 

 

Tekst: Jakub Sowier 

 

ZAPROSZENIE!!!  
 

Zapraszamy wszystkich miłośników gier planszowych na spotkania w bibliotece szkolnej w czwartkowe popo-

łudnia (od godziny 15:30) przez cały marzec. Przynieś swoją ulubioną grę i zagraj w nią z innym uczniem       

lub zagraj w zupełnie nieznaną Ci grę. Gwarantujemy dobrą zabawę! Przyjdź i zagraj z nami!  

 

Miłośnicy gier planszowych 

Przykładowe gry RPG to: Neuroshima, Mona-

styr, Warhammer, Dungeons & Dragons 

(D&D), Cyberpunk 2020, Earthdawn, Star-

wars, Arkona. 

Gry RPG — moja pasja 
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     W kinie "Paradox" miałam przyjemność 
obejrzeć film pt. "Kret" wyreżyserowany 
przez Rafaela Lewandowskiego. Był on zara-
zem początkiem serii "kino współczesne", któ-
rą będę miała okazję oglądać. Przed projekcją 
filmu usłyszałam kilka krytycznych uwag, któ-
re, niestety, po obejrzeniu filmu sprawdziły 
się.   
     Głównie zawiodła strona techniczna. Oczy-
wiście, nie jestem znawczynią kina, a zwłasz-
cza jego technik, jednak chcę wyrazić swoje 
subiektywne i szczere zdanie na ten temat. 
Część dialogów była ledwo słyszalna. "Paradox" 
jest kameralnym kinem, jednak nie sądzę, aby 
dysponowało ono na tyle fatalnym nagłośnie-
niem, żeby ten defekt można było im przypi-
sać. W każdym bądź razie - część rozmów 
stanowi dla mnie w dalszym ciągu zagadkę         
i pozostaje mi się jedynie ich domyślać... Po-
mieszczenia, w których kręcone były sceny do 
tego filmu, nie miały zapewnionego wystarcza-
jącego oświetlenia, jednak sądzę, że co dla 
jednych jest zaletą, dla innych staje się wadą. 
Dla mnie osobiście było to zaletą, ponieważ 
dodawało klimatu odgrywanym scenom.   
     Film opowiada o poświęceniu dla rodziny, 
które wynika z miłości. Uwaga skupiona jest na 
głównym bohaterze, Pawle, którego grał Borys 
Szyc oraz na jego ojcu, który w przeszłości 
popełnił błąd i teraz spotykają go z tego powo-
du nieprzyjemności.  
     Jak wiemy, Borys Szyc zagrał już w niejed-
nej dużej produkcji. Za każdym razem bardzo 
dobrze wczuwał się w rolę, zachwycał profe-

sjonalizmem, tym razem również nie zawiódł 
pokładanych w nim oczekiwań. Paweł wraz          
z ojcem rozwożą ubrania do sklepów z używa-
ną odzieżą. Ich więzi są bardzo głębokie, je-
den zrobiłby dla drugiego bardzo dużo. Życie 
toczy się normalnym tempem, ale do czasu.   
     Pewnego dnia, po kolejnej rozprawie zwią-
zanej z tragedią w kopalni "Bolesław", pojawia-
ją się w mediach spekulacje dotyczące ojca 
Pawła. Młodzieniec szuka ludzi i rzeczy, które 
potwierdzą lub zaprzeczą, że jego ojciec był 
agentem. Myślę, że jednocześnie wierzył            
w niewinność bliskiej mu osoby. Rozmowy           
z Zygmuntem (ojcem) w niczym nie ułatwiły mu 
sprawy...   
     Na kolejnej rozprawie pojawia się świadek, 
Stefan Garbarek, były kapitan SB, który ręczy 
za niewinność Zygmunta. Krótką radość, do 
której dochodzi jeszcze uzyskanie tytułu ma-
gistra przez Ewę Kowal (żonę Pawła), przerywa 
dzwonek do drzwi. Świadek, który ręczył za 
niewinność ojca, rozmawia z głównym bohate-
rem. Żąda od niego pieniędzy, oczywiście nie-
dosłownie, w zamian za zniszczenie akt ojca, 
które potwierdzają, że był on agentem.            
W przeciwnym razie zmieni zeznania w sądzie.  
     Ojciec Pawła w międzyczasie dostaje zawa-
łu serca, leży w szpitalu we Francji, gdzie 
postanowił odpocząć. Jego życiu jednak nie 
zagraża niebezpieczeństwo.  
     Paweł jedzie ze świadkiem w głęboki las, 
gdzie znajduje się domek, w którym ukryte są 
akta. Pieniądze zaoszczędzone na zakup nowe-
go auta zostają przeznaczone na wykupienie 

cennych dokumentów. Główny bohater posta-
nawia zatrzeć ślady przeszłości, jak dla mnie 
zbyt pochopnie i zbyt drastycznie, zabija 
świadka i spala go wraz z samochodem. Nato-
miast, nieświadomy niczego Zygmunt, odpo-
czywa w sanatorium. Sprawa nie wychodzi na 
jaw, jednak Paweł zmienia podejście do ojca.   
    Uważam, że nie jest to nudny film. Jego 
fabuła jest urozmaicona, realistyczna, a obsa-
da została doskonale dobrana. Taka historia 
może dotyczyć każdego z nas, ale czy to ozna-
cza, że nie powinniśmy do końca ufać najbliż-
szym? Na to pytanie musimy odpowiedzieć 
sobie sami… 

 
                           Tekst: Patrycja Gubała                

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: 
 http://film.interia.pl/raport/gdynia-2011/news/kret
-i-konferencja-studiow-filmowych,1652013,7583 

   Same postacie i ich świat byłby jednak 

niczym, gdyby nie odpowiednie ich wypełnienie. 

Całe szczęście więc, że było ono po prostu 

świetne. Krzysztof Pieczyński i Agata Kulesza 

sprawdzili się wręcz doskonale w rolach rodzi-

ców, fenomenalnie pokazując uczucia kierujące 

nimi, gdy spoglądali zza kadru na przemianę, 

jaka dotyka ich syna. Jednak nawet jeśli to ich 

przedstawienie prezentowało najwyższą for-

mę, to młodszym aktorom należy poświęcić 

więcej uwagi.  

     Nie sposób zrobić to w przypadku każdej 

osoby, było ich zbyt wiele. Oczy powinny być 

zwrócone głównie w stronę Bartosza Gelnera, 

grającego Aleksa, postać wyjątkowo znaczącą 

po stronie porzuconych przez Dominika przy-

jaciół, a także Romy Gąsiorowskiej, osoby 

stojącej za salą samobójców, aż w końcu Jaku-

ba Gierszała. Chcąc tego czy nie, Gelner nie 

był w stanie pokazać w pełni wachlarza swych 

umiejętności, będąc jedynie postacią w tle, 

która choć tak bardzo wpłynęła na życie głów-

nego bohatera, nie miała szansy zaistnieć na 

ekranie przez odpowiednio długi czas. Jego 

występ zdawał się odstawać od reszty, nie-

mniej jednak nie można go nazwać fatalnym 

lub nawet złym.   

     A Gąsiorowska i Gierszał? Być może łatwo 

znaleźć w Polsce aktorów, którzy idealnie 

wpasowaliby się w role Dominika i Sylwii, jed-

nak wybór padł właśnie na Romę i Jakuba.           

I dowiedli, że nie był to błąd. Grane przez nich 

postacie to przykłady zlepków emocji, które 

nie potrafią ułożyć się w całość - śmiech mie-

szany z płaczem, płacz ukazywany śmiechem. 

Bez znaczenia, bo zdaje się, że byliby oni 

zdolni zagrać nawet więcej. To właśnie oni 

odpowiadają za zachwyt, jakim darzona jest 

„Sala…”. Zamknięta we  własnej ciemni Sylwia, 

która postanawia przewodzić podobnym sobie 

odmieńcom, to osoba silna i pewna swoich 

przekonań, a mimo to krucha i uczuciowa. Wła-

śnie taką postacią na czas filmu stała się Gą-

siorowska. Gierszał natomiast… Mógłbym chy-

ba poświęcić jego aktorstwu dodatkowa stronę 

recenzji, jednak wątpię, by nawet to oddało    

w pełni uczucia, które wzburzyły widownią 

podczas oglądania ostatniej sceny „Sali…”. 

Właśnie dzięki niemu tragizm granej przez 

niego postaci stał się tak wyraźny. Wypada 

napisać tylko jedno: kolejny film z jego udzia-

łem będzie filmem, który koniecznie muszę 

oglądnąć .  

     Dla sporej części osób „Sala samobójców” 

może stanowić kiermasz pełen wyolbrzymio-

nych emocji i wydarzeń, które imponować mo-

gą jedynie swoją fantazją. Musi jednak zna-

leźć się gdzieś grupa, która dostrzeże w tym 

filmie jego potencjał do pozostania w pamięci 

widza przez dłuższy czas, może nawet na za-

istnienie jako swego rodzaju katharsis,                  
a przynajmniej ukazanie rzeczywistości mło-

dych.  

    Jedynym aspektem filmu, który nie wprowa-

dził mnie w stan zachwytu, jest muzyka. Mie-

szanka pop-punku i przystawki emo rocka dołą-

czonych do „Sali samobójców” nie odpychała 

swym buntowniczym brzmieniem, jednak Domi-

nik skacząc w swej prywatnej ciemni w rytm 

psychodelicznej i tak samotnej muzyki Door-

sów, stworzyłby obraz jeszcze bardziej me-

lancholijny; podczas seansu dałoby się odczuć 

atmosferę agonalnej szarugi i stanowczego 

osamotnienia. Jeśli jednak nie dostarczyłoby 

to dostatecznie sporej ilości rebelii, można by 

sięgnąć do brzmienia wczesnych lat 90-tych    

– grunge i tak dalej. A może… Nie, nie sposób 

wymienić każdego dźwięku pasującego do 

„Sali…” Jest tyle sposobów na ujęcie samotno-

ści. 

                                     Tekst: Maciej Piwowar  

Recenzja filmu „KRET” 

Recenzja „Sali samobójców” ( O postaciach i muzyce - cz. 2) 

Marian Dziędziel i Borys Szyc w filmie "Kret” 
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„Magda, co ja mam zrobić? Czego ty ode 

mnie chcesz? Już się domyślam, co się stało, 
ale przecież nie mam jak tego udowodnić. Że 
co? Że kontaktował się ze mną duch i mi po-
wiedział? Tylko mnie wyśmieją. I co bym po-
wiedziała? Żeby wznowili sprawę morderstwa 
sprzed roku? WZNOWILI? Chyba dopiero 
zaczęli! Przecież wszyscy myśleli, że to było 
samobójstwo. Czemu nie mieli tak myśleć. 
Byłaś w domu sama, na szklance tylko twoje 
odciski palców, a woda zatruta tamtym 
czymś... A motyw? Każdy, kto cię znał, mógł 
wywnioskować. Wiedzieliśmy, ile znaczyły dla 
ciebie studia, a ta okropna chemiczka niemal 
ci je uniemożliwiła. Ale myśmy byli głupi, uwie-
rzyłyśmy, że tak ci zależało na nauce! A to był 
on! Żeby zabić ciebie, taką radosną i pełną 
życia. DZIECKO! I jeszcze dziecko. Ciekawe, 
jak to wyglądało? Powiedziałaś mu, wzięłaś 
szklankę wody, on coś dosypał... Tak to wyglą-
dało? Magda, powiedz coś. Tak? Tak czy nie?” 
- Tak! – krzyknęła kobieta, która właśnie wsia-
dła do autobusu. – Tak, ile razy mam ci powta-
rzać?  
     Rozmawiała przez komórkę. Serce Patrycji 
podeszło do gardła. Magda? Magda! To była 
szansa! 
- Czy masz jakiś pomysł, co zrobić? – szepnęła. 
- Idź do jej rodziców, na litość boską – odrze-
kła zniecierpliwiona kobieta. – Powiedz im! 
- Masz jakiś dowód? 
Kobieta zaczęła się wahać. 
- Nie jestem pewna... Wiesz co, Kuba, idź do 
Michała. On w tych swoich archiwach powinien 
mieć coś odpowiedniego. Zajrzyj też do Moni-
ki, ona powinna mieć ten zeszyt... 
     Patrycja uśmiechnęła się. Zeszyt? Monika? 
Monika i Magda często pożyczały sobie zeszy-
ty. Michał? Tu chyba mowa o Michale Korzew-
skim, koledze z ich klasy. Magda rozmawiała     
z nim często na Gadu-gadu… Oczywiście! To      
o nie chodziło, kiedy tamta kobieta mówiła       
o archiwach. Archiwum rozmów. Ale o czym 
ona mogła rozmawiać z Michałem, co pomogło-
by rozwikłać tę zagadkę? 
     Najpierw pojechała do Moniki. Tak, oczywi-
ście! Monia wiedziała, o co chodzi. Niedługo 
przed śmiercią przyjaciółka pożyczała jej 
zeszyty. Po tragedii Monika upchnęła je głębo-
ko w szufladzie. Znalazły się jednak dość 
szybko. 
- Proszę – wręczyła Patrycji trzy bruliony. – Po 
co ci to, tak właściwie? 
- Pierwsza się dowiesz, zaraz po mnie. Bo ja 
też jeszcze nie jestem pewna. Dzięki wielkie! 
     Ze znalezieniem Michała było gorzej. Mu-
siała obdzwonić pół klasy, by dowiedzieć się, 
gdzie ów kolega mieszka. Potem półgodzinny 
dojazd i półgodzinne czekanie, aż Michał wróci 
do domu, by dowiedzieć się, że Michał nie 
zapisuje rozmów na Gadu-gadu. 
- Michał, to bardzo ważne. A może pamiętasz, 
o czym rozmawiałeś z nią krótko przed śmier-
cią? 
     Twarz Michała stężała. Wzruszył ramiona-
mi. 

- Minął rok. Po co to wywlekasz? 
- Michał, to dla mnie ważne. 
Kolega przesunął obojętny wzrok na ścianę. 
- Czternasta, dzień jej śmierci... sobota, praw-
da? Czekała na Maksa. Mówiła, że musi powie-
dzieć mu coś ważnego. 
     Patrycja znieruchomiała. Szybko podsumo-
wała w myślach: coś ważnego – dziecko, śmierć 
koło piętnastej, wyczyszczony komputer 
dziewczyny. 
- A więc Maks był u niej przed tym...? Co 
chciała mu... 
- Chciała mu powiedzieć, że się zabija? – wyra-
ził swoje przypuszczenia Michał. – Chyba się 
go w końcu nie doczekała. 
     Następnie Patrycja udała się do rodziców 
Magdy. Mieszkanie przy rondzie było zadbane, 
ale wydawało się dziewczynie nieprzyjemne       
– może za sprawą jeżdżących za oknem tram-
wajów. Dawny pokój Magdy przerobiono na 
graciarnię. Pani Ewa i pan Marcin ugościli 
dziewczynę herbatą i słonymi paluszkami. Kie-
dy usiedli, zaczęła: 
- Magda nie zabiła się sama. 
     Wymiana spojrzeń i milczenie. Co o niej 
myśleli? Zdesperowana idiotka? Naiwna wa-
riatka? Minął dokładnie rok. To długi czas... 
- Dziecko... Doceniamy, że chciałabyś, by nam 
ulżyło, że to nie nasza wina i nie jej…, ale... 
- Nie. Pani mi nie wierzy, ale mam dowody! 
Maks – powiedziała bez tchu. Wzięła oddech       
i zaczęła mówić jak katarynka. – Ona była        
w ciąży. Tego dnia czekała na Maksa. Klikała na 
Gadu-gadu z kolegą. Pisała mu, że chce powie-
dzieć Maksowi coś ważnego. Zakreśliła w ze-
szycie od biologii fragmenty o rozmnażaniu       
i o płodzie. Maks przyszedł! Skasował dane         
z komputera, zaproponował wodę, dosypał cze-
goś... 
     Przez myśl jej przemknęło tylko pytanie: 
skąd mógł mieć truciznę? Kiedy kierował się do 
Magdy, nie wiedział, co usłyszy. Chyba że się 
domyślał... 
     Rodzice Magdy patrzyli na Patrycję nie-
pewnie. 
- Kochana Patrysiu... Mylisz się. 
- Nie, proszę pani, ja... 
- Teraz ty posłuchaj! – odezwał się po raz 
pierwszy pan Marcin. – My dobrze wiemy, że 
była w ciąży. I że czekała na Maksa. Wiemy       
o śmierci Magdy o wiele więcej, niż mówimy.     
I policja też wie... Na naszą prośbę milczeli. 
Szok odbił się na twarzy dziewczyny. Już 
otworzyła usta... 
- Jesteś jej przyjaciółką i widzę, że cię to 
gryzie – powiedziała szybko kobieta, nie dając 
dojść do głosu gościowi. – Więc... 
- Magda odkryła ciążę i jako młoda, ambitna 
dziewczyna nie ucieszyła się z tego faktu. 
Szkoda tylko, że wybrała takie rozwiązanie        
– westchnął mąż. 
- Zatem to był powód? Nie chemia? 
- Było tysiąc powodów, te dwa pewnie najważ-
niejsze. Planowała ten dzień przez jakiś czas. 
Oddała książki do biblioteki, stopniowo czyści-
ła komputer, spaliła swoje zapiski. Najgorsze 

jest jednak to, co zrobiła biednemu Maksowi     
- pani Ewa zawiesiła głos.  
     Patrycja pokręciła głową. To nie ona, nie 
ona, to on ją skrzywdził... 
- Wezwała go w tamtą sobotę. Nie wiem, czy 
zamierzała go wrobić, czy chciała, by to on ją 
znalazł... Obie możliwości raniły go tak samo.   
A wiemy, że chciała go zranić. 
- Nie, państwo się mylą. To on... On jej czegoś 
dosypał... 
- Nie – szepnęła kobieta. – To Magda. Jest 
taki składnik kuchenny, łatwy do zdobycia, 
który po odpowiednim przygotowaniu staje się 
trujący... Magda mówiła, że potrzebuje infor-
macji o tym na biologię, więc powiedziałam jej, 
co wiem. Nie pytałam... 
     Matka przyjaciółki wyraźnie była bliska 
płaczu. 
- Nie – szepnęła Patrycja. – Mylicie się, to on, 
ja to wiem. 
     Z całych sił usiłowała wytężała pamięć, by 
przypomnieć sobie, co przerabiali przed 
śmiercią Magdy na biologii i czy miało to jaki-
kolwiek związek z truciznami. Uparcie pamię-
tała fotosyntezę... 
- Nie było listu pożegnalnego! – zaprotestowa-
ła. – Samobójcy zawsze piszą listy! Nie było... 
- Był - pan Marcin przymknął oczy. Patrycja 
czekała.  
- W szufladzie Marcina. Schowała go tam, by 
odnalazł go tato, lecz nie Maks – wyjaśniła pani 
Ewa. – Jej pismo, jej sposób wysławiania się... 
Jej zawiść. 
     Patrycja pokręciła głową. „Tak nie mogło 
być - myślała. A Magda? A jej duch? To nie 
mogły być przypadki, nie mogły!” 
- Czy Maks wiedział o dziecku? – spytała cicho. 
- Nie powtórzyliśmy mu słów patologa... 
     Skinęła głową. Pożegnała się z rodzicami 
Magdy. Opuszczała mieszkanie z mętlikiem      
w głowie. O co tu chodził? Czy te znaki to 
prawda, a może sobie je ubzdurała? Nie mogła 
uwierzyć, że duch przyjaciółki mógłby ją okła-
mać tylko po to, by u jej rodziców poznała 
gorzką prawdę.  
     Wsiadła do autobusu automatycznie, ledwie 
rejestrując numer pojazdu. Coś zapikało obok. 
Podniosła głowę. Dziewczyna na sąsiednim sie-
dzeniu otrzymała wiadomość tekstową na tele-
fon komórkowy. Nim ją wyłączyła, Patrycja 
zarejestrowała treść: 
„Chciałem, byś to wiedziała. Też mam wady, 
wiesz? Pomyśl nad tym. Inaczej każdy czło-
wiek Cię zawiedzie, tak jak ja... Nie chcesz się 
już spotykać?” 
 

Jesień. Barwne liście na trawie, tęskniące za 

ziemią kasztany, porywisty wiatr i częste 
opady. Magda śmieje się. 
- Chciałabym spotkać ducha! 
- A ja nie – odrzekła Patrycja. – Nie wiedziała-
bym, czego się po nim spodziewać. 
 
Tekst: ANKESZU 

Magda (opowiadanie — cz. 2) 
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„ Znieczulica „  
Prywaty uprawiać nie mam zwyczaju i dbać o interesy własne, 

ale być może mi się uda poszerzyć horyzonty ciasne, 

na wyobraźnię trochę wpłynąć, tych wszystkich, co liczni dookoła, 

i nic to, że akurat się trafia do „poszerzania” właśnie szkoła. 

To samo dzieje się w koło i na ulicy, w tramwaju, w urzędzie, 

dopóki ślepy będzie los, tak bez poprawy nadal będzie. 

Syty głodnego nie pojmie, niestety, jak i bogaty biednego nie zrozumie, 

zdrowy chorego, ładny brzydkiego, bo wczuć się w jego los nie umie. 

Od kiedy właśnie ślepy los uszkodził znacznie moją nogę, 

to znieczulicy przykłady rozliczne wciąż obserwować mogę: 

   - na szkolnym parkingu zamykam łańcuch za zdrowe nogi liczne, 

   - na szkolnych schodach, kuśtykając obawy mam rozliczne, 

     bo wszystko pędzi jak neutrino, co to teorię Einsteina naruszyło, 

     na każdym schodku zwracam uwagę, aby mnie nie strąciło, 

   - a dziennik sam nie chodzi, niestety, i posłać nie wolno po niego nikogo, 

     czasem się trafi, że dobre serca w kłopocie mi tym pomogą, 

     ale w większości sama kuśtykam, by wpisać w niego temat, 

     a gdy tam dotrę, niestety, często po prostu go tam nie ma, 

   - na temat nóżki sporo ironii i dowcipów średniej słyszę klasy 

     i niekoniecznie ich autorem – nieletnie są ananasy, 

   - często przyciężkie drzwi wahadłowe z hukiem tratują mą lewą połowę, 

     bo różni przed nosem pierwsi przebiegają, nie w nich, a we mnie one trzaskają. 

     A takich, co żyje się im inaczej z własnej głupoty, pecha, czy z urodzenia, 

     jest wśród nas wielu… 

i tak niewiele czasem potrzeba do losu ich polepszenia. 

Postaraj się więc – człowieku w życiowym pędzie - 

chociaż ich zauważyć, a los ich znośniejszym będzie. 

                                  kuter/lewa/noga  Ewa Tarkowska. 

Walcz za tych, których kochasz. 

Wiedz komu ofiarować swe życie. 

Licz tylko na tych, którym ufasz. 

Wiedz na kogo podnieść miecz. 

Spójrz w lustro i uświadom sobie - jak bardzo się różnisz od innych. 

Spójrz w lustro i uświadom sobie - jak wyjątkowy jesteś w tym świecie. 

Spójrz w lustro i uświadom sobie - kogo tak na prawdę widzisz po drugiej stronie. 

Życiem swym niszcz przeciwności. 

Walką swą niszcz przeciwników. 

Spójrz w księżyc..? 

Czy widzisz tam powołanie? 

Czy widzisz osobę wartą Twojej własnej śmierci? 

A może widzisz tylko zemstę... 

Walcz za miliony. 

Walcz dla siebie. 

Walcz dla najbliższych. 

Nie myśl o piekle i niebie... 

Spójrz w księżyc i znajdź powołanie. 

Znajdź siebie. 

Znajdź osobę, dla której walczysz. 

Przeżyj.                ~by Madd Shama 


