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Nadeszła jesień. Coraz większym wyzwaniem staje się to, by zo-

baczyć promienie słoneczne i poczuć ich ciepło. Uczniowie wspominają 

wakacje, kompletną beztroskę i luz. Tematem przewodnim październi-

kowego numeru „AlChemika” zostały „Podróże”. Różnie zinterpreto-

waliśmy temat, tworząc teksty modowe, jak i historyczne. Dzięki temu 

każdy z Was, sięgając po gazetkę, znajdzie coś dla siebie. 

Halo! Pierwszaki i klasy starsze, nie obijamy się! Za-

praszamy na spotkania redaktorów „AlChemika” w czwartki o godz. 

15:30. Mile widziane pojedyncze teksty, ciągła współpraca, głowa pełna 

pomysłów! Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do bibliote-

ki szkolnej. Możecie do niej przynieść swoje prace literackie, jak i ry-

sunki. To dla Was stworzona jest rubryka „Pięć minut dla mnie” : ) 

 

Redaktor Naczelna - Patrycja Gubała 

«Tematem przewodnim październikowego  

numeru „ AlChemika ”  zostały „ Podróże ” »  
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Wywiad numeru 

Rozmowa o wyprawach rowerowych z panią profesor Magdaleną Janiczek 

Wiemy, że jeździ Pani na rowerze, ale kiedy 

to się zaczęło? 

 

M. J. Tak na poważnie zaczęłam jeździć około    

10 lat temu, pod wpływem mojego obecnego mę-

ża. Kupiłam wtedy mój pierwszy porządny rower 

MTB (tzw. rower górski) i rozpoczęłam przygodę 

z kolarstwem. W chwili obecnej nadmiar obowiąz-

ków (praca, dziecko…) nie pozwala na zbyt dużo 

swobody w tym zakresie, jednak codziennie dojeż-

dżam na rowerze do pracy i staram się przynajm-

niej w weekendy gdzieś wybrać. 

 

Czy mąż był dla Pani inspiracją? 

 

M. J. Tak, można tak powiedzieć. Jeździł już 

wcześniej na rowerze i chciałam zobaczyć, jak to 

jest pojechać gdzieś dalej niż tylko alejkami po 

parku, spróbować czegoś bardziej ambitnego, jaz-

dy poza równymi i gładkimi ścieżkami. Wtedy 

mąż zabrał mnie w Beskid Wyspowy. Początki 

były trudne, ale potem z każdym kilometrem było 

już lepiej. 

 

Patronka naszej szkoły również jeździła na 

rowerze. Co więcej, Maria i Piotr Curie wy-

brali się w podróż poślubną na rowerach. 

 

M. J. Ja też byłam w podróży poślubnej na rowe-

rze. Wybraliśmy się wtedy na Pojezierze Suwal-

skie, potem Mazury, a skończyliśmy nad Bałty-

kiem. 

Uczy geografii. 

Jeździ do pracy na rowerze. 

Dba o kondycję, sylwetkę oraz środowisko naturalne. 

Mazury 

Rozmawiały IWONA KOZYRA i GABRIELA SZCZUREK 

Zdjęcia pochodzą z prywatnej kolekcji pani prof. Magdaleny Janiczek 
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Wywiad numeru 

Rozmowa o wyprawach rowerowych z panią profesor Magdaleną Janiczek 

Pani profesor Joanna Niemiec również or-

ganizuje dłuższe wyprawy rowerowe. 

 

M. J. Tak wiem. Kiedyś rozmawiałyśmy na ten 

temat. Były nawet plany jakiegoś wspólnego wy-

jazdu, ale, jak do tej pory, nic z tego nie wyszło. 

Może kiedyś… 

 

Jakie było Pani największe osiągnięcie 

związane z wyprawami rowerowymi? 

 

M. J. Sądzę, że największym osiągnięciem było 

pokonanie w ciągu jednego dnia trasy z Bratysła-

wy do Wiednia i z powrotem. Piękna droga 

wzdłuż Dunaju, ale było to prawie 190 km! Rów-

nież dużym wyzwaniem była wyprawa w Sudety  

– przejazd przez Góry Izerskie, Karkonosze, Góry 

Sowie i Stołowe. 

 

Jaka trasa była, Pani zdaniem, najciekaw-

sza? 

 

M. J. Najciekawszą trasą była ta przez Sudety. 

Zwiedzanie zabytków Dolnego Śląska, tajemni-

czych pozostałości II wojny światowej (np. kom-

pleks Riese), kopalni uranu (Kowary)… Była to 

wycieczka obfitująca w piękne górskie krajobrazy 

(dwa parki narodowe – Karkonoski i Gór Stoło-

wych), wejście na Śnieżkę, przejazd przez tury-

styczne miejscowości – Karpacz, Świeradów-

Zdrój, Szklarską Porębę… Tym, którzy nie lubią 

się bardzo męczyć, polecam wyprawę wzdłuż pol-

skiego wybrzeża Bałtyku. Piękna trasa, często nad 

samym morzem, noclegi na plaży i świeża rybka! 

 

Jak należy przygotować się do takiej wy-

prawy? 

 

M. J. Podstawa to dobry i niezawodny sprzęt, nie-

koniecznie z najwyższej półki, ale musi być 

sprawny i pewny (rowery z marketu odpadają).  

Austria, ścieżka rowerowa: Bratysława - Wiedeń 
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Wywiad numeru 

Rozmowa o wyprawach rowerowych z panią profesor Magdaleną Janiczek 

Gdy jedziemy na dłużej, koniecznie zabierzmy 

bagażnik i sakwy, do których zapakujemy niezbęd-

ny ekwipunek. Warto dobrze zapoznać się z miej-

scami, które będziemy odwiedzać, zaopatrzyć się 

w przewodniki, mapy, itp. Dobrze jest wcześniej 

zaplanować trasę i noclegi. Oczywiście ważne jest 

również przygotowanie kondycyjne, odpowiedni 

ubiór na rower i kask oraz podstawowe narzędzia, 

części zapasowe do roweru, sprzęt biwakowy.  

 

Ma Pani jakieś plany, które czekają na zre-

alizowanie, jeżeli chodzi o wyprawy rowero-

we, podróże? 

 

M. J. Bardzo chciałabym wybrać się na Bornholm 

– podobno urocze miejsce z perspektywy roweru. 

Również marzy mi się wycieczka przez Alpy. 

 

Czy i w jaki sposób zachęcałaby Pani mło-

dzież do wypraw rowerowych jako jednej     

z form spędzania wolnego czasu? 

 

M. J. Oczywiście, zachęcam! Wyprawy rowerowe 

pozwalają zupełnie inaczej spojrzeć na świat, ma-

my bezpośredni kontakt z otaczającą przyrodą          

i ludźmi. Stawiają przed nami nowe i nieraz trudne 

wyzwania, pozwalają lepiej poznać samego siebie 

i własne słabości.  

Polecam wszystkim jazdę na rowerze. Niekoniecz-

nie od razu wyczynową, ale choćby dla rekreacji    

i przyjemności. Rower to również świetna alterna-

tywa dla samochodu i komunikacji miejskiej. Nie 

stoimy w korkach, nie ma problemu z miejscem 

parkingowym, nie płacimy za bilet… No i robimy 

coś dla siebie – nie ma problemów z kondycją czy 

nadwagą… Przyjemne łączymy z pożytecznym. 

Giżycko - jezioro Niegocin 
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Twoim zdaniem 

Temat numeru 

Podróże 

   

Miejscem, które cieszy się największym uznaniem 

wśród uczniów naszej szkoły, jest morze. Aż 40% 

ankietowanych zadeklarowało, że właśnie tam spę-

dza wolny czas, a 11% najlepiej wypoczywa we 

własnym domu.  

Marzeniem większości naszych respondentów jest 

wyjazd do Japonii. Ta egzotyczna kultura, kuch-

nia, a przede wszystkim popularne komiksy man-

ga, wzbudzają największe zainteresowanie. Czy-

telnicy chętnie odwiedziliby również inne kraje 

zachodnie m.in.: Hiszpanię, Francję i USA. 

Generalnie młodzi podróżują rzadko, bo aż 48% 

narzeka na nadmiar nauki i zajęć oraz brak wolne-

go czasu.  Również podczas tegorocznych wakacji 

wielu uczniów pozostało w swoich domach, a ci, 

którzy wyjechali, udali się nad Bałtyk.  

Wolny czas 

 

Wolny czas, także ten wakacyjny, ponad 60% 

młodzieży przeznacza na spotkania z przyjaciółmi, 

gry komputerowe i surfowanie po Internecie. Nic 

więc dziwnego, że za najlepszy portal internetowy 

uznano Facebooka. Opowiedziało się za nim 75% 

internautów.  

Szkoda, że tak niewiele osób w swoim wolnym 

czasie uwzględniło czytanie książek. Natomiast ci, 

którzy to robią, sięgają przede wszystkim po po-

wieści fantastyczne: Harrego Pottera, Wiedźmina, 

Władcę Pierścieni. Kinomaniacy z przyjemnością 

oglądają adaptacje wyżej wymienionych książek. 

Ich ulubionymi filmami są również Piraci z Kara-

ibów, Projekt X oraz Anioły i Demony.  

Jeżeli chodzi o sport, to tylko 34% młodzieży 

uprawia go w wolnym czasie.  

 

Warto poznawać świat! 

 

Cóż, miejmy nadzieję, że młodzi ludzie nie będą 

ograniczać się jedynie do fantasy i swój wolny 

czas spożytkują na odsłonę szerokich horyzontów 

literackich i kulturalnych, a także znajdą czas na 

sport i podróże. Powinni wiedzieć, że oglądanie 

telewizji i odwiedzanie Facebooka to nie wszyst-

ko! Świat nie mieści się tylko w wirtualnych grani-

cach, lecz wychodzi daleko poza nie, trzeba tylko 

chcieć go poznać.  

  

Głównym tematem tego wydania „AlChemika” są podróże. Postanowiliśmy 

sprawdzić, jaką część swojego życia uczniowie naszej szkoły pożytkują na zwie-

dzanie świata i poznawanie jego zakątków. 

Zdjęcia pochodzą z albumu redaktorów „AlChemika” 

Tekst PAULINA JANKOWSKA 

Gdańsk - Brzeźno 



 

                         2012 październik AlChemik   7   

Kraj Kwitnącej Wiśni 

Temat numeru 

Tekst GABRIELA SZCZUREK 

Rysunki AGNIESZKA HUDYGA 

 

Język 語 

 

Język japoński (日本語 nihongo) całkiem różni się 

od języków europejskich. Znaki wyglądają obco       

i dziwnie. Nie jest on jednak tak bardzo skompliko-

wany, jak nam się wydaje, ponieważ kiedy nauczy-

my się dziewiętnastu głosek, możemy już stworzyć 

każde słowo. Japończyk ma o wiele twardszy  

orzech do zgryzienia, kiedy przyjdzie mu nauczyć 

się języka polskiego. Na przykładzie nazwy tego 

pięknego kraju pokażę Wam, na czym to wszystko 

polega.  

 

Słowo ‘Japonia - Nihon’ składa się z dwóch zna-

ków 日 - ni (znak ten oznacza również ‘dzień’),  

本 - hon (a ten ‘książka’).  

 

Można powiedzieć, że Japonia to kraj książki, ale 

nijak ma się to do rzeczywistości. Największą trud-

nością jest to, że jeden znak może mieć wiele zna-

czeń i trzeba je wszystkie pamiętać. 

 

Manga まんが i anime アニメ 
 

Na pewno każdy widział japońskie komiksy i przy-

padkowo oglądał kiedyś anime.  

日本 (Japonia - nihon) 
Kraj Kwitnącej Wiśni, czyli Japonia, jest 

niesamowitym i pięknym państwem. Brzmi 

banalnie? Możliwe, ale nie przewracajcie tej 

strony, dowiecie się bowiem rzeczy zaskaku-

jących, które zmienią Wasze poglądy.  

Hanami to Japońskie Święto Kwitnącej Wiśni. 

Sakura to japońska nazwa ozdobnych drzew 

wiśniowych i kwiatów. Jest symbolem Japonii.  

javascript:close()
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Kraj Kwitnącej Wiśni 

Temat numeru 

 

Manga (まんが- komiks) to prawdziwa sztuka, trzeba mieć nie lada ta-

lent, aby stworzyć ciekawą fabułę i tak szczegółowe rysunki. Często 

manga ma dwóch autorów. Jeden tworzy fabułę, a drugi rysunki. Posta-

ram się mniej więcej odtworzyć powstawanie mangi. Na początku nale-

ży pomyśleć, o czym ma być manga i dobrać do tego kreskę, czyli styl 

rysowania. Następnie tworzy się ‘imię’, czyli wstępny wygląd każdej 

strony; na ile pól będzie podzielona, gdzie będą postaci, a gdzie dymki z 

wypowiedziami. Kiedy zostanie to zaakceptowane przez Edytora, czyli 

osobę w redakcji, która pomaga wydawać mangi, autorzy skupiają się na 

szczegółach, co sprawia, że rysunki i kwestie zostają dopracowane. Na 

koniec pozostaje mieć nadzieję, że czytelnikom się spodoba i cały na-

kład szybko zniknie ze sklepowych półek. 

Z kolei anime (アニメ- animacja) to wersja animowana mangi. 

„Pokemony” to również anime, na pewno każdy pamięta je z dzieciń-

stwa. Z własnego doświadczenia mogę zapewnić, że nie są to jedynie 

głupie bajeczki. Niektóre produkcje dorównują hollywoodzkim filmom, 

potrafią wzruszyć i skłaniają do refleksji. W polskich autobusach po-

dróżni czytają książki, a w japońskim metrze - mangę. Co kraj, to oby-

czaj. I pamiętajcie! Nigdy nie mówcie, że anime to chińskie bajeczki, 

ponieważ osoba, która je lubi i ogląda, może poczuć się urażona. 

 

Jedzenie たべもの 

 

Swoją przygodę z japońskim jedzeniem należy rozpocząć od nauki po-

sługiwania się pałeczkami (はし- hashi) i zapamiętać podstawowe zasa-

dy obowiązujące przy stole. Nie wolno nabijać nic na pałeczki i poda-

wać jedzenie między sobą. Japończykom kojarzy się to z ceremonią po-

grzebową. Przypadkowe skrzyżowanie pałeczek podobno przynosi pe-

cha.  

W 2003 roku zostały przeprowadzone pewne badania, które dowodzą, że 

używanie pałeczek zwiększa ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawów   

w ręce. No cóż, ale jeść trzeba. 

Czy zupki chińskie pochodzą z Chin? Nic bardziej mylnego. Po wojnie, 

kiedy w Japonii panował głód i ubóstwo, Wu Pai-fu z Tajwanu (Tajwan 

należał wtedy do Japonii) postanowił zrobić interes życia i tanim pro-

duktem nakarmić głodujący naród. Po wielu eksperymentach udało mu 

się stworzyć kurczakową zupkę z makaronem (ちきんらめん- chikin 

ramen). Teraz już wiecie, że dzięki wujkowi Wu możecie delektować się 

budyniami i gorącymi kubkami. Itadakimasu! (いただきます- smacz-

nego!) 
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Szkolna wycieczka w nieznane 

Temat numeru 

 

15 września, o godzinie 8:00, po długim oczeki-

waniu, wyjechaliśmy z pochmurnej Polski. W cią-

gu 13 godzin podróży przejechaliśmy przez Sło-

wację i Węgry, by w końcu dotrzeć do Chorwacji. 

Pierwszą noc spędziliśmy w schronisku młodzie-

żowym.  

Następnego dnia zwiedzanie Chorwacji rozpoczę-

liśmy od spaceru po Parku Narodowym Plitwickie 

Jeziora. Największe wrażenie zrobił na nas widok 

80-metrowego wodospadu. Następnie wyruszyli-

śmy w dalszą podróż autokarem. Pod wieczór do-

jechaliśmy do Baśki Vody na Riwierze Makar-

skiej. Miejsce to jednogłośnie uznaliśmy za jedno  

z najpiękniejszych, jakie kiedykolwiek widzieli-

śmy. Mimo zmęczenia, z entuzjazmem przyjęli-

śmy pomysł na spacer po promenadzie w blasku 

zachodzącego słońca. 

Następnego dnia odpoczywaliśmy, pływając             

i opalając się na  plaży.  

Czwartego dnia podróży, pomimo  nieznośnych 

upałów, zwiedzaliśmy Split - port położony na 

niewielkim półwyspie nad Morzem Adriatyckim.  

W mieście tym zwiedziliśmy, m.in.: pałac Diokle-

cjana, klasztor, ratusz i kościół św. Floriana. Ko-

lejnym miastem na trasie naszej wycieczki był 

Trogir. Tam zobaczyliśmy Bramę Morską (zwaną 

także Handlową) oraz katedrę Svate Lovre 

(Świętego Laurencjusza lub, jak kto woli, Święte-

go Wawrzyńca).  

Nad głównym wejściem do katedry znajduje się  

romański portal. To istne arcydzieło z wizerunka-

mi Jezusa i świętych oraz ze scenami prac wyko-

nywanych przez ludzi w poszczególnych miesią-

cach. Postać św. Wawrzyńca została dodana         

w późniejszym okresie i jest przedstawiana z rusz-

tem, jako że, o czym nie wszyscy może wiedzą, 

św. Wawrzyniec zginął spalony właśnie na rusz-

cie.  

Ogromne wrażenie zrobił na nas widok białych 

domów, wykonanych z kamienia, pokrytych czer-

woną dachówką, tak inny od architektury polskich 

miast.  

Następnego dnia, po długim zwiedzaniu Dubrow-

nika, udaliśmy się w dalszą drogę. Czarnogóra          

- kolejny punkt na trasie naszej wycieczki -  powi-

tała nas ulewnym deszczem. Mimo to, jak tylko 

się przejaśniło, wyruszyliśmy na  długi spacer. Do 

hotelu wróciliśmy dopiero po 2 godzinach. Mieli-

śmy nadzieję, że następnego dnia dopisze nam 

pogoda...  I tak też się stało.  

 

Szkolna wycieczka do Chorwacji odbyła się w dniach od 15 do 22 września. 

Każdy dzień obfitował w niezapomniane wrażenia i wydarzenia. 

 

Dzień pierwszy - 15 wrzesień 

Dzień drugi - 16 wrzesień 

Dzień trzeci - 17 wrzesień 

Dzień czwarty - 18 wrzesień 

Tekst KARINA JOCHYMEK 

Dzień piąty - 19 wrzesień 
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Szkolna wycieczka w nieznane 

Temat numeru 

Korzystając z przyjaznej aury, cały kolejny dzień 

spędziliśmy na plaży. Po tym wypoczynku udali-

śmy się w dalszą drogę – do Albanii, a konkretnie 

do Szkodry. Zwiedzając to największe w północ-

nej części kraju miasto, na każdym kroku dostrze-

galiśmy ślady i pozostałości niszczycielskiej woj-

ny.  

 

Kolejny dzień był przeznaczony na plażowanie.  

Niestety, kilka osób przesadziło z kąpielą sło-

neczną i musiało pozostać w hotelu. 

 

O godzinie 23:00 wyruszyliśmy w drogę powrotną 

do Polski. Po drodze zatrzymaliśmy się w Moste-

rze, gdzie zwiedziliśmy tamtejszy bazar.  

Następnego dnia rano dotarliśmy do Budapesztu, 

gdzie zrobiliśmy kolejny postój. Zmęczenie dawa-

ło nam się we znaki, jednak nie przeszkodziło            

w poznawaniu nowych, ciekawych miejsc. Najbar-

dziej urzekła nas panorama miasta, widziana z Gó-

ry Gellerta. Zwieńczeniem wycieczki był rejs po  

Dunaju. Czas spędzony w Budapeszcie minął bar-

dzo szybko i ani się obejrzeliśmy, a wybiła 17:00  

i trzeba było wrócić do autokaru, by ruszyć w po-

wrotną podróż do Polski.  

Do Krakowa wróciliśmy około 22:00. Nasza pa-

sjonująca przygoda dobiegła końca i z żalem po-

wróciliśmy do codziennych zajęć. Już nie możemy 

się doczekać następnej wycieczki. 

Chorwacja 

Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów uczestników 

wycieczki 

Dzień siódmy - 21 wrzesień 

Dzień ósmy - 22 wrzesień Dzień szósty - 20 wrzesień 
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Draculiada 

Temat numeru 

Szkolenie 

 

Wyjazd rozpoczął się w niedzielę. Nim jednak do 

niego doszło, dzień przed wyprawą, spędziliśmy 

na podstawowym przeszkoleniu: jak spakować 

plecak, jak wiązać hamak i jak obchodzić się          

z tamtejszymi, niezbyt miłymi, „pieskami”?          

I w drogę! 

 

Góry Apuseni  

 

Następnego dnia autobus wywiózł nas w pole, 

dosłownie dookoła były pola, krzaki i pastwiska.  

Był to masyw gór Apuseni. Spędziliśmy tam prze-

szło tydzień, odwiedzając Jaskinię Niedźwiedzią, 

gdzie spoczywa szkielet niedźwiedzia, który zo-

stał tam zasypany  około 15 000 lat temu. Zwie-

dziliśmy także ruiny zamku Vlada Palownika 

(protoplasty słynnego Draculi) oraz nieskalane 

ludzką ręką lasy. 

 

Kryzys 

 

Pierwsze dni uświadomiły nam, że nie ma już od-

wrotu. Tutaj mama nie dojedzie. Momentami każ-

dy przechodził kryzys. Dawały się we znaki obtar-

te stopy, zmęczenie, upał, bardzo zimne noce, cza-

sami podwójny bagaż i brak wygód, które w domu 

mamy na wyciągnięcie ręki. Czas mijał szybko, 

choć godziny marszu zdawały się nie mieć końca. 

Selekcja obuwia nastąpiła bardzo szybko. Już      

w trzecim dniu popękały szwy i podeszwy. Na 

szczęście każdy miał zapasowe buty. 

Rumunia położona jest w południowo-wschodniej części Europy, ma dostęp do Mo-

rza Czarnego i posiada to samo pasmo Karpat, które rozciąga się w Polsce. 

Tekst i zdjęcia DANIEL OLSZÓWKA 

Marsz 
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Draculiada 

Temat numeru 

 

„Momentami każdy przechodził kryzys. 

Dawały się we znaki obtarte stopy, zmę-

czenie, upał, bardzo zimne noce, czasami 

podwójny bagaż i brak wygód, które         

w domu mamy na wyciągnięcie ręki”  

Miejscowa ludność  

 

Podczas wędrówki doświadczyliśmy uprzejmości      

i życzliwości ze strony tamtejszej ludności. Często-

wano nas miodem, ogórkami, chlebem, a gdy za-

brakło - nawet wodą.  

 

Cel wyprawy 

 

Podczas jednego z licznych ognisk organizator wy-

prawy zdradził nam swój cel. Chciał, abyśmy zoba-

czyli prawdziwe oblicze Rumunii, życzliwość tam-

tejszej ludności okupioną jedynie uśmiechem. Już 

za parę lat zginie w tamtejszych rejonach to, czego 

w miastach i metropoliach się nie spotyka - zwykła 

otwartość na człowieka. Konsumpcjonizm dotrze 

również tam i nauczy zazwyczaj mało wykształco-

nych ludzi, że tak naprawdę nie opłaca się pomagać 

za darmo. A wtedy umrze prawdziwość i niepowta-

rzalność tej krainy. 

Obiad 

Hamak z baldachimem  
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Jak w ciągu dwóch dni pokonać lęk wysokości? 

Temat numeru 

 

Tego dnia, około 5:00 nad ra-

nem, wraz z kolegą Piotrkiem 

wsiedliśmy do autobusu i opuściliśmy Kraków. 

Do hotelu przyjechaliśmy dość wcześnie, bo 

około 7:20. Załatwiliśmy konieczne formalności 

i około 9:30 dotarliśmy do Doliny Kościeliskiej. 

Przejście przez nią w dość szybkim tempie, któ-

re sobie narzuciliśmy, zajęło nam około godzi-

ny. O 10:20 byliśmy na Hali Ornak. Po krótkiej 

przerwie na szarlotkę ruszyliśmy dalej. Okazało 

się, że już o 11:15 byliśmy obok Przełęczy Iwa-

niackiej. Po dwóch godzinach przeszliśmy 

przez Ornak, Zadni Ornak i doszliśmy do Siwej 

Przełęczy, gdzie widać już było Starorobociań-

ski Wierch. Około godziny 14:00 dotarliśmy do 

granicy polsko-słowackiej (konkretnie do Ga-

browej Przełęczy), jednak warunki atmosferycz-

ne (mgła, niewielka widoczność) nie pozwoliły 

na to, by pójść dalej, a przecież dalsza trasa pro-

wadziła wzdłuż przepaści. Zawróciliśmy więc 

do Siwej Przełęczy, zeszliśmy do Doliny Cho-

chołowskiej i wróciliśmy do hotelu. 

 

Następnego dnia wstaliśmy 

dość wcześnie, a w Dolinie 

Chochołowskiej zameldowaliśmy się po 7:00. 

Po dwóch godzinach dotarliśmy do szlaku wio-

dącego na Kończysty Wierch. Jest to inna trasa 

na popularnego „Starego Bociana”. Ten szlak 

biegnie wzdłuż granicy na najwyższy szczyt     

w Tatrach Zachodnich po polskiej stronie. Trzy-

dniowiański Wierch zdobyliśmy w ciągu półto-

rej godziny, następnie, po 45 minutach, Koń-

czysty Wierch i pierwszy dwutysięcznik mieli-

śmy już na koncie (a konkretnie 2002 m 

n.p.m.).  

Dzień 2.  Dzień 1.  

Zacznę od tego, że pomysł wyjazdu został 

opracowany kilka tygodni wcześniej. Jestem 

miłośnikiem gór. Jednak, jak do tej pory, 

miałem lęk wysokości i nie próbowałem wal-

czyć ze swoją słabością. Wszystko w końcu 

się zmieniło i postanowiłem spróbować zmie-

rzyć się z nieznanym wrogiem.. 

Tekst i zdjęcia ARTUR PĘPKOWSKI 
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Tego dnia towarzyszyła nam piękna pogoda i brak 

mgły. To sprawiało, że byłem bardzo podekscytowa-

ny. Coraz śmielej spoglądałem na „Bociana” i coraz 

bardziej chciałem tam wejść, by pokazać, że jestem   

w stanie pokonać własny lęk i ograniczenia z tego 

wynikające.  

Około 12:37 znalazłem się na Starorobociańskim 

Wierchu (dokładnie na 2175 m n.p.m.). Usiadłem na 

kamieniu i obserwowałem cudowne górskie widoki. 

Patrzyłem w przepaść i robiłem zdjęcia. Spróbowali-

śmy jeszcze wejść na Jarząbczy Wierch, ale w poło-

wie drogi nogi odmówiły nam posłuszeństwa. Wróci-

liśmy więc do Kończystego Wierchu i poszliśmy da-

lej szlakiem, który prowadził w dół - do Doliny Cho-

chołowskiej, a potem do hotelu. Zabraliśmy swoje 

rzeczy i wróciliśmy do Krakowa. W domu byliśmy 

około 23:00.  

Warto było pojechać w góry i zmierzyć się z własną 

słabością. Poczułem, że teraz jestem o wiele silniej-

szy i mogę rozwiązać inne, nurtujące mnie, proble-

my. 

 

 

Temat numeru 

Jak w ciągu dwóch dni pokonać lęk wysokości? 

W trasę ruszyli Artur Pępkowski (były uczeń klasy 4o) i Piotr Turlej (były uczeń klasy 3e).  
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Temat numeru 

Autostopem przez świat 

Jak daleko może zaprowadzić nas miłość do uko-

chanego klubu? Jak widać na przykładzie Kibi-

ców Lecha Poznań - bardzo daleko. 
 

Tekst K. Sz. 

 

Losowanie II rundy eliminacji Ligii Europejskiej 

 

Lipiec 2012 roku. W losowaniu II rundy eliminacji Ligi Europejskiej Lech 

trafia na azerski Khazar Lankaran. Oba miasta dzieli od siebie ponad        

3500 km. To jednak nie zniechęca prawdziwych kibiców poznańskiego ze-

społu do wyprawy na mecz i wspierania swojej drużyny. Jeden z nich argu-

mentuje to tak: „Z miliona powodów i tysiąca przyczyn… Nie, po prostu 

chcemy jechać, jak zawsze, za naszą drużyną. Tym razem trochę dalej i dłu-

żej niż zwykle, ale bardziej przygodowo niż kiedykolwiek wcześniej.” 

Większość zdecydowała się na lot wyczarterowanymi samolotami z piłka-

rzami i sztabem szkoleniowym. Jednak nie wszyscy... Bohaterem mojego 

reportażu jest człowiek, który zdecydował się na podróż do Azerbejdżanu 

stopem. Na dodatek, w momencie decyzji, nie było pewne, czy mecz się od-

będzie. „Nie jest to nic pewnego, ponieważ w pierwszym etapie Lech musi 

wyeliminować Kazachów z Tałdykorganu, a Khazar Estończyków.” Jednak 

nie stracił on optymizmu: „Wierzę, że tak się stanie i dlatego ruszam           

w ciemno. Czy odbędzie się mecz, na który jadę i czy na niego zdążę? Zoba-

czymy.” Jednak na pewno okoliczności dodawały smaku podróży. 

 

Wylot do Azerbejdżanu 

 

Poznański klub wyeliminował Kazachów, a Khazar wygrał z Estończykami, 

co oznaczało, że mecz, na którym obecność jako cel wyznaczyła sobie grupa 

kibiców Lecha, odbędzie się.  

Oczywiście nie obyło się bez problemów. Długi okres wyrabiania wizy            

i inne przeszkody zmodyfikowały plany poznańskiego kibica, który w drogę 

do Azerbejdżanu wybrał się samolotem, ale wracać postanowił stopem. 

Pierwszą rzeczą, jaka rzuciła się w oczy Poznaniakowi, były zmiany, jakie 

zaszły w Azerbejdżanie od jego ostatniej wizyty w 2008 roku. „Po czterech 

latach od ostatniej wizyty odnajdywałem masę nowych budynków. Takiego 

skoku jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem. Wtedy w Baku był las żurawi, 

teraz jest już pełno nowych budowli.” Ogromną pomocą okazali się Azero-

wie znający język angielski. System komunikacji miejskiej opisany w ich 

alfabecie był ogromną przeszkodą, jednak na pomoc przyszła miejscowa 

dziewczyna, która znała język angielski. 

.       

 

 

 

 
 

 

„W losowaniu II 

rundy eliminacji 

Ligi Europejskiej 

Lech trafia na azer-

ski Khazar Lanka-

ran. Oba miasta 

dzieli od siebie po-

nad 3500 km. To 

jednak nie zniechę-

ca prawdziwych ki-

biców poznańskiego 

zespołu do wyprawy 

na mecz i wspiera-

nia swojej drużyny” 

 

 

 

 

 

„Bohaterem  moje-

go  reportażu  jest  

człowiek,  który  

zdecydował  się  na  

podróż  do  Azerbej-

dżanu  stopem” 



 

 16   AlChemik październik 2012 

Temat numeru 

Autostopem przez świat 

 

Ponadto odprowadziła kibica na autobus i kupiła mu bilet na metro. Pogoda 

naprzykrzała się turyście i odwiedził on pobliską łaźnię.  

 

Powrót do kraju autostopem 

 

Następnie udał się do Gruzji. Dotarł do Ogrodu Botanicznego, ponieważ        

w tym miejscu skończyła mu się mapa. Stamtąd poszedł szukać, gdzie mógł-

by złapać stopa. Zatrzymał się azerski inżynier, który zawiózł go na dworzec 

autobusowy. Podróż przeładowanym autobusem też była niemałą przygodą. 

Fan  Lecha jechał z Kazachem, który chciał importować auta z Białorusi. 

W końcu dotarł w okolice Tbilisi. Była trzecia nad ranem, a miejsce nie 

nadawało się na szukanie życzliwych kierowców, którzy chcieliby pomóc 

Poznaniakowi. Zasnął pod zadaszeniem pobliskiego budynku, a następnego 

dnia, po godzinie czekania, zatrzymał się starszy człowiek. Niestety, nie znał 

on żadnego obcego języka. Zawiózł autostopowicza nad jezioro za miastem. 

Tam spotkał on człowieka, który przyszedł z nim porozmawiać. Popilnował 

jego rzeczy, gdy ten poszedł się kąpać. Następnie zaoferował zwiedzanie 

miasta i zaprosił turystę do siebie na śniadanie. Był prawnikiem. Panowie 

rozmawiali o Gruzji i Polsce. Następnie kibic wyruszył w dalszą drogę.          

W Poti spotkał kilku Polaków, dostał także propozycję noclegu. Chwilę się 

zastanawiał nad tym, czy skorzystać z tej propozycji. Jak później się okazało, 

było warto, został  serdecznie ugoszczony, a gospodarz opowiedział mu cie-

kawą historię swojego życia. 

Następnie pewien gruziński filmowiec zabrał go do Batumi. Miasto zrobiło 

wrażenie na kibicu. „Batumi od razu mnie zszokowało widokiem, banerem 

informującym o powstającej tutaj Trump Tower oraz słowami miliardera           

o tym, że za pięć lat Batumi będzie najwspanialszym miastem świata. Mnie 

już teraz zadziwiło inwestycjami. Wolałbym spędzić wakacje w Batumi niż        

w np. Cannes.” Następnie nasz turysta wyruszył do Turcji. Przez prawie    

1500 przejechanych kilometrów żaden z kierowców nie mówił po angielsku.           

A byli nimi m.in. prezenter telewizyjny, biznesmen i handlowcy. Jednak 

ostatni, kilkunastokilometrowy stop do granicy z Bułgarią, przebył z Tur-

kiem mówiącym po polsku. W drodze do domu odwiedził jeszcze Budapeszt 

i niespodziewanie Zakopane.  

Co ciekawe, po powrocie przebywał w domu zaledwie dwie godziny i wyru-

szył do Sztokholmu na mecze III rundy eliminacji Ligii Europejskiej z Alk 

Solna. Jak widać, pasja może dać nam siłę nawet do najdalszych podróży, 

które będą obfitować w niesamowite przygody. Trzeba tylko znaleźć w sobie 

chęci i samozaparcie, a możemy przeżyć coś, co będziemy wspominać przez 

całe życie. 

  

 

 

 

 

 

„Co ciekawe, po po-

wrocie przebywał    

w domu dwie godzi-

ny i wyruszył do 

Sztokholmu na me-

cze III rundy elimi-

nacji Ligii Europej-

skiej z  Alk Solna” 

 

 

 

 

 

 

„Jak widać, pasja 

może dać nam siłę 

nawet do najdal-

szych podróży, które 

będą obfitować       

w niesamowite przy-

gody. Trzeba tylko 

znaleźć w sobie chę-

ci i samozaparcie,   

a możemy przeżyć 

coś, co będziemy 

wspominać przez 

całe życie” 
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Ludzie unikają podróży do podświadomości, bo nie są pewni tego, co tam zastaną, a jak wszyscy dobrze 

wiemy, nieznane budzi lęk. Niemniej jednak jest to bardzo ważna sprawa. Podczas takiej podróży poznaje-

my siebie, swoje zachowania i lęki; jesteśmy w stanie zaakceptować siebie i zrozumieć.  

 

A zatem, skoro niesie to za sobą tak wiele korzyści, dlaczego ludzie unikają takich wypraw?  

 

      

 

Temat numeru 

Weekend na fali 

Hel - koniec Polski? 

 

To pierwszy dzień mojego wypoczynku. Obmy-

ślam plany i zastanawiam się, jak spędzę najbliż-

sze godziny. W końcu postanowiłam. Kilkanaście 

minut później staję centralnie na granicy oddzie-

lającej ląd od morza. Warto dodać, że jest to także 

sam czubek Polski. To niesamowite uczucie, jed-

nak niesie ze sobą mnóstwo myśli. W końcu 

przed sobą mam perspektywę ogromnego i rozle-

głego morza, nic więcej… 

 

Jastarnia - raj dla turystów 

 

Drugiego dnia odkrywania bajecznych miejsc 

postanowiłam udać się do Jastarni. Myślałam, że 

chwilę tutaj odpocznę, jednak myliłam się. Wokół 

mnie w rytmicznym tempie porusza się masa tu-

rystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. 

Miasteczko, kiedyś słynące z ciszy i spokoju, 

przerodziło się w wielkie skupisko kiermaszów 

przystosowanych do potrzeb turystów. Myślę, że 

im szybciej stąd ucieknę, tym lepiej będzie dla 

mnie.  

 

Kuźnica - oaza spokoju 

 

Po nieprzyjemnych przeżyciach dnia poprzednie-

go stwierdziłam, że dziś muszę udać się do miej-

sca, gdzie będę mogła w spokoju przeczytać 

książkę i posłuchać szumu morskich fal. Kuźnica 

staje się moim najbliższym celem. Idąc przez las, 

który wyznacza drogę do plaży, relaksuję się      

w ciszy. Nie ma tutaj nikogo – idealnie, w końcu 

każdy potrzebuje chwili spokoju… 

 

Weekendowy kurs 

 

Niestety, dobiegł już końca mój nadmorski week-

end. Za trzy godziny mam pociąg, a przede mną 

jeszcze wielkie pakowanie. Nawet nie chcę o tym 

myśleć. Najważniejszą pamiątką z wyjazdu są 

wspaniałe wspomnienia, które pozostaną w mojej 

pamięci już na zawsze. 

Jest siódma rano. Długa i męcząca podróż ostatecznie dobiega końca. W tym roku 

moim celem stał się Półwysep Helski, położony w północnej części Polski. To wła-

śnie tutaj obecnie się znajduję. Idąc ze stacji kolejowej do pensjonatu, w którym będę 

wypoczywać przez najbliższe dni, mogę podziwiać piękne iglaste lasy otoczone        

z jednej strony morzem, a z drugiej zatoką. 
 

Tekst J. M. 

Zdjęcia pochodzą z albumu redaktorów „AlChemika” 
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Temat numeru 

 

Moda to niekończąca się podróż 

Lata 90-te to czasy, w których najpopularniejszym 

serialem był „Alf”. Kudłaty przyjaciel podbił serca 

wielu ludzi. Dzieciaki zasypiając, marzyły, żeby 

znalazł się obok nich. Kobiety natomiast zmagały 

się z problemem podobnym do naszego: „W co ja 

się jutro ubiorę?!” Bez wątpienia moda wraca jak 

bumerang. To niekończąca się podróż.  

 

„Duże fryzury”  

Prawdziwym hitem wśród kobiet była burza lo-

ków. Nagminnie robiły sobie fryzurę potocznie 

zwaną „trwałą”, która utrzymywała się wiele mie-

sięcy. Dostępne wtedy środki sprawiały, że włosy 

stawały się zmęczone i suche. Trwała to nie jedy-

ny przykład „dużej fryzury”. Kobiety często spra-

wiały sobie ciężkie grzywki. Jednym to pasowało, 

innym mniej. Codziennymi fryzurami były wyso-

ko upięte kucyki i koki. Przy użyciu różnych spi-

nek, gumek do włosów, płeć piękna potrafiła wy-

czarować okazałe cuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzwony, niskie buciki ze spiczastym 

przodem i burza loków na głowie zwana 

„trwałą”. Dla nas to absolutnie nie do 

pomyślenia, ale nasi rodzice doskonale 

pamiętają te czasy! 
 

Tekst PATRYCJA GUBAŁA 

Moda - lata 90-te 

Modny w latach 90-tych serial Beverly Hills, 90210 

Zdjęcia znajdują się na stronie: http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Galeria/Galeria

-zdjec/532290,2,Moda-lat-90--moda-lat-90-trendy-.html#aGalery 

Inspiracją dla kobiet bywały bohaterki popularnego          

w latach 90-tych serialu  Przyjaciele 

http://2.bp.blogspot.com/-AuDmsWu_ePA/UDSuaRhlVSI/AAAAAAAAAZM/Al4GCc_kaRk/s1600/friends-tv-show.jpg
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Temat numeru 

Moda - lata 90-te 

„Moda przemija, styl pozostaje ”  –  Coco Chanel 

Makijaż 

Makijaż był raczej kwestią indywidualnego podej-

ścia. Zazwyczaj kobiety unikały ciężkich podkła-

dów i innych kosmetyków. Liczył się skromny, 

naturalny wygląd.  

 

Duże okulary 

Założę się, że niejedna z Was ma zdjęcia z dzieciń-

stwa w okularach mamy czy taty. Chroniące przed 

słońcem akcesoria były bardzo modne, szczególnie  

w wersji dużej (dzisiaj potocznie nazywane 

„muchami”) lub minimalistycznej. Obecnie prze-

ciwsłoneczne „muchy” są hitem od niejednego 

sezonu. 

 

Jeansy z wyższym stanem 

Na co dzień nosiło się koszule, t-shirty do jeansów    

z wyższym stanem, czasem dzwony. Każdy powoli 

kształtował swój styl, eksperymentował i uczył się 

wyrażać siebie. Wreszcie można było poczuć wol-

ność.  

Modeling 

To właśnie ten czas, kiedy sukces zaczęły odnosić 

m.in. Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi 

Campbell. Głównym kryterium, które należało 

spełnić, by w tamtych czasach zostać modelką, 

było przede wszystkim zdrowie, szczupłe i zadba-

ne ciało. Niedopuszczalne były narkotyki i inne 

używki, wykluczało to całkowicie modelkę z za-

wodu. Nikt nie uznawał wychudzonych, bladych 

„wieszaków”, które dziś uznawane są za normę       

i wzór.  

 

Powroty do przeszłości 

W tej chwili szukamy mody z tamtych lat. Próbu-

jemy czerpać ją z ciucholandów, buszując gdzieś 

między wieszakami. Moda przebyła ogromną po-

dróż, jednak nie zamierza jej kończyć, a szykuje 

kolejne niespodzianki. 

Claudia Schiffer 

W latach 90-tych ikonami stylu stały się supermodelki 

Cindy Crawford Naomi Campbell 
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Temat numeru 

Podróż w głąb siebie 

Ludzie unikają podróży do podświado-

mości, bo nie są pewni tego, co tam za-

staną, a jak wszyscy dobrze wiemy, nie-

znane budzi lęk. Niemniej jednak jest to 

bardzo ważna sprawa. Podczas takiej 

podróży poznajemy siebie, swoje zacho-

wania i lęki; jesteśmy w stanie zaakcep-

tować siebie i zrozumieć.  

 

A zatem, skoro niesie to za sobą tak wiele korzyści, dlaczego ludzie unikają takich wypraw?  

„Podróż” jest rozumiana jako 

wyjazd w jakiś zakątek kraju lub 

świata. Lecz to nie jedyna defi-

nicja tego słowa. Można też od-

być podróż do swojego wnętrza,    

w głąb własnej duszy. Taka wy-

prawa jest bardziej niebezpiecz-

na niż Safari w Afryce z udzia-

łem tamtejszych ludów, ponie-

waż ukazuje to, czego najczę-

ściej wiedzieć nie chcemy. 

 

Tekst SARA PERZANOWSKA 

Wsłuchaj się w siebie... 

Zdjęcie pochodzi z albumu redaktorów „AlChemika” 

Odpowiedź jest prosta. Niektórzy przez całe życie 

próbują zapomnieć o przykrych lub traumatycz-

nych doświadczeniach. Zagłębianie się w zaka-

marki własnej podświadomości przywołuje wspo-

mnienia, których wolelibyśmy nie pamiętać. Jest 

to poniekąd rozdrapywanie starych ran, które zno-

wu zaczynają boleć, a żaden człowiek nie chce 

sprawiać sobie świadomie bólu.  

     Drugą kwestią, która skłania do porzucenia 

podróży w głąb własnej duszy, jest fakt, że nie 

każdy czuje potrzebę lepszego zrozumienia same-

go siebie. Nie chce mieć świadomości własnych 

słabości, ponieważ jest przekonany, że to obniży 

jego samoocenę oraz wartość jako człowieka, jed-

nak to myślenie całkowicie mija się z prawdą. 

Człowiek świadomy swoich wad jest w stanie pra-

cować nad nimi i dążyć do doskonałości, nato-

miast unikając sprawdzania swoich możliwości, 

od razu skazuje się na porażkę, ponieważ nie da 

się czegoś udoskonalić bez świadomości tego, nad 

czym tak naprawdę musimy pracować. 

    Po takiej podróży jesteśmy w stanie określić, 

czego oczekujemy od innych, a przede wszystkim 

od siebie. Podczas takiej podróży uczymy się sie-

bie. A to już duży krok do przodu: żyć w zgodzie 

z własną duszą i przekonaniami. Rozumieć własne 

potrzeby duchowe. 
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Kącik młodego felietonisty 

To ten czas! 
 

Tekst PATRYCJA GUBAŁA 

 

Sprawdzian z historii, pani od biologii będzie pytać i jeszcze zadanie    

z matematyki. Przecież, póki co, jest piątek, do poniedziałku mam jesz-

cze sobotę i niedzielę. Usiłuję wziąć do ręki zeszyt, jednak wydaje się 

ciężki, jakiś nieporęczny i znów z powrotem odkładam go na biurko. 

„Zaraz się za to wezmę” – mówię, po czym zastaje mnie godzina 23:00 

– dobranoc. 

Sobota. Przecieram oczy i widzę zamazany płatek. Jak to? To jednak 

zegar, a na nim godzina 11:00. O, nie! Ostatnie przeciągnięcia, wstaję. 

Muszę posprzątać, zrobić sobie śniadanie, no i wziąć się za naukę. 

Schodzi mi do 13:00. Gwałtownie rozglądam się dookoła, kropla potu 

pojawia się na moim czole, ogarnia mnie przerażenie. To ten czas? Czy 

to właśnie ten czas? Nauka i ja, ja i nauka, my. Nagle dzwoni telefon. 

Julka musi pilnie pojechać po nowe rękawiczki. 

„Będę za 20 minut” - odpowiedziałam zachwycona i biegnę na spotka-

nie. Szybciej, niż myślałam, zastała mnie niedziela. Ostatni weekendo-

wy dzień. Kościółek, obiadek, zastaje mnie godzina 14:00. Jest dobrze. 

M-U-S-Z-Ę wziąć zeszyt do ręki. Jestem silna, biorę, otwieram, czytam 

to, co mam zapamiętać i zrozumieć. 

„Czeka mnie dużo pracy” – stwierdzam i liczę igły kaktusa stojącego na 

parapecie. Wracam do „nauki” i znów wygrywa… tym razem dywan. 

Swoją drogą, ciekawy ma kolor, jakoś nigdy nie zwróciłam na niego 

uwagi. UPS! Przecież już tak późno… 

„Gwałtownie rozglądam 

się dookoła, kropla potu 

pojawia się na moim czo-

le, ogarnia mnie przeraże-

nie.  

TO TEN CZAS?” 
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Fotoopowieść Magdy 

Deszcz, kościoły i my 

 

Szłyśmy, szłyśmy… A deszcz padał i padał… W końcu dotarłyśmy do Zwierzyńca i do Kościoła sióstr 

Norbertanek. Do środka wpuściły nas zakonnice.  

Chociaż tutaj nie 
pada. Zaczyna się 
robić ciekawie... 

Ale zimno… brrr. 

No to koniec 
poezji... 

Chyba się zgubi-
łam. Chwileczkę, 
widzę je. A tak 
swoją drogą, 

bardzo tu ładnie.  

Poezja się 
rodzi jak 
grzyby po 
deszczu. 

Ciemno 
wszędzie, 
głucho 
wszędzie...*  

* Cytat z Dziadów, cz. II 

1. 

2. 

3. 

4. Tekst MAGDALENA JAWORNICKA 
Zdjęcia JULITA ŚRODA-PŁATEK 
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Fotoopowieść Magdy 

Deszcz, kościoły i my 

W kościele pani Molik opowiada historię tutejszych dzwonów. 

Tu jakieś trumien-
ki a tam duchy... 

A gdzie są ci topielcy? 
Mam nadzieję, że ich 
tutaj nie spotkamy. 

Moje drogie, znajdował 
się tutaj dzwon topielców. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 10. 
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Przechodzimy przez ulicę i jesteśmy w drewnianej kaplicy           

Św. Małgorzaty i Św. Judyty.  

Do tego kościoła nie wejdziecie tak łatwo… 

Fotoopowieść Magdy 

  

Kto w obec-
ności tego 
obrazu po-

prosi o spełnie-

nie marzenia, 
zostanie wysłu-
chany. 

Żałujcie, że 
Was tutaj 
nie ma. 

Uroczy, mały kościółek. 
Nie zawsze można tutaj 
wejść. 

Ksiądz się męczy 
z opornym zam-
kiem, a my … 
mokniemy. 

I znowu ciemno wszędzie, 
głucho wszędzie, co to bę-
dzie, co to będzie...* 

Dziewczęta jeszcze tylko moment 
tutaj postoimy i za chwilkę zoba-
czycie coś wspaniałego, wyjątko-
wego... 

A tu tak ładnie  
i chyba się przejaśnia. 

Prosimy 
o piątki  
i szóstki. 

Po jakimś czasie docieramy do kościoła Pw. Św. Salwatora. 

Deszcz, kościoły i my 

11.

12.

13.

14.

15. 16. * Cytat z Dziadów, cz. II 
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Muzyka  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Tekst PAULINA JANKOWSKA 

 

Początki  

 

Led Zeppelin powstało           

w 1968 roku, kiedy z zespołu 

gitarzysty Jimmego Page’a 

(The Yardbirds) odszedł wo-

kalista Keith Relf i perkusista 

Jim McCarty – główni założyciele grupy. Page, 

pod presją kontraktów podpisanych z Columbią 

Records, postanowił przyjąć do zespołu innych 

muzyków. Miejsce dawnych członków szybko 

zajął perkusista John Bonham, wokalista Robert 

Plant i znany producent John Paul Jones, który 

grał na basie. Wspólnie stworzyli The New Yard-

birds. Po dwutygodniowych próbach, wiosną     

1968 roku, zaczęli występować w Skandynawii. 

Niedługo potem nastąpiła zmiana nazwy zespołu. 

Ostatecznie Page zdecydował się na Led Zeppe-

lin, a nastąpiło to pod wpływem powiedzonka 

Keitha Moona, który po nieudanych koncertach 

zwykł mawiać: „going down like a lead Zeppe-

lin.”  

 

Kariera 

 

Przez cały okres trwania grupa 

miała jednego managera – Pe-

tera Granta, który kierował 

także karierą The Yardbirds. 

To właśnie on wynegocjował dla Led Zeppelin 

korzystny kontrakt z wytwórnią Atlantic, która 

dała grupie swobodę artystyczną, a także zapo-

czątkowała jej intrygującą karierę, bogatą w wiele 

sukcesów i wspaniałych płyt. Do najważniejszych 

zalicza się „Led Zeppelin IV”, którą wydano           

w 1971 roku. Zawierała ona kultowy przebój 

skomponowany przez Page’a pt. „Stairway to 

Heaven”. Cały longplay sprzedał się w miliono-

wych nakładach na całym świecie, a jego popular-

ność trwa do dziś. Zespół Led Zeppelin w ciągu 

całego okresu swojego istnienia nagrał wiele zna-

czących płyt. Jego trasy koncertowe cechowały 

się żywiołowością i charyzmą, co było z pewno-

ścią w dużej mierze zasługą  frontmana grupy. 

 

Rozpad i inspiracja 

 

Zespół przestał funkcjonować 

w 1982 roku, tuż po śmierci  

perkusisty, który w ostatnim 

okresie swojego życia dużo pił 

i zmarł z powodu zachłyśnię-

cia. Bohnam był znakiem rozpoznawczym Led 

Zeppelin. Jego charakterystyczne brzmienie jest 

rozpoznawalne na całym świecie, a popis swoich 

umiejętności dał w utworze pt. „Moby Dick”. 

Grupa ta w swojej twórczości często ulegała me-

tamorfozom, od finezyjnego bluesa – aż po hard 

rocka. Dała inspirację późniejszym pokoleniom       

i stoi aż do dziś na czele pionierów rocka.          

Zdjęcie znajduje się na stronie: http://www.lastfm.pl/music/

Led+Zeppelin    
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Pięć minut dla mnie 

 

 

Tekst GABRIELA TYŃSKA 

 

 

Nieznane mi dotąd stworzenie pojawiło się tuż 

przede mną, gdy tylko się ocknąłem. W pierwszej 

chwili poczułem zdumienie na jego widok, które 

potem przerodziło się w zaciekawienie. Czym 

jest? Czego ode mnie chce? 

Wolałem jednak najpierw skupić się na poznaniu 

wyglądu tej osobliwej istoty. To coś patrzyło na 

mnie spod wpółprzymkniętych powiek, jednak to 

nie spojrzenie niebieskich oczu wzbudziło we 

mnie zainteresowanie, tylko jego ciało o nagiej, 

błyszczącej skórze. Wydłużony pysk, osadzony 

na mocnej szyi, a dalej silne łapy zaopatrzone     

w potężne, ostro zakończone pazury. Do tego 

jeszcze długi, muskularny ogon. Całą jego syl-

wetkę otaczała jakaś zielonkawa substancja, któ-

rej nie potrafiłem rozpoznać. 

Nagle ogarnęła mnie nieodparta ochota, aby do-

tknąć tego czegoś, bliżej je poznać. Poczułem, że 

moja kończyna spina się i wolno, ostrożnie poru-

sza się. Nie minęła chwila, a już ją wysunąłem ku 

ciału stworzenia. Otworzyłem szerzej ze zdumie-

nia oczy, gdy ujrzałem, jak tajemnicza istota do-

kładnie naśladuje mój ruch. Jednak w mojej gło-

wie pojawił się jeszcze większy zamęt, gdy zgięta 

łapa napotkała niespodziewaną przeszkodę           

– gładką, śliską ścianę. Gdzieś w oddali dostrze-

głem jakąś białą, niewyraźną plamę, która obe-

szła mnie kilka razy wokół tego dziwacznego 

muru, jednak nie zwróciłem na to większej uwa-

gi. Z nadmiaru emocji – szoku, ciekawości, zain-

trygowania – wypuściłem powietrze nosem, które 

ukazało mi się w postaci kilku bąbelków wędru-

jących ku górze. Instynktownie uniosłem głowę     

i odkryłem, że moje więzienie ma kształt elipsy, 

dopasowanej rozmiarami do mojego ciała. Tylko 

co to za istota przede mną? Szybko spuściłem 

wzrok i ujrzałem dokładnie takie samo ciało, ja-

kie miała ta dziwna istota. Zamrugałem z niedo-

wierzaniem, ponownie patrząc się na gładką ścia-

nę. I właśnie w tym momencie uświadomiłem 

sobie, że to jestem ja. 

 

 

 

Wypuszczałem coraz więcej powietrza z płuc, 

starając się ogarnąć coraz większy zamęt w gło-

wie. Czym jestem? Kto mnie stworzył i dlacze-

go? Nieznacznie stuknąłem w gładką taflę szkła, 

żeby jakoś się opanować. 

Postanowiłem poznać otoczenie spoza mojego 

więzienia. Zmrużyłem oczy, wpatrując się ba-

dawczo w szkło, jednak nie przyniosło to więk-

szych efektów – wszystko było rozmazane i nie-

wyraźne przez ten dziwaczny płyn, w którym 

byłem zanurzony. Gdy zamknąłem oczy, podda-

jąc się bezsilności, stało się coś, co wniosło           

w moje życie nieodwracalne zmiany. 

A mianowicie rozważania na temat beznadziei 

obecnej sytuacji przerwało poruszenie w po-

mieszczeniu, w którym znajdował się mój szkla-

ny pojemnik. Z lekkim niepokojem dostrzegłem 

znowu tę białą plamę, krążącą wokół. Gdy przy-

stanęła na chwilę, aby dokładniej mi się przyj-

rzeć, wbiłem w nią spojrzenie i udało mi się roz-

różnić tułów, głowę i ręce, nakryte jakąś jasną 

tkaniną. To coś przykleiło twarz do szyby, 

uśmiechnęło się, zawołało gdzieś w przestrzeń: 

„Catherine, udało nam się!”, stuknęło palcem     

w szybę, po czym odbiegło, co chwilę pokrzyku-

jąc radośnie.    C. d. n. 

„Wydłużony pysk, osadzony na mocnej szyi, a dalej silne łapy 

zaopatrzone w potężne, ostro zakończone pazury. Do tego jeszcze 

długi, muskularny ogon” 

Pierwsze zdanie  

Prolog 

 

HYBRYDA 
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Pięć minut dla mnie 

POEZJA 

    Gabrieli  Tyńskiej 

 

 

Wilk 
 

Idę samotnie przez zaspy 

W ciemności, bez księżyca 

W ciemności i w cichym lesie 

Nie czuję strachu 

Kiedy on staje przede mną 

Z lśniącym, czarnym futrem 

Z lśniącymi, złotymi oczami 

Stoi, pełen odwagi i dumy 

Patrzy na mnie uważnie 

Samotny, opuszczony przez braci 

Samotny, ostrożny łowca 

Wilk 

Władca tego lasu 

 

 

Śmierć nadziei  
 

Nadzieja we mnie umarła 

Trzepotała jeszcze jak ranny ptak 

Aż w końcu upadła i ucichła 

Na początku zalewała mnie 

Niczym bezkresne morze 

Ale potem, z upływem czasu 

Morze zmieniło się w jezioro 

A jezioro w kałużę 

Nadzieja stopniowo cichła 

Aż w końcu zniknęła 

Ale czasem powraca 

I gryzie, ale już nie boli 

Gryzie jak szczeniak 

Więc nie cierpię 

Tak 

Moja udręczona nadzieja 

Zginęła i już nie boli 

 

 

Okupacja niemiecka  

 

Życie w piwnicach jak szczury 

Bez wody i jedzenia 

Ze strachem o własne życie 

Nienawiść do „rasy panów” 

Brutalne rozdzielanie 

Rodzin, przyjaciół, miłości 

Ciche zabójstwa, zdrady 

Nieustanne wrzaski Niemców 

Podróże w nieznane 

Obozy śmierci 

Krew niewinnych 

Deptanie polskiego ducha 

Ciężkimi, wojskowymi butami 

Wśród szyderczych uwag 

Tak właśnie żyli Polacy 

Kiedy Niemcy – naziści 

Zabrali im Polskę 

 

 

Wrażenia z Oświęcimia  

Były tam walizki, rzeczy osobiste 

To byli złodzieje! 

Były tam puszki i krematoria 

To byli mordercy! 

Był tam szpital, sprzęt medyczny 

To byli kłamcy! 

Było tam „jedzenie”, pasiaki 

Oni byli władcami tego piekła! 

Był tam płacz, ból, cierpienie 

Oni byli na to obojętni! 

Setki zdjęć martwych osób 

Oni się z nimi nie liczyli! 

A teraz obecna jest tylko pamięć 

To byli... 

Ludzie! 

Ludzie ludzi mordowali! 

Ludzie o duszach zwierząt 

Dzikich, krwiożerczych bestii 

Aż złe chwile miną 

A burze i deszcze ucichną 

Aż ujrzymy nagrodę za upór 

Tak długo oczekiwaną 

Nasze słońce i tęczę 
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Wiersze pani profesor Ewy Tarkowskiej 

O podróżowaniu 

Już wakacje się skończyły, powrócili już do szkoły, 

wszystkie ciche szkolne myszki, szkolne orły i sokoły. 

Znowu w ławkach z trudem siedzą, przytłoczeni przyszłą wiedzą, 

rozrabiają, kombinują, byle trudu nie za wiele, 

byle ich nie wycieńczyli dociekliwi nauczyciele. 

Byle czas się wartko toczył do następnych wolnych dni, 

bo tęsknota ich przytłacza, bo po nocach im się śni….. 

jak to miło wtedy było, jak to nic się nie uczyło, 

jak to czas wolny, beztroskie chwile upływały wszystkim mile. 

A to nasze PKP, albo rodzime PKS –y, 

lokalne busy, motor, czy rowerek i innych pojazdów rozlicznych szereg, 

a nawet jeśli własne nogi i całkiem znanej, kawałek polnej drogi, 

własne podwórko, okoliczna rzeczka, w gronie kolegów lokalna wycieczka… 

to była laba… leniuchowanie…. 

Niech do nas wróci!  Niech się znów stanie!!! 

Bo człowiek chętnie rusza przed siebie, 

nóżki do wędrówki są w wiecznej potrzebie, 

chęć zdobywania czegoś nowego, to mamy w genach, nieprawdaż kolego? 

Każdy to kocha i nawet taki, co nie dane mu było – 

na profesjonalnej wędrówce spędzać czas miło. 

Jeśli nie w realu, to wędrujemy wirtualnie, 

a po powrocie do rzeczywistości czujemy się fatalnie, 

bo przyroda uroczą zawsze jest przygodą 

czy świeci słońce, czy deszcz na nas pada… 

taki scenariusz też nam odpowiada. 

Morze, jeziora, góry i lasy, znane, lub wcale, wędrówek trasy…. 

z kimś, lub nawet zupełnie solo, 

choć pięty odbite i plecy nas bolą, 

choć brudno, głodno, daleko do mamy... 

i choć narzekamy, to my to kochamy!!! 

Żyjmy więc wszyscy wizją turystyki, dbajmy o własne szkolne wyniki, 

by z wolną głową wyprawę planować, palcem po mapie podróżować... 

...jak ostatni znów w szkole dzwonek zadzwoni,  

za marzeniami każdy niech znów goni. 

                                                 niestety teoretyczny już tylko turysta 

                                                  Ewa Tarkowska   IX.2012.  


