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   Gazetka Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie                     

Zespół Szkół Chemicznych - moja szkoła pierwszego wyboru!!! 
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Słowem wstępu 

Witaj, Gimnazjalisto! Jeżeli właśnie czytasz 

„AlChemika”, to zapewne zastanawiasz się nad 

wyborem szkoły średniej. Ten numer stworzyli-

śmy specjalnie dla Ciebie, chcąc przybliżyć Ci 

wspaniałą szkołę, jaką jest ZSCh. Każda placówka 

ma zalety i wady, nasza również je posiada, jed-

nakże po dwóch latach uczenia się w niej mogę 

śmiało powiedzieć: "nie żałuję swojego wybo-

ru"! 

Agnieszka Hudyga 

 

   Zespół Szkół Chemicznych jest podzielony na Technikum Chemiczne, Ochrony 

Środowiska Nr 3 i XXVI Liceum Ogólnokształcące.  

   Sama należę do tej pierwszej części i powiem szczerze, że nie żałuję swojego wy-

boru, którego musiałam dokonać z końcem mojej edukacji w gimnazjum. To właśnie 

tutaj mogę uczyć się chemii na takim poziomie, który nie jest możliwy w innych 

szkołach ponadgimnazjalnych. Mogę uczestniczyć w zajęciach w pracowniach che-

micznych, gdzie mam okazję przekonać się, jak chemia wygląda w praktyce. Różne-

go rodzaju przyrządzanie roztworów, opanowanie niektórych przydatnych umiejętno-

ści, które mogą przydać mi się w moim przyszłym zawodzie chemika - to tylko nie-

które z moich zajęć.  

   Również klasy licealne mają wiele do zaoferowania uczniom. Zajęcia, które przy-

gotowują do pracy dziennikarskiej na profilu humanistycznym, czy analiza medyczna 

i sądowa na profilu biologicznym - to bardzo dobry wybór! 

   Jednak oprócz oczywistej sprawy, jaką jest nauka, w mojej szkole odbywają się 

zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym mogę rozwijać swoje pasje. Na korytarzach moż-

na wyczuć przyjemną atmosferę i każdy z nas, uczniów, mimo swojej ogólnej niechę-

ci do edukacji (jak to bywa w większości przypadków), akurat do tego miejsca przy-

chodzi z uśmiechem na twarzy.  

   Muszę wspomnieć również o Dyrekcji i nauczycielach, którzy w każdej chwili są   

w stanie pomóc słabszym uczniom oraz doradzić w trudnych sytuacjach edukacyj-

nych i życiowych. 
 

Gabriela Milanowska 

Kilka słów od przewodniczącej  

Samorządu Uczniowskiego 

Tytuł Złotej Szkoły dla Technikum Chemicznego                                          

i Ochrony Środowiska Nr 3                                                                             

w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych w latach 2013 i 2014 

3 miejsce w Małopolsce i 17 w Polsce dla Technikum Chemicznego i Ochrony 

Środowiska Nr 3 w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych (2013) 

3 miejsce w Małopolsce i 11 w Polsce dla Technikum Chemicznego i Ochrony 

Środowiska Nr 3 w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych (2012) 

3 miejsce w Małopolsce i 10 w Polsce dla Technikum Chemicznego i Ochrony 

Środowiska Nr 3 w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych (2011) 

NASZE OSIĄGNIĘCIA! 
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Pogromcy mitów 

Mit nr 1 

Do technikum chodzą tylko uczniowie, któ-

rzy słabo zdali egzamin gimnazjalny i nie 

dostali się do liceum. 

 
To jakaś bzdura! Tu Was zaskoczę! Do naszego techni-

kum dostają się uczniowie z wysokimi notami, średnimi         

i wynikami z egzaminu gimnazjalnego. Wielu wśród nich 

to stypendyści Fundacji Orlen „Dar Serca” („Mistrzowie 

Chemii”), a więc są to naprawdę niezwykle uzdolnieni pa-

sjonaci przedmiotów ścisłych! Wszystkie osoby, które wy-

brały technikum, dobrze wiedzą, czego chcą i co ich intere-

suje. Większość z nas pragnie poszerzać swoją wiedzę        

z chemii, biologii i przedmiotów ścisłych, a więc zamierza-

my zdawać je na maturze oraz kontynuować edukację na 

studiach, co z pewnością ułatwia nauka w szkole średniej, 

w której przewodzą takie przedmioty.  

 

Technikum to bardzo dobry wybór! 

Cześć! W tym numerze obalimy kilka mitów, które dominują      

w poglądach gimnazjalistów, a często również ich rodziców i są 

związane z wyborem dalszej drogi kształcenia. Ogólnie istnieje 

przekonanie, że liceum jest lepsze od technikum, jest tam wyższy 

poziom nauczania, edukacja trwa krócej, a po co uczyć się dłu-

żej, kiedy i tak bez studiów nie można znaleźć pracy. Takie rozu-

mowanie nie ma racjonalnych przesłanek! To stereotypy, które 

chcę obalić. 

 

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie                      

„Potęga Prasy” (2013) 

Laureat Konkursu Euroscola                                              

- Certyfikat EUROSCOLA (2013) 

Wyróżnienie w Konkursie                                          

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” (2010-2013) 

Laureat Konkursu  „ESOS - Edukacja Segregacja        

Odpadów Stałych”- 2013 

Tytuł „EKO-lidera 20-lecia” Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2013) 

3 pierwsze miejsca w konkursie                             

"Czysta woda zdrowia doda" (2013) 

I miejsce w Małopolskim Konkursie  

na Gazetkę Szkolną „Pasówka” (2014) 

II miejsce w Krakowskim Konkursie                         

Gazetek Szkolnych (2013) 

Wyróżnienie w Krakowskim Konkursie                    

Gazetek Szkolnych (2013) 

Laureaci w Konkursie Wiedzy                                       

o Uniwersytecie Jagiellońskim (co rok od 17 lat) 

Udział w Programie Małopolska Chmura Edukacyjna 

Udział w programie stypendialnym                             

ORLENU - „MISTRZOWIE CHEMII” 

Udział w programach: „Modernizacja Kształcenia Za-

wodowego”, „WiP”, „Eko-Chemik”,                          

„IV Władza z Klasą” 

Laureat Konkursu                                       

„Zanieczyszczenia cieków wodnych” 

Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim,            

Politechniką Krakowską,                                           

Akademią Górniczo-Hutniczą, WFOŚ i GW 

Współpraca Klaster LifeScience 

Wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie            

na Sztukę Teatralną i Scenariusz Filmowy (2012) 

Tytuł „Bezpieczna Szkoła” i członkostwo                     

w Ogólnopolskim Klubie Bezpieczne Szkoły (2012) 

Wyróżnienie w Krakowskim Konkursie                      

Gazetek Szkolnych (2012) 

I wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie                 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                       

„Handel Ludźmi moimi oczami” (2012) 

Wyróżnienie w konkursie "Lider Edukacji Zawodowej" 

Udział w programie „Junior Media”                          

wyróżnienia poszczególnych numerów gazetki 

Laureaci konkursu "Mam zawód, mam fantazję" 

NASZE OSIĄGNIĘCIA!! 
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Technikum to bardzo dobry wybór! 
O poziomie nauczania w naszej szkole świadczą wysokie 

miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimna-

zjalnych, które zajmują Technikum Chemiczne i Techni-

kum Ochrony Środowiska Nr 3 oraz zdobyty w 2013 i 2014 

roku Tytuł Złotej Szkoły. A wpływ na to ma wysoki po-

ziom edukacji w szkole oraz wyniki naszych uczniów, po-

nieważ do technikum przychodzą bardzo zdolni młodzi lu-

dzie. 

 

Mit nr 2 

Liceum lepiej przygotowuje do studiów. 

 
To wprost nie mieści się w głowie! W technikum zdajemy 

taką samą maturę, jaką zdają licealiści. Wymagania eduka-

cyjne w stosunku do nas są tak samo duże, jak w klasach 

licealnych. A dodatkowo w technikum mamy przedmioty 

zawodowe, bardzo dużo zajęć praktycznych, np. w naszych 

laboratoriach, które notabene są bardzo dobrze wyposażone 

(wszak to najlepsza szkoła chemiczna w Krakowie!). Mamy 

praktyki zawodowe, co również wpływa na dobre przygoto-

wanie do studiów, gdzie dominuje chemia, technologia che-

miczna, przedmioty ścisłe czy ochrona środowiska, bo tam 

również będziemy musieli spędzać czas w pracowniach. 

Praktyka czyni mistrzem! Wybór swojej drogi życiowej       

w tak młodym wieku świadczy o dojrzałości, ale też ułatwia 

skoncentrowanie się na jednym celu, co daje w przyszłości 

dobre efekty. 

Nasza szkoła bardzo dobrze przygotowuje do dalszej nauki 

na wyższej uczelni, o czym świadczy to, że nasi absolwenci 

zazwyczaj studiują na Politechnice Krakowskiej, AGH         

i świetnie sobie tam radzą. A w tych czasach studia na wy-

działach technicznych i ścisłych dają większą możliwość 

znalezienia pracy po studiach. Zresztą tam, gdzie rozwija 

się społeczeństwo, rozwija się również przemysł, a ten naj-

pewniej jest związany z chemią i przedmiotami ścisłymi. 

Jeśli więc wiążesz swoją przyszłość z chemią, która jest 

stale rozwijającą się dziedziną, to wybierz technikum che-

miczne lub technikum technologii chemicznej w naszej 

szkole. Nie dość, że wcześnie posiądziesz wszelkie tajniki 

chemii w teorii i praktyce, to jeszcze będziesz studiował 

kierunek, który daje duże możliwości na rynku pracy. 

 

Mit nr 3 

Technikum, które trwa o rok dłużej od li-

ceum, to tylko strata czasu! Młody człowiek 

musi i tak skończyć studia, by znaleźć pracę. 

 
To niedorzeczność! Po pierwsze technikum trwa dłużej        

i uczeń oprócz matury ma tytuł technika w danej dziedzinie, 

np. technika analityka, a więc konkretny zawód i umiejętno-

ści, które sprzyjają znalezieniu pracy już po szkole średniej. 

Jeżeli przy okazji nauczy się dobrze języków obcych, to ma 

możliwość rozwijania swojej kariery zawodowej w krajach 

Unii Europejskiej.  

Ten rok to okres, by dojrzeć do ważnych decyzji, zastano-

wić się nad przyszłością i przyswoić wiedzę i umiejętności, 

które przydadzą się w pracy i na studiach. Czas ten to praca 

i jeszcze raz praca, a przede wszystkim zdobywanie do-

świadczenia zawodowego w pracowniach i zakładach pra-

cy. Bezcenne! 

 

 

Pogromcy mitów 

ZAPRASZAMY  DO  NASZEGO  TECHNIKUM! 

PAMIĘTAJ! 
Technikum daje więcej możliwości na rozwój, a sprzyja temu dłuższy 

czas, jaki uczeń w nim spędza oraz stypendia, programy unijne dla szkół, 

które kształcą młodych ludzi w konkretnym zawodzie. 

Technikum dobrze przygotowuje do studiów - wybierasz konkretne tech-

nikum, zdobywasz tam wiedzę specjalistyczną oraz umiejętności prak-

tyczne w danej dziedzinie, a studia są tylko uzupełnieniem tego, co już 

wcześniej wybrałeś i nauczyłeś się w szkole średniej. Z każdym rokiem 

stajesz się specjalistą w swojej dziedzinie. 

Z technikum wychodzisz już ukształtowany! Wiesz, co chcesz w życiu 

robić, a to znacznie ułatwia odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy. 
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Stypendium 

Szansa  dla  zdolnych 
Nasza szkoła bierze udział w programie stypendialnym „Mistrzowie chemii” 

organizowanym przez Fundację Orlen „Dar Serca”. Jest ona skierowana do 

uczniów wykazujących szczególne zdolności w przedmiotach ścisłych, a zwłasz-

cza w dziedzinie chemii. Dzięki stypendium podopieczni fundacji mogą się dalej 

rozwijać, biorąc udział w różnych zajęciach dodatkowych i wyjazdach edukacyj-

nych.  
 

Tekst  KINGA CEBALLOS 

 

Nauka procentuje 
 

Fundacja finansuje koszty związane z edukacją, m.in. zakup podręczników i przyborów szkolnych, pobyt w internacie, zajęcia 

pozaszkolne oraz wycieczki. Dodatkowo stypendyści otrzymują comiesięczne kieszonkowe na pokrycie indywidualnych po-

trzeb związanych z nauką. 
 

          
 

Spróbuj i ty ! 
 

Kończysz w tym roku gimnazjum? Chemia jest Twoją pasją? Odnosisz sukcesy w konkursach? Odwiedź stronę 

www.orlendarserca.pl i dowiedz się więcej o warunkach uzyskania stypendium. Daj sobie szansę! 

Nasze technikum wyróżniono na tle innych polskich szkół. To właśnie ono zostało wybrane przez Fundację na placówkę,         

w której będą uczyć się Mistrzowie Chemii. 
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Technikum Chemiczne 

Nowa podstawa programowa nie ominęła nawet tego 
profilu! Zacznijmy od tego, że chodząc do naszego 

technikum, zdobywasz dwa, a nie jeden zawód jak do 

tej pory. Technik laborant, do którego uczniowie są 

przygotowywani przez dwa lata, pozwala na pracę la-
boranta w każdym laboratorium chemicznym. Później 

nie będą ci straszne stężenia molowe i przygotowywa-

nie takich roztworów, a drugim zawodem jest analityk. 
Do jego obowiązków należy przeprowadzanie analiz            

i dbanie o jakość wyników tych analiz. 

W naszym technikum, tak jak na innych profilach, roz-
szerzenie chemii i matematyki (chodź tej jest trochę 

mniej) daje się odczuć dopiero w 2 klasie. Jednak nie 

samą teorią żyje analityk! W końcu trzeba umieć trzy-

mać pewnie probówkę, by przypadkiem nie dodać         
o kroplę za dużo jakiegoś roztworu. W opanowaniu 

umiejętności posługiwania się sprzętem, pomagają licz-

ne zajęcia w pracowniach, które  trwają od 4 do 5 go-
dzin lekcyjnych. Trzeba przyznać, że po takim kursie 

pracy w laboratorium, jaki zapewni ci nasza szkoła, już 

żadne praktyczne zajęcia na studiach nie będą ci strasz-
ne! 

Nauka w klasach chemicznych jest wymagająca, ale niesamowicie otwiera oczy 

na świat! I daje solidną podstawę, by dostać się na studia chemiczne, a  później 

stwarza dobre perspektywy na pracę po studiach.  

Perspektywy na przyszłość 
  

    Po ukończeniu naszego technikum uczeń uzyskuje tytuł tech-

nika analityka, co daje możliwość pracy w zawodzie analityka 

w laboratorium.  Szkoła bardzo dobrze przygotowuje do stu-

diów chemicznych! 

        Jeżeli zaś chodzi o znalezienie pracy po studiach che-

micznych, to największe możliwości daje chemia analityczna 

przydatna praktycznie w  każdej dziedzinie przemysłu. Na spe-

cjalistów w tym zakresie czekają również firmy farmaceutyczne 

czy ochrona środowiska. Można też stu-

diować chemię kryminalistyczną, np. na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 

oprócz anatomii, metod identyfikacji 

zwłok, daktyloskopii, najwięcej będzie 

chemii. Warto więc uczyć się tego 

przedmiotu i wybrać drogę, która umoż-

liwi zdobycie satysfakcjonującej pracy. 

 

    Zacznij swoją przygodę z chemią  

           od naszego technikum!!! 

 

Nasza szkoła posiada bardzo dobrze 

wyposażone pracownie chemiczne, 

które w ostatnich latach zostały zmo-

dernizowane m.in. dzięki środkom         

z Unii Europejskiej. W profesjonalnie wyposażonych pracowniach uczniowie zdobywają wiedzę, praktyczne umiejętności    

i doświadczenie w pracy w laboratorium. Praktyczne nauczanie chemii i przedmiotów pokrewnych daje uczniom duże moż-

liwości wyboru dalszego kształcenia i ścieżki zawodowej. 

Technik analityk (klasa A) 

    Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  

                  chemia i matematyka 
 

                                 Uczeń otrzymuje tytuł: 

technika analityka, uprawniający go do podjęcia pracy w róż-

nych laboratoriach (chemiczne, analityczne, przemysłowe). 

Języki obce: język angielski i niemiecki 

     Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego:  

język polski, biologia, chemia, matematyka 

 

Próg punktowy 

od 80 pkt. 

Tekst AGNIESZKA HUDYGA (2A) 
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Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

chemia i matematyka 
  

Uczeń otrzymuje tytuł: 

technika technologii chemicznej, uprawniający go do podjęcia pracy   

w zakładach związanych z technologicznymi procesami chemiczny-

mi, a także rozpoczęcia działalności gospodarczej, opartej na zdoby-

tej wiedzy i praktycznych umiejętnościach zawodowych. 

Języki obce: język angielski i niemiecki 

Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego:  

Język polski, biologia, chemia, matematyka 

Technik technologii chemicznej (klasa T) 

Perspektywy na przyszłość 
 

   Ukończywszy technikum technologii chemicznej uzyskujesz tytuł 

technika technologii chemicznej i duży zasób wiedzy i umiejętności, 

które pozwolą ci na kontynuację nauki na studiach inżynierii i tech-

nologii chemicznej. Natomiast inżynieria chemiczna i procesowa zaj-

muje się operacjami, w których następuje zmiana składu chemicznego, masy bądź energii. To nauka rozwijająca się wokół 

projektowania procesów związanych z przepływem płynów, przemian cieplnych i che-

micznych prowadzonych w skali przemysłowej. 

   Praca po ukończeniu technologii chemicznej wymaga od kandydata predyspozycji do 

zajęć w laboratorium oraz rozwiązywania zagadnień technicznych, zarówno w zakresie 

projektowania jak również wykonawstwa i eksploatacji. Znajdziesz więc zatrudnienie 

wszędzie, gdzie przerabia się surowce stałe, ciekłe lub gazowe - przetwarzanie ropy naf-

towej w paliwa, produktów rolniczych w biopaliwa, buraków w cukier lub ziemniaków   

w skrobię, przetwarzanie związków chemicznych w farmaceutyki, barwniki, tworzywa 

sztuczne, przetwarzanie surowców biologicznych przy użyciu bakterii lub innych mikro-

organizmów. Przygotowanie surowców i mieszanek betonowych, zbrojenie, zagęszcza-

nie, hartowanie, autoklawizacja i inne. 

Jak pokazują aktualne dane, branża chemiczna znajduje się na pierwszym miejscu,            

jeśli chodzi o największe zatrudnienie.                                                                                          

W pierwszym półroczu 2013 roku zarejestrowano tam najwięcej etatowych pracowników. 
 

(Wg. Informacji  czasopisma Perspektywy) 

CHEMIA to nasze życie! To wszystkie te procesy, które spra-

wiają, że istniejemy. Coraz lepsze technologie i techniki prze-

mysłowe, produkcja żywności, opakowań, rynek leków, kosme-

tyków, wytwarzanie materiałów wymagają opanowania techno-

logii chemicznej. 

Próg punktowy 

od 80 pkt. 

Technikum Chemiczne 
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Technikum Ochrony Środowiska Nr 3 

 Technik Ochrony Środowiska (klasa O)  

Przedmioty realizowane w zakresie             

rozszerzonym: 

                           chemia i matematyka  
 

Uczeń otrzymuje tytuł: 
technika ochrony środowiska, uprawniający go do podjęcia 

pracy między innymi w ośrodkach badań i kontroli środowi-
ska, terenowych organach administracji państwowej, sta-

cjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach unieszkodli-

wiania odpadów.  
Języki obce: język angielski i niemiecki 

Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: 
język polski, biologia, chemia, geografia  

Perspektywy na przyszłość 
 

Ochrona środowiska jako zrównoważona gospodarka zaso-

bami naturalnymi Ziemi, to ciągle rozwijający się rynek 

pracy. Absolwenci naszego technikum posiadają wiedzę      

z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o śro-

dowisku. Potrafią analizować procesy dokonujące się          

w przyrodzie oraz rozumieją wpływ człowieka na środowi-

sko. Znają podstawowe procesy i problemy istotne dla 

ochrony środowiska.  

Po ukończeniu technikum uzyskuje się tytuł technika ochro-

ny środowiska i można studiować ochronę środowiska lub 

kontynuować naukę na kierunkach powiązanych z przyrodą, 

które przygotowują do pracy w laboratoriach  badawczych, 

kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania 

analityki oraz wykorzystujących materiał biologiczny w: 

przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody 

oraz w szkolnictwie.  

Rozwój nauk biologicznych ma ścisły związek z postępem  

w naukach zajmujących się produkcją i hodowlą roślin lub 

zwierząt, biologią mikroorganizmów, odpornością organi-

zmów na choroby oraz ochroną środowiska przyrodniczego, 

a więc jest wiele gałęzi przemysłu dla ich absolwentów. Ci, 

którzy posiądą umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień, 

pogłębione o praktyczne umiejętności (praktyki w techni-

kum, zajęcia w laboratorium, wyjazdy do placówek ochrony 

środowiska, prowadzenie doświadczeń) mogą znaleźć za-

trudnienie w specjalistycznych laboratoriach, firmach bio-

technologicznych propagujących nowoczesne technologie, 

instytucjach zajmujących się ochroną przyrody. 

Składowisko Odpadów Komunalnych „Barycz” w Krakowie jest miejscem składowania odpadów komunalnych dla miast 

Krakowa i Wieliczki oraz gmin powiatu krakowskiego. 13 września uczniowie z technikum ochrony środowiska pojechali    

w to miejsce, aby zapoznać się z tym, jak działa tego typu przedsiębiorstwo. Oglądali segregację śmieci oraz widzieli produk-

ty wtórne, które powstają z odpadów, np. kurtkę z plastikowych butelek. 

Jeden z zapisów Konstytucji RP mówi, że nasz kraj „zapewnia 

ochronę środowiska, kierując się zasadą równoważnego rozwo-

ju”. Właśnie owa zasada jest kluczowym pojęciem w godzeniu 

rozwoju gospodarczego z ochroną środowiska naturalnego. Na 

jego straży stoi szereg uregulowań prawnych, które określają 

działania inwestycyjne jednostek administracji państwowej i sa-

morządowej oraz biznesu. Im więcej absolwentów ochrony środo-

wiska znajdzie w nich zatrudnienie, tym mniejsze ryzyko, że ko-

lejne inwestycje będą wstrzymywane przez ekologów i pseudoeko-

logów.  

 

Wycieczka na teren Składowiska  

Odpadów Komunalnych ”Barycz” 

Próg punktowy 

od 70 pkt. 
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XXVI Liceum Ogólnokształcące 

Klasa biologiczno-chemiczna  

z elementami medycyny (C) 

Rozszerzone przedmioty: 

biologia i chemia 
 

Języki obce:  

język angielski oraz niemiecki; hiszpański lub francuski do 
wyboru.  

 

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:  
język polski, biologia, chemia, matematyka 

  

Uwagi: Proponujemy warsztaty pod kątem analizy chemicz-

nej, analizy i przygotowywania preparatów biologicznych.  

Przedmiot dodatkowy 
 

W klasie będzie prowadzony dodatkowy przedmiot     

         "Analiza medyczna i sądowa" 

Program obejmuje trzy działy:  

analiza medyczna z elementami anatomii i fizjologii 

człowieka,  

analiza chemiczna z elementami analizy sądowej, 

analiza chemiczna z elementami analizy medycznej.  

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w formie zajęć prak-

tycznych w bardzo dobrze wyposażonych w sprzęt i od-

czynniki pracowniach chemicznych, które znajdują się   

w naszej szkole.  

Jak sama nazwa wskazuje, 

w tygodniu najwięcej zajęć 

mamy z chemii i biologii, 

ale dopiero w drugiej kla-

sie z jednej godziny biolo-

gii i dwóch chemii robią 

się cztery. Jedna godzina tygodniowo z przewodzących przedmiotów jest podzielona na 

grupy, co umożliwia nauczycielom bezpośredni kontakt z uczniem, a uczniom wykonywa-

nie dodatkowych doświadczeń w laboratorium pod czujnym okiem nauczyciela. Praktyczne 

działania są niezwykle ciekawym doświadczeniem i ułatwiają zrozumienie wielu procesów 

chemicznych. Lekcje są bardzo interesujące, prowadzone w przemiłej atmosferze. Każdy 

nauczyciel zawsze chętnie służy pomocą i radą. 

Co można robić po ukończeniu klasy o takim profilu?  

Najczęściej uczęszczają do takiej klasy osoby, które chcą zdawać na medycynę, psycholo-

gię, farmację, biotechnologię i wiele innych kierunków związanych z biologią i chemią. To, 

jakie studia wybierzesz po „Biol-chemie”, zależy od Twoich ambicji i planów zawodowych 

na przyszłość. Jeżeli zależy Ci na dobrym wykształceniu oraz zawodzie, 

który zapewni Ci pracę zaraz po studiach, to polecam ten profil i to ko-

niecznie w naszej szkole, która ze względu na specjalizację (jako szkoła 

chemiczna) ma doskonałe zaplecze, by Cię zainteresować przedmiotami 

wiodącymi i dobrze przygotować do studiów.         

„Biol-chem”  
czyli klasa z rozszerzoną biologią i chemią 

 

Tekst PAULINA PROSZEK (2C) 

Z wizytą na Uniwersytecie Rolniczym 

Wycieczka klas biologiczno-chemicznych        

do Centrum Nauki Kopernik 

 

Próg punktowy 

od 80 pkt. 
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Większość z nas (czyt. uczniaków 2b) była w ośnieżonych domkach 

Lubogoszczy już rok temu, więc plotki o domniemanych godzinach nu-

żących zajęć zapełniających grafik wycieczki dojechały na sankach na-

wet do młodziaków z pierwszej klasy. Co tu się dziwić, że tak wielu wo-

lało zostać w domach. Trudno, ich strata. 

Jeśli nie macie zamiaru czytać reszty tekstu i oczekujecie krótkich słów 

określających całokształt wyjazdu, oto one: było świetnie. Wbrew 

wszelkim pozorom nie jest to opinia wzorowo szczęśliwego ucznia, 

oczekującego po tym tekście pochwały ze strony zadowolonego z tekstu 

nauczyciela. Właściwie to całkiem szczere. I nie takie dziwne, biorąc 

pod uwagę to wszystko, co otaczało nas przez te trzy dni i dwie noce.  

*Szczególnie noce, choć może akurat je powinniśmy ominąć* (po prostu 

musiałem to napisać) 

OK, przyznaję: nie wszystko było takie śnieżnobiałe. O ile część wypra-

wy do Lubogoszczy spędzona w autokarze nie zmuszała do większego 

wysiłku, to już podróż przez las zmuszała do tego, by co jakiś czas po-

wiedzieć o jedno ostre słowo za dużo. Natomiast powtórzenie jej pod-

czas drugiego dnia wycieczki… Straszne, naprawdę. No cóż, pobiegaliśmy sobie przynajmniej jak te sarenki i straciliśmy 

kilka dekagramów zdobytych na stołówce. A zyskaliśmy tam całkiem sporo. Może i obiadek nie olśniewał swym blaskiem, 

jak ten przygotowany przez chcące utuczyć nas babcie, jednak wcale nie było tak źle. 

Och, wykłady! Samo to słowo zmusza do rzewnego płaczu, a już kiedy dotyczy ono nas samych… Co za nieszczęście, że 

nie było was z nami. Wasze podejście do tematu uległoby sporej zmianie. No, może nie wyjątkowo sporej, ale zawsze to 

coś. 

 

XXVI Liceum Ogólnokształcące 

Klasa humanistyczno-medialna (B) 

Przedmioty rozszerzone: 

           język polski, historia 
 

Języki obce: 

język angielski oraz niemiecki; hiszpański lub francuski do wyboru 

 

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:  

język polski, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie 

  

Uwagi: Proponujemy warsztaty pod kątem dziennikarstwa, historii 

mediów, filmowe i inne oraz udział w projekcie "Czwarta Władza        

z Klasą - Szkolny Koncern Medialny".  

Przedmiot dodatkowy:  
 

W klasie prowadzony jest przedmiot "Media"   

w wymiarze godzina tygodniowo. 

Program obejmuje trzy działy:  

- edukacja medialna,  

- warsztaty dziennikarskie,   

- konteksty.  

Edukacja medialna zakłada zapoznanie uczniów 

z powstaniem mediów i ich ewolucją.  

Najobszerniejszy dział, warsztaty dziennikar-

skie, mają za zadanie rozwijanie kompetencji 

językowych, przygotowanie do odbioru tekstów 

zamieszczanych w mass mediach i świadomego 

tworzenia takich form. Ostatni etap nauki to 

zapoznanie uczniów z zawodami związanymi     

z mediami (np. dziennikarz, specjalista od PR).  

Jeżeli jesteś humanistą z krwi i kości oraz pragniesz zdobyć informacje i umiejętności, które ułatwią Ci do-

stęp do studiów na wielu kierunkach humanistycznych, dziennikarskich czy nawet pedagogicznych, przyjdź 

do naszej szkoły i wybierz tę klasą. Będziesz uczestniczył w licznych warsztatach dziennikarskich, w kon-

kursach literackich i dziennikarskich o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim! Mamy wielu laureatów ta-

kich konkursów. 

I pojechaliśmy na warsztaty do Lubogoszczy... 

 

Próg punktowy 

od 80 pkt. 
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XXVI Liceum Ogólnokształcące 

Klasa humanistyczno-medialna (B) 
Wyjątkowość godzin spędzonych na 

sali zawdzięczamy pewnie ich moty-

wowi przewodniemu, a mówiąc kon-

kretniej – grotesce. W połączeniu       

z talentami oratorskimi (a tu wymie-

niamy nauczycieli będących z nami na 

tej wbijającej się w pamięć wyciecz-

ce) wynikła z tego naprawdę interesu-

jąca mieszanka, w której trwaliśmy te 

kilka dni. Nie zmieniła tego nawet 

prośba narysowania kolorowymi kred-

kami wizerunków groteskowych 

maszkaronów, która pojawiła się pod-

czas pierwszego dnia zajęć. Kto wie, 

może nie było to takie straszne. Choć 

początkowe jęki rozpaczy sugerowały 

co innego. Chyba całkiem oczywi-

stym jest, że spotkało nas znacznie 

więcej niż tylko zabawa z kolorowan-

kami, jednak nie sposób pozostać przy 

temacie zbyt długo, gdy tuż obok szy-

kuje się coś, co stanowiło dla nas 

wszystkich prawdziwy trzon tej wy-

cieczki. Niestety, ale każdy tekst, któ-

ry musieliśmy przeczytać, każdy film, 

który musieliśmy oglądnąć i każda 

notatka, jaką musieliśmy stworzyć, 

nie znajdzie tu dla siebie miejsca. 

Szkoda, bo przecież i one wbiły się   

w pamięć. Choć nie tak, jak wspo-

mniany już trzon, czyli… 

Integracja! W zagubionych pośrodku 

gór domkach nadaliśmy temu słowu 

zupełnie inne znaczenie. Być może 

nasz kontakt z pierwszakami nie był 

tak dobry, jakbyśmy sobie tego życzy-

li (nie mogliśmy się nawet do nich 

zbliżyć, tak szybko uciekali!). Jednak 

nasze własne towarzystwo wynagra-

dzało to w pełni. A gdy tylko dołączy-

li do nas sami opiekunowie – rety! 

Chcielibyście teraz trochę szczegó-

łów, prawda? Macie pecha, a ja zbyt 

mało miejsca do opisu. Macie też jed-

nak odrobinę szczęścia: część naszych 

wariacji (ale tylko tych delikatniej-

szych) umieściliśmy na zdjęciach, 

które powinny w pełni oddać to, co ja 

starałbym się opisać. Rzućcie okiem 

na nie wszystkie, pozwalając mi przy 

okazji napisać jeszcze raz, to co zdą-

żyłem napomnieć już wcześniej: było 

świetnie! Więc gdy w zbliżającym się 

nowym roku usłyszycie o nadchodzą-

cej eskapadzie do Lubogoszczy, po-

starajcie się porozmawiać z nauczy-

cielem. Może w autokarze znajdzie 

się kilka wolnych miejsc specjalnie 

dla was? 
 

                                Maciej Piwowar 

Już w szkole średniej możesz rozpocząć swoją przygodę z dzien-

nikarstwem i zdobywać doświadczenie, redagując naszą gazetę. 

Masz głowę pełną pomysłów na ciekawe artykuły, opowiadania, wiersze? Lu-

bisz dzielić się z ludźmi swoją pisarską pasją? Chcesz być uczniem naszej szko-

ły? Jeśli tak, to już dziś serdecznie zapraszamy Cię do wstąpienia w szeregi re-

daktorów „AlChemika”. 

Działamy od kilku lat, z pasją wydając 

kolejne numery. Odnosimy sukcesy, 

zdobywając wysokie miejsca w konkur-

sach ogólnopolskich , np. I miejsce Re-

daktora Naczelnego naszego pisma        

w Ogólnopolskim Konkursie „Potęga 

Prasy” czy wyróżnienia naszych ucz- 

niów w Krakowskim Konkursie Gazetek 

Szkolnych oraz II miejsce dla gazetki w 

ubiegłym roku  szkolnym. Takimi suk-

cesami w tej dziedzinie nie może się 

pochwalić żadne liceum w Krakowie! 
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Z życia szkoły 

  Na sali gimnastycznej zgromadzili 

się pracownicy szkoły, rodzice oraz 

uczniowie. Po długiej nieobecności  

wróciła Pani Dyrektor i powitała przy-

byłą do naszej placówki młodzież. 

  Po wypełnieniu tych obowiązków 

nastąpiło uroczyste ślubowanie. Pani 

Dyrektor przywołała do siebie prze-

wodniczących klas pierwszych, wśród 

których znalazł się tylko jeden chłopak 

i nastąpiło złożenie szkolnej przysięgi. 

Podczas pasowania magiczną różdżką 

przy kilku uczniach, za sprawą diabli-

cy, zadzwonił czarodziejski dzwone-

czek, domagający się poddania dodat-

kowym próbom nowoprzybyłych deli-

kwentów. 

  Część z nich dostała do wypicia po-

dejrzaną miksturę w ciemnych kubecz-

kach, której składu ani smaku nie dane 

nam było poznać, pomimo tego grupka 

młodzików wypiła ową ciecz ze swoi-

stym zadowoleniem na twarzach. Kie-

dy skończyło się pierwsze wyzwanie, 

diablica rozdała swym ofiarom kar-

teczki z pytaniami.  

  W czasie, kiedy pierwszoklasiści 

przygotowywali się do odpowiedzi, 

ich starsi koledzy przystąpili do przed-

stawienia prostych doświadczeń che-

micznych. Jednak nie tłumaczyli pu-

bliczności wykonywanych czynności     

i dlatego osoby, które nie są eksperta-

mi w tej dziedzinie, niewiele z tego 

pokazu zrozumiały. Można było jed-

nak zobaczyć, że coś w probówkach 

zmienia barwę, coś strzela iskierkami, 

a na końcu nie dało się nic zobaczyć    

z powodu fali dymu, która zalała salę 

gimnastyczną.  

  Po tym krótkim pokazie umiejętności 

chemicznych, na środek sali wystąpiły 

dwie uczennice, które trzymały w ręku 

żabkę. Jak się okazało był to Jaś z 1a, 

którego zła czarownica zmieniła          

w zielone stworzonko. Odmienić go 

mógł pocałunek niewinnej panienki, 

lecz mimo usilnych nalegań zarówno 

ze stron chłopców, jak i nauczycieli, 

nie pojawiła się żadna, na tyle niewin-

na niewiasta, aby odczarować biedne-

go księcia.  

   Tymczasem diablica nie zapomniała 

o swojej zdobyczy i powróciła do od-

bierania odpowiedzi na serię pytań 

pokroju: „Ile to jest półtora i półtora?” 

Nasz inteligentny narybek z zaskaku-

jącą poprawnością rozwiązał wszyst-

kie zagadki. Uczniowie z klas che-

micznych zostali poddani dodatkowe-

mu testowi, na który składały się pro-

ste doświadczenia chemiczne przepro-

wadzane pod nadzorem starszych ko-

legów. W końcu, po wszystkich tych 

wyzwaniach, każdy stał się pełno-

prawnym uczniem ZSCh. 

    

Ślubowanie „pierwszaków” 

Tekst GABRIELA WIERCICHOWSKA (1AD) 

Pszczyna to niewielkie miasto w woje-

wództwie śląskim. To właśnie tam, co 

roku (w pierwszych miesiącach nauki) 

uczniowie klas pierwszych ZSCh uda-

ją się na jednodniową wycieczkę. Jadą 

klasy technikum i liceum oraz ich wy-

chowawcy.  

Pszczyna jest niesamowicie uroczym 

miastem, na którego terenie znajduje 

się zamek będący dawną własnością 

książąt Hochberg von Pless. To wła-

śnie w nim kręcono sceny do filmu 

opowiadającego historię księżnej Dai-

sy. Obecnie w zamku znajduje się mu-

zeum, a jego zwiedzanie jest jednym   

z celów wycieczki.  

Przewodnik oprowadza grupy po daw-

nej zbrojowni, gdzie podziwiać można 

broń białą; po parterze, na którym 

znajdują się apartamenty cesarskie; po 

piętrze pierwszym i drugim, z czego 

na największą uwagę zasługuje przed-

pokój myśliwski oraz sala lustrzana.  

Kiedy już uczniowie zwiedzą zamek, 

spacerkiem po pobliskim parku prze-

chodzą do skansenu, który nosi nazwę 

„Zagroda Wsi Pszczyńskiej”. Wtedy 

mają czas na zrobienie pamiątkowych 

zdjęć w pięknym otoczeniu oraz na 

rozmowę z nowo poznanymi osobami.  

Po zakończeniu zwiedzania i przejściu 

na rynek pszczyński, nadchodzi czas 

na wspólną integrację,  będą-

cą głównym celem tej wycieczki. Wy-

jazd trwa cały dzień i niewątpliwie 

jest istotny dla bliższego poznania się, 

bo przecież wiadomo, że nic nie zbliża 

bardziej niż wspólne śpiewanie w au-

tokarze, spacer po parku czy też jedze-

nie lodów i wygrzewanie się w ostat-

nich promienia październikowego 

słońca. 

14 października 2013 rok 

Wyjazd klas pierwszych do Pszczyny 
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  Z życia szkoły 

DYSKOTEKA 

Pokazy taneczne 

Przeurocze reprezentantki Samorządu 

Uczniowskiego pełniły rolę konferansjerek.  

Najpierw obserwujemy, jak inni tańczą, a później…   

sami szalejemy na parkiecie. 

17 października, w czwartek, o godz. 18.00 rozpoczęła się na sali gimnastycznej dyskoteka.  

Bilet wstępu kosztował zaledwie 5 zł. Podczas imprezy odbywała się również loteria           

oraz sprzedaż przekąsek, a uzyskane w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone                

na akcesoria sportowe.  

Zd
jęcia: 

m
gr Jo

an
n

a Zim
a

 

 
 

Czy to Michael Jackson?  

Nie, to absolwent ZSCh          

- Adrian Bernaś 

(uczestnik „Got to Dance”) 

Grupa taneczna hip - hop „ADRENALINA”, 

czyli Żaneta Kocoń i Ania Poznańska. 

Grupa taneczna hip - hop „REAKCJA”,  

czyli siostry Dominika i Karolina Machnik. 

Oglądamy występy naszych koleżanek. 

„Brawo dziewczyny!” 
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  Z życia szkoły 

DYSKOTEKA 

Jak widać wszyscy   

świetnie się bawią!!! 

Uczniowie przygotowali słodkie przekąski,  

takie jak własne wypieki oraz napoje, które 

sprzedawali swoim kolegom i koleżankom. 

Dziewczęta z klasy 

2c, czyli Agata Ry-

chlik, Weronika 

Ozimek, Kamila 

Nowak oraz Natalia 

Maciejewska, zor-

ganizowały loterię       

i konkurs muzycz-

ny. 

Król balu - Michał Kisielewski z klasy 4a. 

Królowa balu - Ewelina Chrobak z klasy 2c.. 

Zd
jęcia: 

m
gr Jo

an
n

a Zim
a

 

Zebrano 378 zł. Poniżej prezentujemy zakupio-

ne przez pana prof. Wojciecha Brzuchacza ak-

cesoria sportowe. 
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Z życia szkoły 

Szkolne Koło Teatralne 

„WAMPIRIADA” - co rok akcja krwiodawstwa 

Uczestnictwo w Programie promującym  

transplantację (każdego roku) 

Imprezy sportowo-rekreacyjne: 
październik – piesze wycieczki i marszobiegi na Ko-

piec Kościuszki, 

grudzień - Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej dziew-

cząt i chłopców, 

styczeń - wyjścia na lodowisko, 

luty - Walentynkowy Turniej Mini Piłki Siatkowej 

dziewcząt i chłopców, 

marzec - Mistrzostwa Szkoły w Koszykówce, 

kwiecień - Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego, 

czerwiec lub wrzesień - Turniej Siatkówki Plażowej, 

czerwiec – DZIEŃ SPORTU, 

cały rok - rozgrywki międzyklasowe i zajęcia pozalek-

cyjne.  

Mikołajkowy Turniej  

Piłki Siatkowej 

Koło Miłośników Krakowa  

- wycieczki po naszym mieście 

Marszobieg na Kopiec Kościuszki 

Szkolna siłownia 

Zawody  

Siatkówki  

Plażowej 

Szkolne Koło PCK 

Szkolny Klub  

Wolontariusza 

Nasza działalność pozanaukowa 
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Z życia szkoły 

SZKOLNA   TABLICA 

Międzyklasowy Konkurs  

„Zbiórka śmieci”  
- 26, 27 i 30 wrzesień 

Wybory Samorządu Szkolnego odbędą się  

5 listopada 2013 roku.  
Tydzień wcześniej zostaną przeprowadzone  

kampanie wyborcze kandydatów. 


