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KONKURS O PATRONIE SZKOŁY

	 14.11.12r	już	po	raz	ósmy	został	zorganizowany	finał	konkursu			„Z	Wilna	przez	Usole	do	Wadowic”	dla	uczniów	
Technikum,	dotyczący	życia	i	działalności	św.	Rafała	Kalinowskiego.	

	 W	I	etapie	konkursu,	który	odbył	się	w	październiku	wzięło	udział	242	uczniów,	tzn.	klasy	pierwsze	technikum	
oraz	40	ochotników	zgłoszonych	z	innych	klas.	Pisali	oni	pisemny	test	wiedzy	o	życiu	naszego	patrona.	Z	I	etapu	wyło-
niono	20-u	najlepszych	uczniów,	których	podzielono	na	5	grup	4-osobowych.	Zakres		tematyczny	tegorocznego	finału	
dotyczył	podróży	po	Europie	Józefa	Kalinowskiego	ze	swoim	wychowankiem	Augustem	Czartoryskim,	czyli	 lat	1874-
1877.	

fot. Małgorzata Imosa-Nogieć

	REDAKCJA:
	Skład:	Aleksander	Śliwiński

	Teksty:	Kacper	Jaworski,	Krzysztof	Maj,	Agnieszka	Migdał,	Michał	Olek,	Kamil	Perzowski,	Gabriela		 	
	 	Potempa,	Szymon	Staszek,	Krzysztof	Staszkiewicz,	Monika	Szarek,	Bartek	Zagól,	Hubert	Zając

	Pod	opieką:	mgr	Małgorzaty	Imosa-Nogieć,	mgr	Marty	Sidor

	 Pracę	naszych	uczniów	oceniało	jury	w	składzie:

p.	 E.	 Lorkowska/przewodnicząca/,	 p.	 B.	 Pas/członek/	 oraz				
O.	Andrzej	Cekiera	OCD,	karmelita	bosy,	członek	honorowy.

	 Po	 ciężkiej,	 dramatycznej	walce	wyniki	 konkursu,	 podium	
przedstawia	się	następująco:

1	miejsce:	P.	Włodarczyk/3PS/,	D.	Ligas/4ET/,		 	 	
B.	Stelmach/4ET/,	P.	Bieńkowski/3IA/,

2	miejsce:	W.	Piskorz/2IN/,	B.	Juszczyk/2IL/,	 	 	
M.	Jamka/3LE/,R.	Kapa/2IN/,

2	miejsce:	P.	Dębski/1ET/,M.	Zabiegaj/1IC/,	 	 	
M.	Januś/1IC/,	T.	Kaleta/1LB/

Warto	 zauważyć,	 że	przyznano	dwa	drugie	miejsca	oraz	 że	
na	 podium	 znaleźli	 się	 uczniowie	 klas	 pierwszych.	 Można	
również	 stwierdzić,	 że	 młodzież	 naszego	 Technikum	 żyje	
konkursem,	z	niecierpliwością	czeka	na	kolejne	edycje.	Kon-
kurs	został	zorganizowany	przez	p.	B.	Pasa	oraz	p.	M.	Woj-
ciechowskiego.	Z	nadzieją	czekamy	na	następny	rok	i	kolejne	
konkursowe	zmagania.

Marek	Wojciechowski

„Z Wilna przez Usole do Wadowic”
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KALINOWSKI NA JĘZYKACH
	 Z	pośród	ponad	200	uczestników	konkursu	o	patronie	szkoły	świętym	Rafale	Kalinowskim	z	całej	szkoły	wy-
łoniliśmy	20	najlepszych,	kandydatów	na	podium.	Walka	była	zażarta,	5	grup	walczyło	ramię	w	ramię	o	zwycięstwo.	
Ostatecznie	wygrała	drużyna	w	składzie:	Piotr	Bieńkowski	3IA,	Paweł	Włodarczyk	3PS,	Daniel	Ligas	oraz	Bartłomiej	
Stelmach	z	4ET.	Zwycięscy	naszego	konkursu	odbywającego	się	już	po	raz	ósmy	w	naszej	szkole	,	zgodzili	się	odpowie-
dzieć	nam	na	kilka	pytań.

Czy konkurs był trudniejszy niż w tamtym roku ?

 
Piotr Bieńkowski:	W	moim	osobistym	odczuciu	tegoroczny	konkurs	wymagał	więk-
szego	nakładu	pracy,	a	co	za	tym	idzie,	poziomu	wiedzy	niż	w	latach	poprzednich.	
Najprostszym	argumentem	będzie	fakt,	że	w	ubiegłym	roku	moja	grupa	zdobywała	
więcej	punktów	i	osiągała	niższą	lokatę	ze	względu	na	niewielki	zakres	wiedzy	obej-
mujący	cztery	lata	z	życia	Św.	Rafała	Kalinowskiego.	Występowało	wiele	miejsc,	dat	
oraz	postaci.

W konkursie brał również udział tegoroczny maturzysta, Bartek Stelmach. Po raz 
drugi z rzędu stanął on na najwyższym podeście podium. Zapytaliśmy go o odczucia 
po wygranej

Bartek Stelmach:	W	tym	roku	pytania	mnie	zaskoczyły.	Były	zupełnie	innej	formy	niż	
w	ubiegłym	roku.	Sukces	nie	przyszedł	łatwo,	lecz	mimo	przeciwności	losu	jestem	
dumny,	że	podołałem	temu	zadaniu.	Mam	nadzieję,	że	moi	młodsi	koledzy	z	drużyny	
podtrzymają	dobrą	passę	i	za	rok	wygrają	po	raz	kolejny.		Zachęcam	również	wszyst-
kich	uczniów	do	wzięcia	udziału	w	kolejnych	edycjach	konkursu.	To	wspaniała	zaba-
wa,	nauka	i	integracja	z	rówieśnikami	w	jednym.

Jaka jest Twoja opinia o tegorocznym konkursie?

Daniel Ligas: Biorę	udział	w	konkursach	o	naszym	patronie	co	roku,	więc	mogę	po-
równać	aż	4	edycje.	Ta	wydaje	mi	się	naprawdę	najtrudniejsza	(dlatego	tym	większa	
satysfakcja	ze	zwycięstwa!).	W	finałowym	etapie	musieliśmy	wykazać	się	bardzo	wni-
kliwą	znajomością	mapy	i	umiejętnością	interpretacji	tekstu.

Czwarty finalista również poświęcił sporo czasu na przygotowania. Jak oceniasz 
pracę swojej drużyny?

Paweł Włodarczyk: Zgłosiłem	się	do	udziału	w	konkursie	o	św.	Rafale	Kalinowskim	
już	po	raz	trzeci.	Wszyscy	odczuliśmy,	że	w	tym	roku	poprzeczka	postawiona	była	bar-
dzo	wysoko.	O	ile	pierwszy	etap	był	dość	prosty,	to	jednak	finał	wymagał	naprawdę	
sporej	wiedzy.	Jestem	dumny	z	wygranej!	Jednocześnie	dziękuję	całej	mojej	ekipie	za	
dobrą	współpracę.

My	również	zachęcamy	do	udziału	we	wszystkich	odbywających	się	konkursach	w	
naszej	szkole	i	życzymy	sukcesów.

fot. Małgorzata Imosa-Nogieć Rozmawiała:	Monika	Szarek
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WRAŻENIA PIERWSZAKÓW

Jesteśmy	 trójką	 przyjaciół	 z	 jednej	miejscowości.	 Zastanowienia	 nad	 szkołą	 ponadgimnazjalną	 zaczęliśmy	
w	 styczniu	 2012	 r.	Mimo	 iż	 do	 czerwca,	w	 którym	 trzeba	 było	 składać	 podania	 było	wiele	 czasu	 to	 i	 tak	
z	każdym	dniem,	 tygodniem	zdanie	na	temat	ostatecznego	wyboru	nie	było	do	końca	pewne.	Zaczęło	się	
gdybanie.	Gdzie	iść?	Na	jaki	kierunek?	Która	konkretnie	szkoła?	Ta	czy	tamta?.	Mieliśmy	odmienne	zdania,	w	
pewnym	momencie	dwójka	z	nas	chciała	uczęszczać	do	szkoły	sportowej.	Rozpatrywaliśmy	wiele	możliwości,	
profili	oraz	kierunków.	W	trakcie	wybierania,	gdy	skoncentrowaliśmy	się	na	wyborze	technikum	zaciekawił	
nas	 kierunek	 o	 nazwie	 logistyka.	 Przez	 kolejne	 tygodnie	 poszukiwaliśmy	 w	 internecie	 szkół	 w	 Krakowie,	
które	umożliwią	nam	kształcenie	w	tym	kierunku.	Po	przeglądnięciu	wielu	stron	internetowych	wszelakich	
szkół	 umożliwiających	 naukę	 tego	 zawodu	 skupiliśmy	 się	 na	 dwóch:	 Zespole	 Szkół	 Ekonomicznych	 Nr	 2	
oraz	Technikum	Komunikacyjnym	Nr	25	w	Krakowie.	 I	znów	na	tym	etapie	pojawił	się	kłopot,	którą	z	nich	
wybrać.	Idziemy	do	Zespołu	Szkół	Ekonomicznych.	Kilka	dni	później	do	Technikum	Komunikacyjnego	i	tak	do	
znudzenia.	Około	marca	bieżącego	roku	na	stronie	drugiej	szkoły	pojawiła	się	 informacja	o	wprowadzeniu	
profilu	mundurowego	 na	 kierunek	 logistyki.	 Początkowo	 nas	 to	 zniechęciło,	 ponieważ	 tak	 naprawdę	 nie	
wiedzieliśmy,	 na	 czym	 to	 będzie	 polegać.	 Zaczęły	 padać	 pytania:	 Czy	 po	 ukończeniu	 szkoły	 musimy	 być	
żołnierzami?	Pracować	tylko	i	wyłącznie	w	wojsku?	Kilka	dni	później	nastąpiła	dobra	informacja,	dlatego	że	w	
obydwu	szkołach	miały	się	odbyć	dni	otwarte.	Dzięki	nim	dowiedzieliśmy	się	dużo	o	obydwu	szkołach.	Po	wielu	
namysłach	wybraliśmy	Technikum	Komunikacyjne	Nr	25.	W	czerwcu	po	złożeniu	podań	oraz	wszelkich	innych	
niezbędnych	dokumentów	do	szkoły	mogliśmy	się	cieszyć	wakacjami.	W	lipcu	ostatecznie	dowiedzieliśmy	się	
już,	że	się	dostaliśmy.
	 	 	 	 	 I	w	 końcu	nadszedł	 dzień	 rozpoczęcia	 roku	 szkolnego.	Gdy	dotarliśmy	 już	 pod	 szkołę,	 z	 początku	nie	
wiedzieliśmy,	 co	 robić,	 gdzie	 się	 udać.	 Rozsądek	 podpowiadał	 nam,	 aby	 iść	 prosto	 do	 głównych	 drzwi	
wejściowych.	Będąc	już	w	szkole,	zorientowaliśmy	się	gdzie	wszyscy	podążają.	Poszliśmy,	więc	za	nimi.	Długo	
czekaliśmy	na	przemówienie	dyrektora	i	innych	nauczycieli.	Serce	mocniej	zabiło,	gdy	wychowawcy	wyczytali	
listy	uczniów	tworzących	ich	klasy.	Obyśmy	mieli	 fajną	bądź	fajnego	wychowawcę.	Wychowawczyni	trafiła	
nam	się	bardzo	miła.	Z	czasem	przekonaliśmy	się,	że	jest	to	osoba	umiejąca	wysłuchać	i	będąca	otwartą	na	
nasze	problemy,	zmartwienia,	a	zarazem	wymagająca.	Pierwsze	dni	w	szkole	były	dla	nas	ciężkie,	ponieważ	
było	to	całkiem	nowe	doświadczenie.	Siedzieliśmy	cicho	oraz	trochę	skrępowani	nowym	otoczeniem,	baliśmy	
się,	że	nie	podołamy	i	nie	damy	sobie	rady.	Nie	spodobał	nam	się	na	początku	plan	lekcji,	ponieważ	mieliśmy	
lekcje	do	późna.	Mimo	to	teraz	ma	to	swoje	dobre	strony	ze	względu	na	to,	że	nie	musimy	wcześnie	wstawać.	
					Przeskok	z	gimnazjum	jest	odczuwalny.	Tutaj	mamy	o	wiele	więcej	nauki	niż	wcześniej,	lecz	ma	to	pozytywny	
wpływ,	jeżeli	chcemy	pracować	potem	w	tym	zawodzie,	czy	też	coś	osiągnąć	musimy	to	zaakceptować	oraz	
ciężko	i	uczciwie	pracować.	Z	każdym	dniem	atmosfera	w	klasie	zaczęła	robić	się	coraz	lepsza.	Nauczyciele	
są	bardzo	mili	i	pogodni,	widać,	że	ich	podejście	oraz	wysiłek,	który	wkładają	w	to,	aby	nas	czegoś	nauczyć	
w	przyszłości	na	pewno	wyjdzie	nam	na	dobre,	tak	że	nie	można	narzekać.	Szkoła	ta	jest	na	bardzo	dobrym	
poziomie,	co	może	świadczyć	to	o	tym,	że	wybierają	ją	osoby	z	terenów	nawet	całej	Polski.	W	naszej	klasie	
mamy	koleżanki	z	Wrocławia.
Niedługo	dostaniemy	mundury,	co	nas	bardzo	cieszy	i	ekscytuje.	Będą	nam	one	dodawać	motywacji	do	nauki,	
bo	przecież	mundur	zobowiązuje.	Na	ulicach	sporo	dziewczyn	obejrzy	się	za	nami.
Mamy	już	kilka	wycieczek	za	sobą	po	Krakowie.	Zwiedziliśmy	kilka	kościołów,	muzeów,	sanktuariów.	Mieliśmy	
także	okazje	uczestniczyć	w	obozie	kondycyjno-szkoleniowym	w	miejscowości	Małe	Ciche.	Obóz	był	świetny.	

 20 listopada, jak co roku, obchodzimy Dzień Patrona naszej szkoły – Ks.Rafała Kalinowskiego. Jest to 
szczególny czas, zwłaszcza dla nowych uczniów technikum. To właśnie wtedy, po złożeniu ślubowania, stają 
się oni pełnoprawnymi uczniami. Z tej okazji życzymy im samych sukcesów, dobrze wykorzystanych szans, 
jakie daje im nauka w TK i wartościowych przyjaźni na całe życie.
 A oto, jak nasi „pierwszacy” trafili na łono naszej szkoły i jakie były ich wrażenia po pierwszych 
dniach, tygodniach.

Dylematy, Wybór i Wrażenia z nowej szkoły!
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Nie	było	czasu	się	nudzić.	Każdy	mógł	się	wykazać.	Bardzo	cieszy	nas,	że	mogliśmy	uczestniczyć	w	tego	typu	
wyjeździe.	Z	niecierpliwością	czekamy	na	następny!
Jedyną	męczącą	rzeczą	w	szkole	jest	codzienne	legitymowanie	przed	wejściem	do	budynku,	ale	jest	to	do	
zniesienia,	przecież	chodzi	tu	o	nasze	bezpieczeństwo.
Podsumowując,	szkoła	bardzo	nam	się	podoba.	Z	dnia	na	dzień	jest	coraz	lepiej.	Jest	dużo	pracy	i	obowiązków,	
ale	 jest	też	przy	tym	świetna	atmosfera.	Mamy	nadzieję,	że	te	cztery	 lata	w	niej	spędzone	zapewnią	nam	
wiele	pozytywnych	wrażeń	oraz	sukcesów,	 i	że	przyjaźnie	w	niej	utrwalone	będą	trwać	na	wiele	 lat	po	 jej	
ukończeniu.	W	przyszłym	roku,	gdy	któregoś	z	nas	ktoś	zapyta,	jaką	szkołę	mu	polecamy,	powiemy,	że	naszą,	
nasze	Technikum	Komunikacyjne	Nr	25.

Krzysztof	Maj,	Kamil	Perzowski,	Szymon	Staszek	z	klasy	I	LB

WRAŻENIA PIERWSZAKÓW

DZIEWCZYNO POKAŻ NOGI
 Nogi są jednym z licznych atutów 
kobiecej natury. Niestety niecodziennie 
męskie oczy mogą nacieszyć się widokiem 
odsłoniętych kolan. Na co dzień płeć piękna 
nieprzychylnie patrzy na leżącą w szafie 
spódnicę. Aby zmienić to podejście, przyjęto, 
że 30 października będzie Światowym Dniem 
Spódnicy.
W	codziennym	stroju	kobiety	zamieniły	
spódnice	na	spodnie.	Obecnie	rurki	
zostały	powszechnie	zaakceptowane	
przed	społeczeństwo,	natomiast	widok	
dziewczyny	w	ołówkowej	spódniczce	dziwi	
i	zaskakuję.	Stało	się	to	za	sprawką	Amelii	
Jenks	Bloomer,	George	Sand	i	hrabianki	
Platerówny,	które	jako	pierwsze	kobiety	na	
świecie	założyły	spodnie.	W	XIX	wieku	było	
to	dość	kontrowersyjne	zachowanie,	jednak	
ostatecznie	uznane	za	naturalne		i	zaaprobowane	przez	ogół.	Niestety	spódnica	została	wyparta	na	drugi	
plan.	
Dziś	dżinsy	nosi	się	na	co	dzień,	do	szkoły	i	pracy.	Kobiety	zapytane	dlaczego	chowają	nogi	pod	spodniami	
nie	zastanawiają	się	długo.	Następuje	prosta	odpowiedź	–	wygoda.		Zakrywając	kostki	czują	się	swobodnie	
i	nie	martwią	o	oczko	w	rajstopach.	Oznajmiają,	że	spódnice	ubierają	jedynie	na	ważne	okazje.	Zapominają	
jednakże	żaden	inny	strój	nie	potrafi	być	taki	seksowny	i	kobiecy.	Warto	też	zaznaczyć,	iż	łatwo	nimi	
zatuszować	mankamenty	figury.
W	przeszłości	spódnica	była	elementem	męskiego	ubioru.	Zresztą	współcześnie	dalej	noszona	jest	przez	
przedstawicieli	niektórych	subkultur	czy	Szkotów,	którzy	uważają	ją	za	symbol	narodowy.		Jednakże	to	
kobieta	powinna	pokazywać	swoje	zgrabne	nogi.	

Agnieszka	Migdał
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	 1	 listopada	 w	 Polsce	 jest	 Dniem	 Wszystkich	 Świętych.	 Jest	 to	
uroczystość	 rzymskokatolicka	 obchodzona	 ku	 czci	 wszystkich	 zmarłych.	
Kojarzy	 się	 ona	 z	 zadumą	 oraz	 nostalgią.	 Rodziny	 odwiedzają	 groby	
bliskich,	zapalają	znicze,	modlą	się	za	nich	i	wspominają	chwile	spędzone	
z	 nimi.	 1	 listopada	 jest	 również	 sposobnością	 do	 odwiedzin	 znajomych	
mieszkających	daleko,	gdyż	jest	to	dzień	wolny	od	pracy.

	 Nocą	 31	 października	 w	 wielu	 krajach	 kultury	 chrześcijańskiej	
obchodzi	 się	 Halloween.	 Zwyczaj	 świętowania	 Halloween	 wywodzi	 się	
z	 celtyckiego	obrządku	Samhain.	Ponad	2	 tys.	 lat	 temu	w	Anglii,	 Irlandii,	
Szkocji,	Walii	i	północnej	Francji	w	ten	dzień	żegnano	lato,	witano	zimę	oraz	
obchodzono	święto	zmarłych. Druidzi	(kapłani	celtyccy)	wierzyli,	iż	w	dzień	
Samhain	zacierała	się	granica	między	zaświatami	a	światem	ludzi	żyjących,	
zaś	 duchom,	 zarówno	 złym	 jak	 i	 dobrym,	 łatwiej	 było	 się	 przedostać	 do	
świata	żywych.
 
	 Spotykam	 się	 często	 z	 opiniami,	 że	 Halloween	 nie	 powinno	 być	
świętowane	 w	 Polsce,	 ponieważ	 nie	 pasuje	 ono	 do	 sposobu	 czczenia	 Dnia	
Wszystkich	Świętych.	Nie	 jest	ono	adekwatne	do	ogólnego	zarysu	święta,	do	
jego	 zadumy	 i	 powagi	 wykreowanej	 przez	 setki	 lat	 tradycji.	 Jednak	 łatwość	
komunikacji,	 telewizja	 i	 Internet	 pokazały	 nam	 ten	 odmienny	 sposób	
świętowania.	 Szczególny	 wpływ	 wywarło	 to	 na	 młode	 pokolenie,	 które	
chętnie	 przyjmuje	 wszelkie	 nowe	 sposoby	 radosnego	 spędzania	 czasu	 w	
gronie	 znajomych.	 Z	 pewnością	 Halloween	 jest	 przyjaźniej	 odbierane	wśród	
młodzieży	niż	Dzień	Wszystkich	Świętych	i	na	pewno	będzie	zyskiwać	w	Polsce	
na	popularności	i	aktywnemu	uczestnictwu.

	 Ale	czy	przez	 to	 tradycyjny	Dzień	Wszystkich	Świętych	 jest	pomijany,	
stopniowo	 zapominany?	 Nie	 sądzę.	 Każdy	 potrzebuje	 chwili	 spędzonej	 na	
zadumie,	wspomnieniu	dawnych	lat	oraz	zastanowieniu	się	jaki	wpływ	zmarłe	
osoby	 miały	 i	 wywarły	 na	 nasze	 życie.	 Jednak	 ludzie	 również	 potrzebują	
odskoczni	od	szarości	życia	codziennego,	pewnej	odmienności.	Możliwość	taką	
daje	Halloween.	Dlatego	uważam,	że	jedynymi	problemami,	jakie	są	przyczyną	
wielu	kłótni	związanymi	z	tymi	świętami	jest	krótki	odstęp	pomiędzy	nimi	oraz	
podobna	geneza.

	 Moim	zdaniem	 ludzie	niepotrzebnie	debatują	nad	wyższością	danego	
święta	 oraz	 narzucają	 jego	 obchodzenie	 w	 najlepszy	 według	 siebie	 sposób.	
Mimo	tego,	że	są	to	święta	tak	bliskie,	są	od	siebie	bardzo	różne	i	z	pewnością	
jedne	i	drugie	będzie	cieszyć	się	popularnością.	

Michał	Olek	kl.	2	LO

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Chodząc	po	cmentarzach	
w	Dzień	Wszystkich	
Świętych	i	w	Dzień	Zaduszny	
wspominamy	tych,	którzy	
od	nas	odeszli.	Zazwyczaj	
nasze	myśli	kierujemy	ku	
osobom	z	naszych	rodzin,	ku	
naszym	przyjaciołom.	Czasem	
westchniemy	za	tymi,	co	
zginęli	za	Polskę.
Dziś	wspomnijmy	tych,	
których	pożegnaliśmy	w	
mijającym	roku.	Są	wśród	nich	
politycy,	artyści,	sportowcy,	a	
nawet	zwykli,	ale	jednak	nie	
do	końca,	ludzie.	
Neil	Armstrong	–	pierwszy	
człowiek	na	Księżycu.
Sarah	Burke	–	narciarka.
Wiesław	Chrzanowski	–	
polityk,	patriota.
Przemysław	Gintrowski	–	
muzyk,	bard	Solidarności,	
piewca	wolności.
Vaclav	Havel	–	Prezydent	
Czech,	poeta.
Whitney	Houston	–	
piosenkarka.
Irena	Jarocka	–	piosenkarka.
Włodzimierz	Smolarek	–	
piłkarz
Wisława	Szymborska	–	
poetka,	laureatka	Nagrody	
Nobla
Violetta	Villas	–	piosenkarka
Dawid	Zapisek	–	najbardziej	
znany	kibic,	człowiek	
ogromnej	pasji

fot. M. Imosa-Nogieć
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KRÓL EDYP

*	(…)i	ciężkie	sprawy
Z	dobrym	obrotem	szczęsnymi	się	stają.	–		te	słowa		KREONA	można	
interpretować	 jako	 nakłaniające	 do	 pozytywnego	 myślenia	 i	 nie	
zadręczania	się	troskami

*	Miastu,	któregoś	dzieckiem,	służyć	radą
Jest	obowiązkiem	miłości	i	prawa	–	słowa	EDYPA,	mamy	obowiązek	
służyć	krajowi,	w	którym	się	wychowaliśmy
	 W	 ramach	 Dnia	 Kulturoznawczego	 (18	 października)	
uczniowie	 wszystkich	 klas	 pierwszych	 naszego	 technikum	 obejrzeli	
przedstawienie	 Król	 Edyp.	 Jednocześnie	 miało	 to	 być	 dopełnienie	
omawianej	na	lekcjach	języka	polskiego	lektury	Sofoklesa.

Poniżej	przedstawiamy	wrażenia	kilku	widzów,	spisane	bezpośrednio	po	spektaklu:

Mnie	szczególnie	podobała	się	gra	aktorów-	zwłaszcza	to,	jak	wyrażali	swoje	emocje.	Świetnie	wczuli	się	w	
grane	przez	 siebie	postacie.	Na	 scenie	było	niewiele	 rekwizytów-	nastrój	nadawały	oświetlenie	 i	muzyka.	
Spektakl	oceniam	pozytywnie	i	szczerze	polecam!
Ł.	Piekarczyk

18	października	2012	w	ramach	Dnia	Kultury	całą	klasą	wybraliśmy	się	do	teatru	na	przedstawienie	Król Edyp. 
Byłem	bardzo	ciekaw	realizacji	sztuki,	ponieważ	dramat	Sofoklesa	jest	interesującą	książką.
Po	krótkim	wprowadzeniu	spektakl	rozpoczął	się.	Na	scenie	mogło	przebywać	tylko	trzech	aktorów-	zgodnie	
z	zasadami	tragedii	greckiej.	
P.	Ziółko

Scenarzysta	i	reżyser	wprowadzili	do	dramatu	nowe	rozwiązania	-	min	postać	alter	ego	Edypa.	
Pozytywnie	oceniam	muzykę-	wprowadzała	w	każdą	kolejną	scenę	dramatu.	Brzmieniem	budowała	nastrój.	
Warto	też	wspomnieć	o	scenografii-	spodobała	mi	się	ze	względy	na	prostotę	i	oszczędność.
M.	Januś
 
Najbardziej	w	sztuce	podobało	mi	się	zaprezentowanie	–	poprzez	oszczędność	rekwizytów	i	współczesny	strój	
Kreona	-	ponadczasowości	tekstu	i	uniwersalnego	wymiaru	tragedii	Sofoklesa.	K.K.

Ciekawie	 było	 zobaczyć	 jak	 mogła	 wyglądać	 tragedia	 antyczna.	 Dramat	 pomógł	
zrozumieć	 sens	 katharsis,	 które	 było	 przecież	 ważnym	 elementem	 uczestniczenia	 
w	spektaklach	antycznych.	pk

Podobało	mi	się	odwrócenie	zasad	teatru	greckiego-	tzn	fakt,	że	role	męskie	grała	kobieta.	Jednak	najważniejszy	
był	przekaz	-	i	myślę,	że	aktorom	udało	się	wczuć	w	role.	Mogłabym	polecić	ten	spektakl	każdemu,	kto	szuka	
odpowiedzi	na	pytania	dotyczące	ludzkiego	losu,	ale	tylko	po	lekturze	dramatu	Sofoklesa.
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U SZKOŁY BRAM
W ostatnim czasie w ZS nr 1 w Krakowie wprowadzono reformy 
dotyczące przekraczania progu budynku szkoły. Zdezorientowani 
uczniowie z niezadowoleniem przyjęli nowe zasady. O powodach 
zaistniałej sytuacji rozmawialiśmy z Koordynatorem ds. 
Bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie 
mgr. inż. Ryszardem Stokłosą.

Agnieszka Migdał: Dlaczego od października wejście do szkoły następuje po ukazaniu identyfikatora 
lub legitymacji?
Ryszard Stokłosa: Względy bezpieczeństwa.
Bartek Zagól: Jakie są te względy bezpieczeństwa?
RS: Jest ich kilka. Po pierwsze poza budynkiem uczniowie spotykali się z podejrzanymi osobami 
nieuczęszczającymi do naszej szkoły. Wiemy, że odbywały się tam różne transakcje m.in. skradzionymi 
przedmiotami. Po drugie, wychodząc poza bramkę narażali się na potrącenie przez samochód.  W ostatnim 
czasie doszło do przykrego incydentu. Na barierkach obok boiska szkolnego chłopakowi zadano kilka 
ciosów nożem.  

Punkt 8 § 50 statutu naszej szkoły brzmi: „ w czasie trwania zajęć oraz w przerwach między nimi uczeń nie może opuszczać 
terenu Szkoły” 

AM: Teren szkoły do bramki, czyli wyjście do bramki jest możliwe?
RS: Nie macie prawa wychodzić ze szkoły. Grupa delegatów  została do tego przekonana przez Pana 
Dyrektora. Dobrze o tym wiecie, że na zewnątrz odbywały się różne historie, łącznie z paleniem 
narkotyków; mamy na to dowody. Dla waszego dobra nie wpuszczamy i nie wypuszczamy nikogo ze szkoły
AM: Czy osoby mieszkające w internacie również nie mogą wychodzić poza budynek szkoły?
RS: Mogą, mają do tego prawo, ale proszę podać jakiś powód wyjścia do internatu.
BZ: Na przykład pójście do pokoju po książkę.
RS: W takiej sytuacji należy udać się do portiera lub osoby dyżurującej i nie ma problemu z wyjściem. 
Spróbujcie dokładnie obejrzec jakiś film przedstawiający szkołę brytyjską czy amerykańską. Tam młodzież 
przebywa na terenie ogrodzonym i pod nadzorem ochrony.
AM:Dlaczego o tych zmianach zostaliśmy poinformowali tylko radiowęzłem i po fakcie?
RS: Proszę rozmawiać z wychowawcami.
BZ:Czyli wychowawcy wiedzieli o zaistniałej sytuacji? 
RS: Oczywiście. I mieli obowiązek poinformowania swoich wychowanków.
AM: Czy widzi Pan minusy tej sytuacji?
RS: Minusami jest to, że widzimy dokładnie kto pali, narażamy się na zniszczenia, uczniowie przeskakują 
przez ogrodzenie, wyłamują bramkę. Minusem również jest to, że młodzież  ma pretensje. Za przykład 
mogą nam wszystkim służyć inne szkoły, gdzie nie ma żadnych problemów, jest zakaz i koniec.
BZ: A jak wygląda sprawa z wychodzeniem uczniów pełnoletnich ze szkoły?
RS: Każdy uczeń ma prawo wyjść ze szkoły, ale musi mieć oświadczenie od rodziców lub opiekunów, 
pełnoletni może zrobić to samo ale zostawia oświadczenie, że wychodzi ze szkoły. Sam o tym decyduje. 
Warunkiem jest pisemne oświadczenie.
AM: Do kogo trzeba je oddać?
RS: Należy zostawić panu na portierni.
BZ: Jakie inne kroki są, czy będą podjęte w celu poprawienia bezpieczeństwa?
RS: Dalszymi krokami będzie doskonalenie systemu monitoringu, mamy zamiar wprowadzić kamerę 
śledzącą, która włącza się w momencie, kiedy pojawi się ruch, kamery z większą rozdzielczością. Staramy 
się, aby nie było możliwości kradzieży z szatni, teraz mamy lepszą kamerę, która jest w stanie wychwycić 
każdego.  Nie chcemy zrobić więzienia, czy jak mówią uczniowie, obozu karnego ze szkoły, leży nam na 
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	 16.	listopada	obchodzimy	Międzynarodowy Dzień Tolerancji. 
Święto	 to	 zostało	 ustanowione	 przez	 Zgromadzenie	 Ogólne	 ONZ	 z	 inicjatywy	 UNESCO	 ze	 względu	 na	
pogłębiające	się	zjawisko	nietolerancji,	przemocy,	nacjonalizmu,	rasizmu	i	antysemityzmu.
Data	 ta	nie	 jest	przypadkowa.	16	 listopada	1995	 roku	państwa	członkowskie	UNESCO	przyjęły	Deklarację	

DZIEŃ TOLERANCJI

na	Temat	Zasad	Tolerancji.	Rok	1995	został	określony	mianem	Roku	
Tolerancji.	
Jest	to	święto	szacunku,	akceptacji	i	uznania	bogactwa	różnorodności	
kultur	na	świecie.
W	 Deklaracji	 UNESCO,	 państwa	 członkowskie	 podkreślają	 nie	
tylko	 konieczność	 walki	 z	 nietolerancją,	 lecz	 również	 znaczenie	
różnorodności	kulturowej.
Obchody	Dnia	Tolerancji	mają	na	celu:
	znalezienie	głębszych	przyczyn	nietolerancji;
	zmobilizowanie	opinii	publicznej	na	rzecz	tolerancji	i	informowania	

jej	o	niebezpieczeństwach	związanych	z	objawami	nietolerancji;
	wypracowanie	praktycznych	wskazówek	dla	rządów,	naukowców	

i	 instytucji	 publicznych,	 w	 celu	 umożliwienia	 im	 znalezienia	
rozwiązań.

Gabriela	Potempa

sercu kwestia bezpieczeństwa.
AM: Naszym zdaniem młodzież się sprzeciwia, bo do tej pory szkoła podchodziła bardzo liberalnie do 
tego rodzaju spraw.
RS: Dokładnie, dlatego nastawienie jest tak negatywne. Pomału będziemy chcieli zmienić tę sytuację. Inne 
zakłady pracy, czy placówki oświaty zabraniają palić. Lepiej, abyśmy my mieli oko i widzieli palących a nie 
całe miasto. Jest to duży ukłon w stronę uczniów.
BZ: Czy pismo, które wpłynęło od mieszkańców domów i właścicieli garaży na ul. Ułanów również 
zadecydowało o zamknięciu terenu szkoły?
RS: Tak, bez przerwy dostawaliśmy zgłoszenia, telefony z naprzeciwka (domów, garaży na przeciw TK). 
Robiły się zbiegowiska, było naplute, przechodnie mieli problemy z osobami, które ich zaczepiały. Nie 
mogliśmy stwierdzić, czy to są nasi uczniowie. Teraz już nie ma tego problemu, nasi uczniowie tam nie 
przebywają.
BZ: Ten wniosek był skierowany do czterech oddziałów oświatowych?
RS: Tak, do naszej szkoły, Melioracji, Internatu Melioracji oraz Bursy, tak to się skończyło, że te placówki 
również zamknęły swoje mury, podjęli te same działania.
Nasza szkoła otrzymała certyfikat bezpiecznej szkoły. Jednym z wymogów było zwiększyć bezpieczeństwo, 
poprzez zamknięcie szkoły. Dotychczas każdy, kto chciał mógł wejść do szkoły. Teraz każdy wchodzący 
do szkoły jest zobowiązany do pokazania legitymacji szkolnej lub identyfikatora, przez to na terenie szkoły 
mieszały się różne osoby. Jeśli przez tydzień lub dwa tygodnie, będą powtarzały się te same osoby, które nie 
noszą identyfikatora ani legitmacji szkolnej, zostaną wyciągnięte konsekwencje z tego powodu. Niektórzy 
celowo nie noszą dokumentu tożsamości, aby przedłużyć lub uniknać procesu legitymacji. Chciałbym, 
abyście czuli się bezpieczniej w tej szkole, zobaczycie, że w momencie, kiedy będziemy podchodzili 
bardziej rygorystycznie do tematu, to młodzież się przyzwyczai. 
BZ i AM: Bardzo dziękujemy za wyczerpujący wywiad,  za wyjaśnienie niektórych niejasnych kwestii 
odnośnie do zamknięcia szkoły i bezpieczeństwa na terenie Technikum Komunikacyjnego. 
RS: Dziękuje bardzo.
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 11 listopada obchodziliśmy święto niepodległości. Jest to odpowiedni czas by zastanowić się czy 
młodzież jest patriotyczna.
	 W	dobie	popularnej	wśród	młodzieży	,,Facebook-mani”,	,,YouTube-mani”,	,,Kwejk-mani”	itd.	
wydawać	się	może,	że	patriotyzm	wśród	młodzieży	zanika,	co	gorsza	coraz	więcej	starszych	osób	uważa,	że	
młodzież	kompletnie	nie	wie	co	to	patriotyzm,	bo	rzekomo	jedyne	co	potrafimy	to	pić,	palić,	siedzieć	przed	
komputerem.	 
	 Po	części	rozumiem,	dlaczego	tak	ludzie	o	nas	myślą.	Główną	winę	ponoszą	tu	media,	bo	jak	
zapewne	niejedna	osoba	zauważyła,	jeśli	coś	się	stanie	w	szkole,	albo	ktoś	młody	popełni	przestępstwo,	od	
razu	o	tym	jest	głośno	w	mediach	i	cała	Polska	o	tym	się	dowiaduje,	a	co	jeśli	młodzież	zrobi	coś	dobrego,	
pożytecznego?	Jeśli	w	ogóle	zostanie	coś	takiego	przekazane	do	wiedzy	publicznej	to	ewentualnie	poprzez	
media	lokalne.	Jeśli	ktoś	nie	wierzy	to	niech	mi	powie,	co	to	jest	Krakowska	Akademia	Samorządności?	
Portal	Młody	Kraków?	I	coś,	co	jest	związane	z	tematem	czyli	akcja	Młodzież	Pamięta,	czy	Tramwaj	
Patriotyczny? 
	 Według	mnie	bardzo	duża	część	młodzieży	jest	patriotyczna,	przynajmniej	w	Krakowie.	Świadczy	o	
tym	np.	akcja	Młodzież	Pamięta,	która	jest	połączona	z	Tramwajem	Patriotycznym.	O	co	chodzi?	 
Co	roku	11.11,	oraz	3.05	po	krakowskiej	sieci	tramwajowej	jeździ	specjalny	tramwaj,	w	którym	można	
posłuchać	i	zaśpiewać	wraz	z	MŁODZIEŻĄ	pieśni	patriotyczne	i	historyczne.	 

PATRIOTYZM MŁODZIEŻY
"Ojczyznę kochać trzeba i szanować
Nie deptać flagi i nie pluć na godło
Należy też w coś wierzyć i ufać
Ojczyznę kochać i nie pluć na godło"

Muniek Staszczyk

MIEJSCE NA NUDNY WEEKEND
Park	Miniatur	w	Inwałdzie	jest	projektem	współfinansowanym	przez	Unię	Europejską.	Park	zajmuje	powierzchnię	
75	tys.	m2.	Na	całej	tej	powierzchni	znajduje	się	ponad	50	miniatur		znanych	budowli	(wykonanych	z	niesamowitą	
dokładnością),	labirynt	(który	potrafi	zaciekawić	i	sprawić	frajdę)	oraz	lunapark. 
 
Świat	w	miniaturze 
Park	Miniatur	oferuje	nam	wiele	atrakcji.	Część	w	której	znajdują	się	miniatury,	pozwala	nam	ujrzeć	budowle	z	
Australii,	Grecji,	Włoch,	Polski,	Chin,	Francji	oraz	Meksyku.	Miniatury	są	wykonywane	w	skali	od	1:10	do	1:25. 
 
Lunapark 
W	Parku	Miniatur	znajduje	sie	też	lunapark,	w	którym	znajdziemy	wiele	atrakcji	dla	zwiedzających.	W	lunaparku	
znajdują	się	takie	atrakcje	jak:	„Pirat”,	kolo	młyńskie,	„Autoscooter”,	labirynt,	„Dzika	Rzeka”,	symulator,	wystawa	
Tutenchamona,	„Egipt	Horror	Show”,	kino	5D,	„Super	Ślizg”	oraz	atrakcje	dla	najmłodszych,	takie	jak	kolejki	
elektryczne,	karuzele	i	inne. 
 
Komentarz	od	autora 
Osobiście	będąc	wyciąganym	przez	mamę	na	wspólne	wyjście	z	rodzinka,	byłem	niezadowolony,	jednak	po	przybyciu	
tam,	miejsce	wyglądało	naprawdę	interesująco!	Park	Miniatur	bardzo	dobrze	nadaje	sie	do	powiększenia	ilości	zdjęć	
znajdujących	się	w	albumie	lub	na	naszych	elektronicznych	nośnikach.	Dla	osób	które	oglądaniem	miniatur	mogą	
się	znudzić,	zbudowany	(i	nadal	rozbudowywany)	jest	lunapark	oraz	labirynt,	który	potrafi	wciągnąć	zwiedzających.	
Dodatkowo	dosłownie	obok	parku,	znajduje	sie	Park	Dinozaurów,	przeze	mnie	na	tą	chwile	nie	spenetrowany.
 
Hubert	Zając
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 Mur Berliński padł w nocy z czwartku 9 listopada na piątek 10 listopada 1989,	po	przeszło	28	latach	
istnienia	a	rozumiana	w	tym	kontekście	ballada	Scorpions	„Wind	of	Change”	stała	się	światowym	hymnem	
pokoju.

 Berliński	 mur	 był	 systemem	 umocnień	 i	 zapór	 o	 długości	 45,1	 km	 (mur	 betonowy,	 okopy,	 druty	
kolczaste,	 miny),	 oddzielał	 stolicę	 Niemieckiej	 Republiki	 Demokratycznej	 –	 Berlin	 Wschodni	 od	 Berlina	
Zachodniego. 

	 Dlaczego	powstał?	Przez	15	powojennych	lat	z	komunistycznej	Niemieckiej	Republiki	Demokratycznej 
do	bogatszej,	 demokratycznej	Republiki	 Federalnej	Niemiec	uciekło	ponad	 trzy	miliony	obywateli,	w	 tym	
wiele	wykształconych	osób.	Gdy	socjalistyczny	rząd	przy	pomocy	wojska,	zasieków	i	pól	minowych	całkowicie	
uszczelnił	 granicę	 z	Niemcami	 Zachodnimi,	 leżący	w	 środku	Niemiec	Wschodnich	Berlin	pozostał	 ostatnią	
luką,	przez	którą	Niemcy	uciekali	do	„lepszego	świata”.	Ogrodzenie	Berlina	Zachodniego	miało	tę	lukę	zatkać.	 
Bariera	wokół	miasta	była	stopniowo	rozbudowywana.	Po	1975	roku	na	wielu	odcinkach	składała	się	z	prawie	
czterometrowego	betonowego	muru,	zasieków	i	płotu.	Konstrukcji	strzegło	116	wieżyczek	obserwacyjnych.	
Mur	zdecydowanie	utrudnił	życie	Berlińczykom.	Na	granicy	pozostało	jedynie	13	strzeżonych	przejść,	które	
przekroczyć	 można	 było	 tylko	 po	 okazaniu	 wizy.	 Otrzymanie	 takowej	 było	 jednak	 bardzo	 trudne,	 a	 dla	
obywateli	NRD	graniczyło	z	cudem.	Rodziny	mieszkające	po	jego	przeciwnych	stronach	zostały	rozdzielone	
na	 wiele	 lat.	 Niemcy	 „wschodni”	 pracujący	 w	 demokratycznym	 Berlinie	 stracili	 pracę;	 ucierpiał	 handel.	
Mieszkańcom	Berlina	Wschodniego	 humoru	 nie	 polepszał	 fakt,	 że	 druga	 część	miasta,	 dzięki	 pieniądzom	
od	 państw	 zachodnich,	 dynamicznie	 się	 rozwijała.	 Komunistyczna	 gospodarka	 nie	mogła	 zagwarantować	
porównywalnego	dobrobytu.

	 Mur	z	betonowych	segmentów,	wzmocniony	zainstalowanym	automatycznym	ostrzałem,	otoczony	
drutem	kolczastym	i	pasem	„ziemi	spalonej”. Usiłowania	sforsowania	go	wielokrotnie	kończyły	się	śmiercią.	
Dokładna	liczba	ofiar	jest	sporna	i	niepewna,	różne	źródła	podają	od	86	do	238	śmiertelnych	przypadków.	

Te	prorocze	słowa	Jacka	Kaczmarskiego	stały	się	rzeczywistością	w	listopadzie	1989	roku,	kiedy	runął	berliński	
mur	i	zmienił	się	świat.

MUR BERLIŃSKI

Z kart historii naszych sąsiadów
„Take me to the magic of the moment  
On a glory night  
Where the children of tomorrow dream away  
In the wind of change”

„Wyrwij murom zęby krat 
Zerwij kajdany, połam bat 
A mury runą, runą, runą 
I pogrzebią stary świat!”

W	tramwaju	jak	również	w	całym	Krakowie	(zwłaszcza	w	centrum)	rozpowszechniane	są	przez	młodzież	
materiały	patriotyczne	(flagi,	plakaty,	nalepki	itd.)	które	zazwyczaj	rozchodzą	się	w	bardzo	szybkim	tempie.	
Co	roku	tysiące	młodych	osób	z	gimnazjów	uczestniczy	w	tej	akcji.	Nie	raz	jest	tak,	że	na	przystanku	jednymi	
drzwiami	wchodzi	młodzież,	by	odebrać	materiały	do	rozdawania	i	na	tym	samym	przystanku	tylnymi	
drzwiami	wychodzą	i	idą	rozdawać.	 
Czy	samo	to	nie	świadczy	o	tym,	że	młodzież	jednak	jest	patriotyczna?	Nie?	A	wystarczy	popatrzyć	ile	
młodych	osób	zapisuje	się	do	harcerstwa	i	uczestniczy	w	ważnych	uroczystościach	narodowych.	To	są	
kolejne	setki	młodych	osób.

Krzysztof	Staszkiewicz
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DZIEŃ PAPIESKI

 12.10.2012 r., w piątek, odbyła się 
wycieczka szkolna z okazji Dnia Papieskiego. 
Zbiórka miała miejsce przed Collegium Maius, 
jednocześnie był to pierwszy punkt wycieczki. 
Następnie udaliśmy się pod okno papieskie, 
które znajduje się na ulicy Franciszkańskiej. 
Z tego okna przemawiał Jan Paweł II podczas 
pielgrzymek do Krakowa. Potem zwiedziliśmy 
dom, w którym mieszkał Karol Wojtyła.
Wycieczka ta wywarła pozytywne wrażenie na 
wszystkich jej uczestnikach. 
 Uważam, że powinno być więcej takich 
wycieczek, na których poznajemy sławne 
osobistości, godne naśladowania. Myślę, że 
młodzi ludzie potrzebują, aby im pokazywać 
wzorce, z których mogą brać przykład. Zresztą 
młodzież dała tego dowód na światowych 
dniach młodzieży i podczas pielgrzymek 
Papieża.

Kacper Jaworski

fot. Barbara Paszkowska

fot. Barbara Paszkowska

 Dzień Papieski to Święto państwowe obchodzone w 
rocznicę (16.10.1978) wyboru arcybiskupa krakowskiego kar-
dynała Karola Wojtyły na głowę kościoła katolickiego. Święto 
to zostało ustanowione decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 
ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku "w hołdzie największemu 
autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł 
chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory ".
 Od 2001 roku w niedzielę poprzedzającą 16 paździer-
nika Dzień Papieski obchodzony jest w polskim Kościele 
Katolickim.



Rozmaitości Uczniowskie Magazyn Oświatowo-Rozrywkowy. Wydanie jesienne, Kraków 2012          13

Mimozami	jesień	się	zaczyna	 
Złotawa	krucha	i	miła	 
To	ty	to	ty	jesteś	ta	dziewczyna 
Która	do	mnie	na	ulicę	wychodziła	 
 
Od	twoich	listów	pachniało	w	sieni	 
Gdym	wracał	zdyszany	ze	szkoły	 
A	po	ulicach	w	lekkiej	jesieni	 
Fruwały	za	mną	jasne	anioły	 
 
Mimozami	zwiędłość	przypomina	 
Nieśmiertelnik	złoty	październik	 
To	ty	,	to	ty	moja	jedyna	 
Przychodziłaś	wieczorem	do	cukierni	 
 
Z	przemodlenia	z	przemodlenia	senny	 
W	parku	płakałem	szeptanymi	słowy	 
Młodzik	z	chmurek	prześwitywał	jesienny	 
Od	mimozy	złotej	majowy	 
 
Ach	czułymi	przemiłymi	snami	 
Zasypiałem	z	nim	w	gasnącym	o	poranku	 
W	snach	dawnymi	bawiąc	się	wiosnami	 
Jak	tą	złotą	jak	tą	wonną	wiązanką

Czesław Niemen „Wspomnienie”
słowa: Julian Tuwim
muzyka: Marek Sart (Jan Szczerbiński)

Światem	zaczęła	rządzić	jesień,	 
Topi	go	w	żółci	i	czerwieni,	 
A	ja	tak	pragnę	czemu	nie	wiem,	 
Uciec	pociągiem	od	jesieni.	 
 
Uciec	pociągiem	od	przyjaciół,	 
Wrogów,	rachunków,	telefonów.	 
Nie	trzeba	długo	się	namyślać,	 
Wystarczy	tylko	wybiec	z	domu.	 

Wsiąść	do	pociągu	byle	jakiego,	 
Nie	dbać	o	bagaż,	nie	dbać	o	bilet,	 
Ściskając	w	ręku	kamyk	zielony,	 
Patrzeć	jak	wszystko	zostaje	w	tyle 
 
W	taką	podróż	chcę	wyruszyć,	 
Gdy	podły	nastrój	i	pogoda	 
Zostawić	ciebie,	łóżko,	szafę,	 
Niczego	mi	nie	będzie	szkoda.	 
 
Zegary	staną	niepotrzebne,	 
Pogubię	wszystkie	kalendarze.	 
W	taką	podróż	chcę	wyruszyć,	 
Nie	wiem	czy	tylko	się	odważę	 

Maryla Rodowicz „Remedium”
słowa: Magda Czapińska
muzyka: Seweryn Krajewski 

WSZYSTKO JEST POEZJĄ

fot. Krzysztof Staszkiewicz
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JESIENNA CHANDRA
Sposoby na jesienną chandrę    
Jesień	 to	 nielubiana	 przez	 wielu	 z	 nas	 pora	 roku,	 bo	 kojarząca	 się	 z	 chłodnym	 powietrzem,	 deszczem	 i	
krótszymi	dniami.	Świat	staje	się	szary	i	nieprzyjazny,	przyroda	powoli	pogrąża	się	w	zimowym	śnie.	Na	skutek	
tych	zmian	w	naturze	stajemy	się	mniej	aktywni,	wiele	spraw	przestaje	nas	cieszyć	i	coraz	częściej	ogarnia	
nas	ponury	nastrój.	 Powracająca	 co	 roku	 chandra	 jesiennych	 i	 zimowych	miesięcy	nazwana	 została	przez	
fachowców	Seasonal	Affective	Disorder	SAD,	czyli	-	sezonowe	zaburzenia	nastroju.	Jak	sobie	z	nimi	radzić?
Więcej światła
Wykorzystaj	w	pełni	pogodne	 słoneczne	dni	 i	 spędzaj	 każdą	wolną	 chwilę	na	dworze	 i	 „gromadź	 zapasy”	
światła.	 Spacery	 kontynuuj	 także	 w	 dni	 pochmurne.	 Jeżeli	 spędzasz	 większość	 czasu	 w	 pomieszczeniach	
zamkniętych,	doświetlaj	je	silniejszymi	żarówkami.	
Nie daj się szarości!
Otaczaj	się	kolorami	-	kup	różnobarwne	poduszki,	zmień	zasłony	w	pokoju	na	jaśniejsze,	noś	kolorowe	ubrania.
Zdrowa żywność
Zamiast	słodyczy	warto	zjeść	coś,	co	jest	pyszne	i	zdrowe,	wówczas	psychicznie	poczujesz,	że	robisz	coś	dobrego	
dla	organizmu	i	Twój	nastrój	błyskawicznie	się	poprawi.	Jedz	zdrową	żywność,	organiczne	produkty,	wybieraj	
to,	 co	 lubisz.	Dostarczaj	organizmowi	witaminy	z	grupy	B,	które	mają	działanie	antydepresyjne	 (witaminę	
ta	znajdziesz	w	nabiale,	orzechach,	warzywach	liściastych,	jajach,	chlebie	razowym).	W	jesiennej	diecie	nie	
może	zabraknąć	magnezu	(rośliny	strączkowe,	orzechy).	Pamiętaj,	czekolada	to	tuczący	rozweselasz,	słodka	
przyjemność	trwa	krótko,	a	kilogramy	zostają.	Problemy	z	figurą	nie	wpłyną	pozytywnie	na	Twój	nastrój.
Ruszaj się
Aktywność	fizyczna	pobudza	wytwarzanie	endorfin	(tzw.	hormonów	szczęścia),	substancji,	które	korzystnie	
wpływają	na	nasz	nastrój.	Chodź	regularnie	na	siłownię,	na	basen,	lodowisko	czy	do	fitness	klubu.	Poprawisz	
sobie	samopoczucie	a	także	zadbasz	o	ciało.
Myśl pozytywnie
Postaraj	się	mieć	coś	miłego	w	perspektywie	-	coś,	na	co	warto	czekać,	co	jest	radosnym	punktem	w	przyszłości	
i	do	czego	chętnie	wybiegniesz	myślami	(wyjazd	na	narty,	święta)	-	cokolwiek,	co	sprawi,	że	nabierzesz	ochoty	
do	życia.
Przełam monotonię
Wprowadzaj	zmiany	-	choćby	małe:	przemebluj	pokój,	upiększ	otoczenie,	zafunduj	sobie	nową	fryzurę	lub	
fajny	ciuch	itp.	Urozmaicając	sobie	codzienność,	czas	oczekiwania	na	wiosnę	nie	będzie	się	tak	niemiłosiernie	
dłużył.
Towarzyskie spotkania
Przebywaj	wśród	ludzi,	którzy	nie	cierpią	na	jesienną	depresję.	Każdy	znajdzie	znajomych,	którzy	mają	tyle	
energii	i	zapału,	że	chce	im	się	bawić	i	śmiać.	Od	nich	można	czerpać	optymizm	i	siłę.
Sen
Zdrowy	sen	jest	bardzo	istotny,	zły	nastrój	często	dotyka	ludzi	niewyspanych,	boli	wtedy	głowa,	obniżony	jest	
poziom	koncentracji,	słabsza	kondycja,	wszystko	to	powoduje	zły	humor.	Warto	więc	zwrócić	uwagę	na	ilość	i	
jakość	naszego	snu.	Zacznij	się	wysypiać,	a	wróci	kreatywność,	koncentracja	i	dobry	nastrój.
Metody relaksacyjne
Joga,	ćwiczenia	oddechowe	i	inne	metody	relaksacyjne	pomagają	uniknąć	jesiennej	chandry.	Warto	nauczyć	
się	właściwie	oddychać.	Zapanuj	nad	swoim	oddechem,	a	uda	Ci	się	uniknąć	złych	emocji	i	tym	samym	złego	
humoru.
Pasje i drobne przyjemności
Rozwijaj	swoje	pasje,	twórczość	jest	przyjemna	i	pozytywnie	nastraja	do	życia.	W	długie	jesienne	wieczory	
warto	sięgnąć	po	książkę	lub	wybrać	się	do	kina	na	dobrą	komedię.	Zajmij	się	czymś,	co	sprawia	Ci	przyjemność.

Redakcja


