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nasz wybór, nasz Dyrektor, nasze „nowe” 

 

 

 

 

„nowe”: Jak został Pan nauczycielem? 

Andrzej Bieda: Nauczycielem stałem się właściwie, 

kiedy skończyłem studia, w czerwcu 1989 roku. 

Wtedy obroniłem pracę magisterską, ale                

nie trafiłem od razu do szkoły, bo poszedłem        

we wrześniu do „wojska”, 

czyli do Szkoły                

Podchorążych Rezerwy, 

tak się to wtedy            

nazywało. Poszedłem           

na rok, ale w związku z reorganizacją Sił Zbrojnych 

byłem tam troszkę ponad 5 miesięcy.  

Jakie studia Pan wybrał i dlaczego?  

 Wychowanie Obronne w Wyższej Szkole                     

Pedagogicznej w Krakowie. To był chyba impuls.          

W czasach szkolnych bardzo nie podobały mi się 

pewne „zwyczaje nauczycielskie”, przedmiotowe 

traktowanie ucznia, co przejawiało się na przykład 

tym, że do odpowiedzi wybierano „numerek”,         

a nie ucznia. To mnie bulwersowało, ale to nie 

jest , jedyny powód. Z takiej przyczyny przecież 

nikt nie idzie na studia nauczycielskie. Podobała  

mi się praca nauczyciela. 

Traktuje Pan szkołę tylko w kategoriach pracy  

zawodowej czy też jak pasję?  

Na pewno trzeba mieć pasję, bo nauczyciel           

bardzo szybko „wypala się” zawodowo. Trzeba                

przede wszystkim lubić młodzież i mieć              

świadomość, że to jest też odpowiedzialność                  

za kształtowanie czyichś postaw i charakterów.   

Nie jest to wyłącznie praca zarobkowa. Wówczas, 

kiedy zaczynałem studia, było rzeczą oczywistą,                     

że nauczyciel nie zarabia „wielkich” pieniędzy.            

Dokładnie nie wiem, jaki to był przelicznik, ale                   

pamiętam, że na Fiata 126 p (to był wtedy taki     

najbardziej popularny i niedrogi samochodzik)    

musiałbym pracować 20 lat i odkładać wszystkie 

zarobione pieniądze. To dowodzi, że na pewno nie 

względy finansowe zadecydowały, że wybrałem 

akurat ten zawód. 

Jak został Pan dyrektorem 

„Nowego Liceum”?  

Wcześniej pracowałem       

w Zespole Szkół                       

Ekonomiczno-Chemicznych 

w Trzebini, tam od września 1999 roku byłem         

wicedyrektorem. Tak się złożyło, że w 2006 roku 

ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora                 

II LO w Chrzanowie. Stanąłem do rywalizacji                 

i „wygrałem”. Od 1 września 2006 roku jestem   

dyrektorem  tej Szkoły, z czego jestem dumny. 

Czym się Pan interesuje…? 

Jednym z moich głównych zainteresowań są piesze 

wędrówki górskie. 3 lata temu przewędrowałem      

„Myślę, że jest to człowiek bezpośredni, bardzo        
miły i z poczuciem humoru. Uczniów traktuje          

jak dorosłych, a nie jak dzieci.”                                  
Uczennica „mundurówki” 

Przyjaciel „nowego” 
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z kolegą Tatry Zachodnie i zrobiliśmy sobie trochę 

zdjęć. Poza tym amatorsko gram na gitarze.         

Interesuje mnie muzyka. Zamierzałem nawet              

kiedyś iść do szkoły muzycznej, nawet się do niej 

dostałem, ale że szkoła mieściła się                                

w Katowicach,                     

a studiowałem                    

w Krakowie, nie miałem 

szansy na dojazdy                 

i zrezygnowałem.  

Jak zaczęła się Pańska 

przygoda  z muzyką?  

Zawsze mnie fascynowało 

śpiewanie, a kiedy byłem     

w 6 czy 7 klasie szkoły        

podstawowej, dziadek kupił                

mi akordeon, więc naukę                   

rozpoczynałem od gry            

na tym instrumencie.               

A później ktoś rzucił hasło: 

„a, może założylibyśmy           

zespół?”. Tak się stało.          

Próbowaliśmy komponować 

coś swojego, ale graliśmy         

 

głównie covery. I wtedy  właśnie wybrałem gitarę 

basową. Koledzy również zaczęli grać na gitarach, 

chociaż  wszyscy zaczynaliśmy na akordeonach.   

Spotykaliśmy się w Domu Kultury w Babicach,              

mieliśmy instruktora, który nam rozpisywał         

utwory na poszczególne instrumenty. Tak właśnie              

się to zaczęło, grałem w zespole młodzieżowym. 

Występowaliśmy głównie na uroczystościach,     

akademiach. Prezentowaliśmy kilka utworów           

w formie „minikoncertu”. 

Chciałby Pan wrócić  do czynnego muzykowania?  

Tak, czasem tęsknię... 

Dlaczego Pan z tego            

zrezygnował?  

Właściwie z muzyki nigdy 

nie zrezygnowałem,              

bo do tej pory improwizuję 

na gitarze. 

 

Z tego się chyba                

nie da zrezygnować. 

 

 

 

Z młodzieżą podczas akademii. 

„Lubiłem z Dyrektorem lekcje, bo prowadził              
je ciekawie. Jest osobą spokojną, która traktuje          

swoich uczniów z szacunkiem. Spełnia się,                          
potrafi słuchać i działać.”                                       

Absolwent „Baczyńskiego” 

„Lubię lekcje z Dyrektorem, bo są ciekawe               
i mogę się wielu nowych rzeczy                  

dowiedzieć.  Jest człowiekiem pozytywnym 
i można na nim polegać. Cechuje się           
pomysłowością, co daje pozytywne            

rezultaty dla szkoły.                                
Każdemu życzymy takiego pedagoga.”             

Uczeń „mundurówki” 

Fot. Archiwum prywatne A.B oraz szkolnictwo.pl 

Muzyka łagodzi             
szkolne obyczaje…                           

Chciałoby się rzec :)             
[przyp.red.] 

Dziękujemy za rozmowę, życzymy dalszych            

sukcesów zawodowych i prywatnych! 

Rozmawiał Michał T. Noworyta 
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ABSOLWENT 

Korespondent Polskiego Radia w Czechach, Austrii,  na Słowacji 

i na Węgrzech,. Wykładowca na Uniwersytecie Karola w Pradze. 

Z Tomaszem rozmawia Michał Noworyta „nowe” 

„nowe”: Jak wspomina Pan nasze liceum? 

Tomasz Jędruchów: II LO w Chrzanowie               

wspominam jako prawdziwą szkołę życia – miejsce, 

które nie tylko zapewniło mi dostęp do szerokiej 

wiedzy, ale też w pewnym stopniu przygotowało 

mnie do wejścia w dorosłe życie. Był to czas, kiedy 

beztroska młodość stopniowo zmieniała się              

w prawdziwa dorosłość, a wyzwania dnia               

codziennego coraz bardziej  uświadamiały, że pora 

zacząć brać życie na poważnie. 

Oczywiście jak wszędzie – 

było i dobrze, i źle.                  

Jednak bardzo często     

wracam wspomnieniami           

do Liceum i zawsze, kiedy 

nadarza się taka okazja – 

staram się je odwiedzać. 

Jak wpłynęło na Pańskie życie? 

Niewątpliwie znacząco. Biorąc pod uwagę fakt,          

że to właśnie Liceum przygotowuje młodego               

człowieka do wejścia w dorosłe życie, trudno jest 

przecenić jego wartość. Bo chociaż nie można                

mówić o jakichś wielkich przełomach czy zwrotach 

życiowych, to jednak nie wolno zapomnieć,                  

że w Liceum człowiek dojrzewa do wielu decyzji                 

i często to właśnie szkoła średnia odciska swoje 

piętno na wiele długich lat. 

Czy jest jakiś nauczyciel, którego szczególnie Pan 

wspomina? Dlaczego? 

Przede wszystkim nasza Wychowawczyni –                 

Mirosława Przeworowska-Kawala. Czasem mam 

wyrzuty, że jako klasa tak późno doceniliśmy to,    

jak wiele pracy włożyła w nasze wychowanie, i jak  

 

ogromnym poświęceniem dla niej było                      

opiekowanie się nami. Dziś mogę śmiało                

powiedzieć, że nasza Wychowawczyni włożyła        

w tę pracę całe swoje serce. Świadczy o tym       

chociażby to, że piętnaście lat po maturze         

większość osób z naszej klasy ciągle jest z Nią           

w kontakcie, a spotkania są zawsze bardzo           

serdeczne. 

Oczywiście, nie można zapomnieć o takich          

osobowościach jak Iwona Ochodek-Szpak,         

Konrad Iwaszkiewicz czy 

Mieczysław Pilarczyk. 

Wszystkim znana polo-

nistka bez wątpienia jest 

osobą wybitnie wyróżniającą 

się spośród kadry pedagogicznej II LO. I z tego         

co słyszałem, z roku na rok jest coraz bardziej                

wymagająca :). 

To dobrze…, bo z doświadczenia mogę powiedzieć, 

że ci, którzy wyjdą spod Jej skrzydeł, nie tylko będą 

posługiwać się poprawną polszczyzną, ale                          

z pewnością będą posiadali wiedzę o wiele szerszą 

niż ich rówieśnicy. 

Pozostała dwójka już nie należy do kadry Naszej 

Szkoły. 

Jakich przedmiotów uczył się Pan na poziomie 

rozszerzonym? 

Uczęszczałem do klasy o profilu biologiczno-

chemicznym, więc właśnie tych przedmiotów            

miałem najwięcej. Choć tak się złożyło, że maturę               

zdawałem z historii  i geografii, dlatego                     

w czwartej klasie chodziłem na zajęcia                        

fakultatywne z tych właśnie przedmiotów.  

„Bardzo często wracam wspomnieniami 
do Liceum i zawsze, kiedy nadarza się 

taka okazja — staram się je odwiedzać.” 
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Swoją drogą do dziś uważam za fenomenalną      

sytuację,  że na przykład na lekcje historii mogłem           

chodzić nie tylko ze swoją klasą, ale i z klasą       

równoległą, a także na zajęcia fakultatywne. 

Z perspektywy czasu  zastanawiam się, jak                  

to w ogóle się stało, że chciałem uczyć się w tej      

klasie profilowej.        

Do dziś nie potrafię 

zrozumieć mojego    

wyboru. Ale absolutnie 

nie żałuję. 

Jakie studia Pan       

wybrał? Czym się Pan 

kierował przy tym    

wyborze? 

Ho, ho, ho… w mojej         

karierze naukowej              

zdążyłem zaliczyć tyle kierunków, że niektórzy 

przez pewien czas przypisywali mi miano         

wiecznego studenta. Czego nie  było po drodze?                

Filologia rosyjska, Szkoła Prawa Rosyjskiego,        

Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego, Mediacje                     

i Negocjacje i wiele innych…, ale tak naprawdę           

najważniejszą okazała się być  politologia.               

Na te studia zdecydowałem się dość późno. I choć 

jak wszystkim wiadomo „politologia” oznacza 

„naukę godną politowania”, to muszę przyznać,     

że kierunek ten wybrałem całkowicie świadomie, 

biorąc pod uwagę przede wszystkim fakt, że może 

mi być on przydatny w pracy dziennikarskiej.              

I rzeczywiście był –     

muszę bowiem przyznać, 

że o wiele łatwiej        

pracowało mi się jako 

sprawozdawca sejmowy, 

który posiadał                

wykształcenie                

politologiczne.  Również 

te właśnie studia stały 

się dla mnie kluczem                   

i przepustką do wejścia 

na Uniwersytet Karola, gdzie dziś jestem członkiem 

Katedry Studiów Rosyjskich                                               

i Wschodnioeuropejskich w Instytucie Studiów 

Międzynarodowych. 

Na czym polega Pańska praca?  

Jestem korespondentem Polskiego Radia                       

w Czechach i na Słowacji, ale zajmuję się również 

Austrią i Węgrami. W sumie w mediach pracuję już 

ponad 10 lat. 

Moja praca jako  

zagranicznego         

korespondenta         

polega przede 

wszystkim                     

na śledzeniu                                

i relacjonowaniu 

najważniejszych  

wydarzeń w kraju, 

którym się zajmuje 

Kolejnym moim              

miejscem pracy jest 

Uniwersytet Karola w Pradze. Na tej najstarszej 

uczelni  środkowej Europy mam zaszczyt robić  

doktorat i wykładać na Wydziale Nauk Społecznych  

przedmioty związane z Polską. To rzeczywiście  

bardzo  wdzięczna praca – tym bardziej, że coraz 

więcej młodych ludzi chce wiedzieć jak najwięcej  

o naszym kraju. Poza tym uczę języka polskiego       

i prowadzę szkolenia z różnic kulturowych między 

Polską a Czechami. 

Dziękujemy za rozmowę! Życzymy dalszych       

sukcesów zawodowych i prywatnych! 

Fot.: Archiwum prywatne T.J. 

Zachęcamy                 

do słuchania audycji 

Tomka                          

w Polskim Radiu 

player.polskieradio.pl  

[przyp.red.] 
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Absolwenci Baczyńskiego nadal współredagują szkolną gazetę 

Uczennica Baczyńskiego w latach 2011-2014, 
finalistka Olimpiady Literatury i Języka         

Polskiego. Studentka II roku Tekstów Kultury                            
na Uniwersytecie Jagiellońskim,                      

dziennikarka w serwisie moviesroom.pl 

 Jeśli nawet do serca najłatwiej trafia się przez żołądek, sześć lat temu odniosłam wrażenie (a kilka 

dni temu utwierdziłam w tym przekonaniu na resztę życia), że niektórzy ludzie wcale nie muszą obierać 

takich okrężnych dróg. Potrafią dotknąć duszy, jeszcze zanim poznamy ich imię. Co trzeba w sobie mieć, 

żeby wzbudzać takie emocje? Szczerość, prawdę, wrażliwość. Odwagę też – bo napisanie                                     

i skomponowanie piosenki jest znacznie bardziej intymnym gestem, niż zaproszenie do kuchni kamer           

telewizji śniadaniowej.  

 Poznałam go jako piętnastolatka, w 2010 roku. Tak zwana miłość 

od pierwszego usłyszenia. On sam porzucił szkołę w wieku trzynastu lat, 

ale będąc na drugim roku studiów nie ośmieliłabym się uznać                       

za mądrzejszą od niego, w jakiejkolwiek kwestii. Nie mam też                   

najmniejszych wątpliwości, że mógłby nauczyć mnie znacznie więcej, 

niż niejeden doktor habilitowany… Skoro mężczyźni dojrzewają później 

od kobiet, teoretycznie najlepiej ulokować uczucia w kimś starszym.  

Ale żeby aż o tyle?!  

 Na początku marca po raz pierwszy go zobaczyłam – nie                     

za pośrednictwem ekranu, na własne oczy. Czterdzieści sześć lat, ponad 

metr osiemdziesiąt wzrostu, mocna budowa, rude loki i broda. Nie taka, 

jaką noszą ekskluzywni menele czy Bogu ducha winni drwale. Kojarząca 

się raczej z wilkiem morskim. Siwiusieńka. Gdyby się zastanowić,               

ma coś w sobie z tego morskiego wilka: głos. Jak morze – spokojny,               

kojący, to znów wzburzony, spieniony i grzmiący. Potrafi rozerwać nim na strzępy i skleić w całość.               

Przedostaje się do samej duszy, lecz nie po to, by zadać rany – po to, aby uleczyć te, które w niej zastaje. 

Udowodnić, że ktoś już kiedyś zmagał się z podobnym schorzeniem, sytuacją, stanem, że zna to uczucie             

i wie, jak boli. Wie także, że prędzej czy później przestaje. Tego głosu słucham, kiedy mam dość całego 

świata, kiedy chcę przed światem uciec, tym światem się cieszyć, kiedy próbuję ten świat oswoić, ten 

świat zrozumieć. 
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 Kiedy śpiewa, nie potrzebuje mikrofonu ani akompaniamentu – wystarczy mu wystukiwanie rytmu 

butem. Kiedy gra, zrywa struny w gitarze i przecina sobie palce. Potem porównuje się do Rammstein i 

charczy We’re all living in Amerika…, a ja myślę sobie, że nie ma na świecie zabawniejszego człowieka. 

Bardziej otwartego, sympatycznego, żywiołowego. Z krwią buzującą równie zaraźliwą radością bycia tu i 

teraz.  

 Podczas gdy stoję tych kilkanaście centymetrów od niego i rozpły-

wam się w zachwycie, ktoś inny, gdzieś z głębi sali, wykrzykuje ku nie-

mu histeryczne: „I love you sooooooooooo much!”. A on? Najpierw się 

śmieje, potem zauważa, że miłość to bardzo mocne słowo, że może le-

piej mówić o lubieniu. Żywe złoto.  

 Opowiada historię pewnego wieczoru w towarzystwie przyjaciół-

ki, także piosenkarki. Najpierw spędzili parę godzin w pubie, rozprawia-

jąc o życiu i trasie, z której wrócili, potem przeszli cały Dublin z butelką 

wina skradzioną z garderoby Damiena Rice’a (!), akurat grającego w 

mieście. Jak mówi, cała ta romantyczna atmosfera spodobała mu się za 

bardzo, aby przyznać, że ma kogoś. Choć do niczego nie doszło, następ-

nego ranka i tak czuł się z tym przemilczeniem tak źle, że napisał pio-

senkę – tę, którą lada moment zagra. Skończywszy anegdotę, w ostat-

niej chwili odrywa dłonie od klawiszy pianina i podniósłszy się nieco, z rozbawieniem w głosie pyta fankę z 

widowni, „czy nadal go kocha – teraz, gdy już wie, co z niego za kłamca!”.  

 Tłum wybucha śmiechem, dziewczyna pewnie też. Śmieję się i ja, niczego podobnego w jego stronę 

przez te trzy godziny niekrzycząca. Nie ja w tym związku jestem od mówienia. Ja tu „tylko” słucham. Chło-

nę, zapamiętuję. I uczę się, ciągle się od niego uczę – żyć, czuć, tęsknić, kochać, odkochiwać, płakać, sza-

leć, cieszyć, wzruszać, walczyć, odpuszczać, witać, żegnać, zachwycać, zastanawiać, wpadać w złość i od-

najdywać spokój.  

 Podobno największą głupotą, jaką można zrobić, wybierając wzór tatuażu, to zdecydować się na 

imię ukochanej osoby. Glen Hansard, wytatuowałabym sobie, najchętniej gdzieś przy sercu. A gdyby ktoś 

kiedyś był o ten tatuaż zazdrosny, włączyłabym temu komuś któryś z utworów irlandzkiego barda. I założę 

się: jeszcze przed refrenem chciałby taki sam.  

Aleksandra Kumala 

Fot.: conormasterson.com oraz comingsoon.it 



 10 

 

Nauczyciele piszą, inspirują…, uczniowie czytają. 

KATEDRA BACZYŃSKIEGO 

Zdarza Ci się od czasu do czasu zrobić coś,               

czego wcale nie chcesz?  

Po raz kolejny zgadzasz się przyjąć dodatkowe       

zadania, pomimo że nie masz czasu?  

Prawdopodobnie masz problem z asertywnością. 

  

 Asertywność to jedna z kluczowych                

umiejętności interpersonalnych, jakie powinniśmy 

zdobyć. Wbrew ogólnej opinii, nie 

chodzi tutaj o umiejętność          

mówienia „NIE”, w każdym razie 

nie tylko to. To również szacunek 

do siebie, swojego czasu i pracy, 

a także do innych. Nauczmy się 

walczyć o swoje prawa,                

respektując prawa innych.         

Nauczmy się również rozmawiać 

 Asertywność to sztuka      

mówienia szczerze o swoich        

odczuciach,  dotyczących sytuacji międzyludzkich, 

które mają miejsce w naszym życiu. Nie bójmy się 

powiedzieć, że czyjeś zachowanie nam się nie          

podoba, że źle na nas wpływa, że nie mamy czasu. 

Pamiętajmy! Jeśli godzimy się na coś wbrew sobie – 

to na tym stracimy. 

Odmawiajmy mądrze! 

 Często nasze własne odczucia takie jak:          

lojalność, przyjaźń, wewnętrzna chęć niesienia       

pomocy… powstrzymują nas przed                                 

wypowiedzeniem stanowczego NIE. 

Dbamy o swoje relacje interpersonal-

ne i obawiamy się, że odmowa osłabi 

te więzy. Zaoferujmy pomoc w innym             

terminie, wskażmy osoby, także kom-

petentne,          by pomóc. Dajmy od-

czuć swojemu rozmówcy,            że 

robimy tyle, ile realnie możemy zro-

bić. 

 Rozpoznaj jak najszybciej       

przejawy braku asertywności, zanim dostrzegą ten 

deficyt inni. Mówiąc potocznie, wejdą nam na gło-

wę,      wobec naszego braku sprzeciwu.  Zacznijmy 

więc od wytyczania sobie      i innym granic, których 

będziemy strzegli. Jeśli ktoś je przekroczy,     dajmy 

do zrozumienia, że nie będziemy dalej              na to 

pozwalać.  

 Z czasem nauczymy się asertywnych                      

zachowań i poczujemy, o ile prostsze stało się           

nasze życie.            

Mirosława Sojka 

Przyjaciel „nowego” 

(Nauczycielka przedsiębiorczości) 

 

Ilustracja:  Kacper Grzywacz oraz http://es.123rf.com/ 

Uczniowie Nowego od wielu 
lat zdobywają laury               
w olimpijskich zmaganiach    
z zakresu przedsiębiorczości.        
Pod profesjonalną opieką  
Mirosławy Sojki stają się   
posiadaczami indeksów         
najlepszych wyższych uczelni 
w kraju.  

                      [przyp.red.] 
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Od dwóch lat uczniowie naszego Liceum biorą udział w cyklicznych zajęciach z matematyki                              

organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 

W akademickich murach nasi młodzi matematycy (Joanna    

Kośmider, Magdalena Ścigaj, Kamila Rudnicka, Justyna Siudy, 

Katarzyna Kosowska, Anna Urbańczyk, Paulina Cieplik,          

Emanuela Wyrwa, Krzysztof Synal, Jakub Drozdek, Grzegorz 

Kozera, Tomasz Stopnicki i Konrad Okoński) mogą                

uczestniczyć w różnych ciekawych wykładach oraz osobiście 

zmierzyć się z różnymi zagadkami i problemami logicznymi. 

Wszystko odbywa się pod czujnym okiem pracowników Wydziału Matematyki UJ oraz nauczycieli              

matematyki z naszego LO Alicji Trębacz i Edyty Rokity. Wyjazdy zapewniają dużo atrakcji, a po powrocie 

uczniom pozostają ciekawe doświadczenia i trwałe wspomnienia. 

Osoby wymienione w tekście znajdują się na zdjęciach [przyp.red]  

               Edyta Rokita 

                                 (nauczycielka matematyki) 

Fot. Archiwum prywatne E.R. oraz blog.thewodlife.com.au/ 

Nauczyciele piszą, inspirują… ,uczniowie czytają. 

KATEDRA BACZYŃSKIEGO 

Nauczyciele matematyki w naszym Liceum nie liczą czasu               
i nie szczędzą sił, by pomóc uczniom mającym trudności                 

z matematyki. Systematycznie organizują zajęcia                 
wyrównujące szanse edukacyjne. Przyjdź i sprawdź!                                          

[przyp.red.] 

 Gluten to mieszanina białek roślinnych wchodzących w skład m.in roślin zbożowych.  Jego wartość odżywcza 

jest niewielka, ale odznacza się cenionymi właściwościami fizyko-chemicznymi. Odpowiada np. za ciągliwą               

konsystencję ciasta, czy tworzenie pęcherzyków przy jego wyrastaniu. 

 Gluten znajdziemy w każdym rodzaju pieczywa, makaronach, kaszach, płatkach.          

W produktach mlecznych z ziarnami zbóż, w napojach słodzonych słodem jęczmiennym,       

w pasztetach i w wielu innych produktach również. Naturalnie bezglutenowymi natomiast 

są: kukurydza, ryż, ziemniaki, fasola, orzechy, owoce, warzywa, mięso. 

 W ostatnich latach lekarze i naukowcy zauważyli, że gluten szkodzi nie tylko osobom 

chorym na celiakię - defekt genetyczny. Niepokojące objawy  zgłaszają  również osoby        

spożywające różne produkty z mąką pszenną w składzie. Do objawów tych należą                

m.in: ból brzucha, wysypka, egzema, bóle głowy, uczucie zmęczenia  oraz biegunka.  

 Symptomy te pojawiają się zwykle w ciągu kilku godzin lub dni po spożyciu żywności                    

z glutenem. Jeżeli objawy mają charakter powtarzalny, należy zgłosić się do lekarza. 

 Sami nie podejmujmy decyzji o zmianie diety, bo potrzebna jest pełna diagnostyka. 

Mirosława Przeworowska – Kawala 

(Nauczycielka biologii) 
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Każdy kocha inaczej, miłość miłości nierówna. Niektórzy zachowują się, jak ogarnięci szałem,    
inni nie odczuwają tak silnego pobudzenia emocjonalnego. Skąd te różnice?  

 
 Za „miłość” w naszym mózgu odpowiadają hormony. Jedni twierdzą, że to feromony – niewidzialne 
dla nas bezwonne sygnały odbierane poza naszą świadomością. Inni wierzą w magię zakochania.               
Naukowcy są jednak bezlitośni - stan zakochania wywołują substancje chemiczne, które działają na mózg 
(a nie na serce!) jak narkotyk. Zakochanego „po uszy” rozpiera szczęście, chce mu się żyć – tańczyć,        
śpiewać, krzyczeć z radości! Czuje się jak "na haju". Taki stan euforii        
zawdzięczasz fenyloetyloaminie (w skrócie PEA) o wzorze chemicznym 
C8H11N.Wystarczy spojrzenie osoby, którą kochasz, dotyk, a nawet sama 
myśl o obiekcie uczuć, a już dostajesz nową "działkę" narkotyku. To dzięki 
temu możesz nie zmrużyć oka przez całą noc, a następnego dnia nie        
czujesz zmęczenia, nawet masz więcej sił witalnych niż zwykle.                  
Fenyloetyloamina w przyrodzie występuje, np. w czekoladzie. Dlatego      
już po spożyciu kilku kostek podnosi się w naszym organizmie poziom      
endorfin (hormonów szczęścia), a także odczuwamy stan podobny            
do zakochania. 

 
Czy na pewno nieszkodliwa? 

 
 Działanie fenyloetyloaminy jest bardzo podobne do amfetaminy. Bardzo łatwo się od niej uzależnić. 
Ma też ona bardzo krótki okres działania – od pół roku do czterech lat. Potem „motylki” w brzuchu          
znikają, a my dostrzegamy wszystkie wady naszego partnera. Dlatego tylu jest ludzi, którzy partnerów 
zmieniają jak przysłowiowe rękawiczki. Jeśli jednak wciąż uparcie usiłujemy pozostać  w stałym związku,   
z czasem w naszych organizmach zaczyna wydzielać się oksytocyna, czyli hormon, dzięki któremu                
na naszego partnera reagujemy spokojniej, nie generujemy tyle emocji, ile było na początku. Daje nam 
ona nam uczucie błogości, ukojenia i szczęścia, a pojawiająca się także noradrenalina powoduje                 
podniesienie ciśnienia. Jesteśmy cały czas "nabuzowani". To właśnie dzięki noradrenalinie czerwienimy 
się, gdy myślimy o ukochanej osobie 
 

A gdy ktoś bliski nas porzuca? 

 Uszczęśliwiające endorfiny ustępują wówczas miejsca kortyzolowi - hormonowi stresu. Gwałtownie     

spada poziom dopaminy i serotoniny w mózgu. U porzuconej osoby pojawiają się objawy głodu            

narkotycznego: przygnębienie, bezsenność, utrata apetytu, drażliwość i napady płaczu. Życie traci sens. 

Do tego kortyzol blokuje wytwarzanie przeciwciał i otwiera drogę dla wirusów. To dlatego ok. 70 proc. 

opuszczonych osób zaczyna chorować (zapada na infekcje, cierpi na zaburzenia żołądkowe, skarży się       

na kołatanie serca). Jak odnaleźć się po czymś takim? Przede wszystkim pozwolić sobie na smutek!        

Potrzeba czasu na przeżycie żalu. Doświadczenie uczy jednak, że im szybciej nastąpi powrót                                  

do normalnego życia, tym lepiej! 

Katarzyna Kosowska 

Anna Urbańczyk 

 

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zwiazki/chemia-milosci-co-sie-dzieje-w-organizmie-w-czasie-zakochania_34832.html 

http://www.polskieradio.pl/10/484/Artykul/510620,Chemiczne-aspekty-milosci-fenyloetyloamina-jak-amfetamina 

Redakcja „nowego” dziękuje p. M. Malikowi 

za pomoc w redagowaniu tekstu. 

Nauczyciele piszą, inspirują…, uczniowie czytają... 

KATEDRA BACZYŃSKIEGO 

http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zwiazki/chemia-milosci-co-sie-dzieje-w-organizmie-w-czasie-zakochania_34832.html
http://www.polskieradio.pl/10/484/Artykul/510620,Chemiczne-aspekty-milosci-fenyloetyloamina-jak-amfetamina
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Fotografia organiczna 

Fotografia solarna 

Zajęcia manualne: 

- technika decoupage, 

- odlewy gipsowe, 

- rzeźba w glinie, 

- manufaktura mydła. 

Współpracujemy z Powiatowym Młodzieżowym 
Domem Kultury w Trzebini oraz z Wyższą Szkołą 

Techniczną w Katowicach. 

Koordynatorem zajęć jest nauczycielka                
wiedzy o kulturze i historii sztuki                        

Aneta Solińska. 

Fot.: Archiwum prywatne A.S. 

Weronika z 2c w akcji… 
[przyp.red.] 

Prawda, że zachwycające… :) [przyp.red.] 
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Polski powieściopisarz i publicysta, współautor 

scenariuszy filmowych i telewizyjnych, autor         

bestsellerowej trylogii z prokuratorem                   

Tadeuszem Szackim w roli głównej                       

(„Uwikłanie”, „Ziarno Prawdy”, „Gniew”).                                                 

Laureat m.in. Paszportu „Polityki” za ostatnią 

część trylogii.                                                                         

Wywiad przeprowadziła Paulina Feliksik „nowe” 

„nowe” Dzień Dobry! Jest Pan uznawany                 

za jednego z najlepszym polskich pisarzy               

kryminałów. Jak zaczęła się Pana przygoda               

z pisarstwem? 

Zygmunt Miłoszewski: Od nałogowego czytania. 

Czytałem i czytałem, wszystko, co mi wpadło               

w ręce, od klasyki po jakieś straszne powieścidła 

przygodowe, które wydawano jak gazety, nie         

zasługiwały nawet na normalne wydanie.                      

I przyznaję, że bardzo długo nie myślałem w ogóle 

o pisaniu, nie mam na koncie żadnych                    

młodzieńczych wierszy, ani opowiadań pisanych 

na konkursy prozatorskie. Byłem już przed            

trzydziestką, kiedy uznałem, że spróbuję                        

i co prawda okazało się, że nie jest to jakieś super 

interesujące zajęcie (autor się nudzi, bo w przeci-

wieństwie do czytelnika wie, co wydarzy się dalej), 

ale też okazało się, że potrafię to robić.                      

No to robię. 

Stworzył Pan serię z charyzmatycznym                   

prokuratorem Szackim w roli głównej, która        

bardzo szybko stała się bestsellerem.                        

Czy od początku planował Pan napisanie trylogii? 

Nie. Po pierwszy tomie opowiadałem we           

wszystkich wywiadach, że nie dam się                     

zaszufladkować, nie będę pisarzem kryminałów, 

jednorazowa przygoda i koniec. I wtedy zgłosił się  

brytyjski wydawca, że chętnie to wyda w Wielkiej              

Brytanii i Stanach, ale on wydaje tylko serię. I zgodziłem 

się od razu na napisanie drugiego tomu. A potem        

uznałem, że czytelnicy tak polubili bohatera, że należy  

im się jakieś zamknięcie tej historii. Poza tym trylogia,         

to w Polsce nieźle brzmi. 

Jak wygląda Pana praca nad książką? 

Zwykle to jest około półtora roku. Pół roku myślę,         

zbieram pomysły, obstawiam się literaturą, „chodzę         

po ludziach”, którzy znają się na tym, o czym chcę napi-

sać. Dokumentacja to najprzyjemniejszy etap, taki                

przygodowo-reporterski. Potem kilka miesięcy piszę,        

to jest ten nudny etap, trzeba siedzieć samemu i stukać 

w klawiaturę. Potem redakcja, brzmi niewinnie,                

ale tak naprawdę książka ma zazwyczaj kilka wersji,        

niektóre sceny przepisuję kilkanaście razy. W sumie 

dość żmudna robota. 

 

NASZE AUTORYTETY 



15  

 

Współtworzył Pan scenariusz do ekranizacji 

"Ziarna Prawdy". Jak wyglądała praca z Borysem 

Lankoszem nad własną powieścią? 

Dobrze. Borys siedział w Los Angeles,                        

ja w Warszawie, widzieliśmy się na Skype'ie               

i przesyłaliśmy sobie mailem kolejne wersje tekstu. 

Borys zaczął od tego, że całą powieść w stu             

procentach zamienił na scenariusz, potem              

wycinaliśmy z tego niepotrzebne sceny,                 

dopisywaliśmy nowe, szukaliśmy atrakcyjnych       

wizualnie zamienników. Często jest tak, że ciekawa 

w powieści scena na ekranie nie miałaby żadnego 

sensu. Bo jak bohater w powieści siedzi i rozmyśla, 

to może być niezła proza. W filmie po prostu siedzi 

i nic się nie dzieje, film potrzebuje wydarzeń.  

Czy ma Pan jakieś plany zawodowe, pomysły        

na kolejne powieści? 

Jasne, w ogóle mam wrażenie, że moim                  

problemem bardziej jest brak czasu i chęci               

na realizację tych pomysłów, niż brak pomysłów 

jako takich. Teraz siedzę razem z bratem nad        

powieścią fantastyczną, która bawi się baśniami, 

podaniami ludowymi, słowiańską mitologią.              

A drugą ręką piszę scenariusz komiksu, który         

być może będzie prezentem dla fanów Szackiego. 

Oprócz współpracy przy adaptacji                      

"Ziarna Prawdy", współtworzył Pan wraz z bratem 

scenariusz do "Prokuratora". Ile tytułowy            

Kazimierz Proch ma w sobie z Teodora Szackiego? 

Paradoksalnie chyba więcej, niż dotychczasowi  

odtwórcy Szackiego w kinie, czyli                                

Maja Ostaszewska i Robert Więckiewicz.  

Co ciekawe początkowo 

„Prokurator” miał być 

serialem o Szackim,       

ale potem uznaliśmy       

z bratem, że tak bardzo 

odeszliśmy od książek, 

że nazwiemy go inaczej. 

Ale sporo zostało.       

Cechy charakteru,        

nieprzystępność, chłód, 

ironiczny ogląd              

rzeczywistości. 

Kto jest Pana ulubionym pisarzem?                        

Ma Pan swoich idoli, albo miał w przeszłości? 

Astrid Lindgren, Kurt Vonnegut,                               

Jarosław Iwaszkiewicz, 

Jaką może Pan dać radę początkującym pisa-

rzom? 

 
Dużo czytać po 

prostu i dużo czy-

tać ulubionych 

autorów, starając 

się podpatrzeć 

konstrukcję po-

wieści. Potem du-

żo pisać. 

Fot. kultura.dziennik.pl  elperiodico.com oraz nieterazwlasnieczytam.blogspot.com 

Kto tego nie zna? :) [przyp.red.] 
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Jak to się zaczęło … 

 Klub Literacki powstał w 2008 roku, początkowo zrzeszał miłośników       

słowa pisanego. Na inauguracyjnym spotkaniu przy filiżance „literackiej” kawy 

zasiedli uczniowie ówczesnej klasy pierwszej „c” o profilu humanistycznym.    

Rozmawialiśmy na temat „Pachnidła” Patricka Süskinda. Z czasem klub poszerzył 

swoją działalność o sekcję artystyczną „W tym cała sztuka” oraz Dyskusyjny Klub 

Filozoficzny. Podstawowym celem działalności klubu niezmiennie od pierwszych 

dni jego funkcjonowania jest promowanie czytelnictwa i książek wśród              

licealistów. Systematycznie raz w miesiącu spotykamy się i dyskutujemy              

na temat wybranych dzieł literatury polskiej i światowej. Pod lupą znalazły się 

m. in. skandynawskie kryminały autorstwa Jo Nesbø, C. Läckberg i L. Perssona, 

literatura z kręgu hiszpańskiej panoramy artystycznej – książki J. Cabre i J. Sierry oraz polskie kryminały 

pióra Z. Miłoszewskiego czy K. Bondy. 

W ramach organizowanych w klubie "Spotkań z literaturą" uczniowie przygotowali przedstawienia,              

a wśród nich inscenizacje wybranych ballad Adama Mickiewicza. Ubrani w efektowne stroje                       

zaprezentowali m.in. Rybkę, Świteziankę, Lilije, To lubię, Kurhanek Maryli. Po prezentacjach przyszedł czas 

na refleksję i rozmowę przy filiżance "literackiej" kawy. 

Z twórcami oko w oko … 

 Każdego roku uczestniczymy w spotkaniach z ciekawymi ludźmi –  pisarzami, aktorami, dziennikarza-

mi. Rozmawialiśmy, m. in. z D. Segdą,     A. Dymną, K. Grocholą, E. E. Schmittem, J. L. Wiśniewskim, O. To-

karczuk,     J. Pilchem, H. Bakułą, J. Dehnelem i M. Orłosiem. Nie lada gratkę stanowiło spotkanie z dzienni-

karzami TVN 24: K. Kolendą – Zaleską, T. Sianeckim,      G. Miecugowem czy M. Olejnik i zorganizowane z 

tej okazji warsztaty dziennikarskie. 

Partnerzy społeczni 

 Zyskaliśmy stałych partnerów społecznych, wśród których      

wymienić można Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie,              

z którą od trzech lat realizujemy program edukacji filmowej „Dialog 

filmu z literaturą” oraz promujemy filozofię, zachęcając uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnych edycjach „Gry    

filozoficznej”. Współpracujemy również z Uniwersytetem Papieskim 

Jana Pawła II w Krakowie - aktywnie uczestniczymy w wykładach          

i warsztatach naukowych „Wielkie pytania filozofii”. Wiemy,              

że znajomość filozofii stanowi atut w poszukiwaniu pracy oraz        

ułatwia aktywne działanie w zakresie wielu dziedzin życia               

społecznego,  politycznego i kulturalnego. Pracodawcy szukają    

specjalistów w określonej dziedzinie, lecz przede wszystkim            

Poszukują osób o otwartym umyśle, posiadających umiejętność znalezienia niestandardowych rozwiązań. 

Filozofia uczy ciekawości, zdrowego krytycyzmu, sztuki argumentacji i abstrakcyjnego myślenia. W tym 

roku spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania: Czym jest szczęście? Jak żyć? Kto jest osobą?      

Czy świat jest matematyczny? Czy maszyny mogą myśleć? Czego nie widzi „mędrca szkiełko i oko”?   

Wymowne symbole                    

naszego klubu 

Za zamkniętymi drzwiami… A wewnątrz?                        

Zostań jednym z dyskutantów klubu! 
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Poza szkołą … 

 Istotnym założeniem działalności klubu jest udział w zajęciach warsztatowych organizowanych poza          

terenem szkoły. W ramach promocji czytelnictwa wyjeżdżamy na Targi Książki i do Salonu Poezji Anny 

Dymnej w Krakowie, odwiedzamy muzea i teatry. Na szczególną uwagę zasługują warsztaty i interaktywne 

zwiedzanie  wystawy malarstwa Williama Turnera w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz wystawa    

multisensoryczna „Piękno dotyku 3D” w Muzeum Śląskim w Katowicach. Takie przedsięwzięcia są dla nas        

niezwykle cenne, ponieważ dzięki nim mamy możliwość spotkania z dziełem sztuki „twarzą w twarz”,         

a tym samym poszerzenia spektrum interpretacyjnego o doświadczenie bezpośredniego obcowania              

z tekstami kultury. 

Aktualności 

 W roku szkolnym 2015/2016 kontynuujemy realizację  

programu społecznego „Ja czytam” oraz bierzemy udział w cyklu 

warsztatów poświęconych mediom organizowanych przez      

Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie. W listopadzie       

dyskutowaliśmy na temat „Marsjanina” – pierwszej powieści 

Andy’ego Weira, na podstawie której powstał film „Marsjanin” 

w reżyserii Ridleya Scotta, a w grudniu już po raz drugi                         

wystawiliśmy jasełka. W czasie ferii zimowych, w ramach przygotowania do planowanej na luty debaty,         

uczestniczyliśmy w projekcie „Ferie z filmem”. Dwukrotnie odwiedziliśmy zaprzyjaźnioną z naszym klubem          

bibliotekę i obejrzeliśmy „Dziewczynę z tatuażem” oraz „Ziarno prawdy”. 

"Kryminał może poprawić stan czytelnictwa" - to teza, nad którą dyskutowaliśmy podczas debaty             

zorganizowanej przez Klub Literacki we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie w dniu 

23.02.2016r. W czasie wprowadzenia do tematu debaty rozwiązaliśmy krótki test ze znajomości postaci  

ze świata kryminałów    i obejrzeliśmy prezentację na temat historii kryminału jako gatunku literackiego       

i filmowego. Sama debata oksfordzka toczyła się pomiędzy dwiema grupami - zwolennikami                           

i przeciwnikami tytułowej tezy. Każda ze stron miała możliwość wprowadzenia czterech mówców, których 

zadaniem było przekonanie przeciwników oraz jury co do słuszności swoich argumentów. Nad całością 

czuwali wyłonieni z grupy marszałek oraz sekretarz, którzy po końcowym głosowaniu ogłosili wyniki deba-

ty. Jednym głosem wygrała strona popierająca tezę, że kryminał może poprawić stan czytelnictwa.            

W ramach podsumowania wysłuchaliśmy krótkiego wywiadu z Łukaszem Orbitowskim - autorem            

nagrodzonej Paszportem Polityki 2015 książki "Inna dusza" oraz z Robertem Więckiewiczem, odtwórcą  

roli prokuratora Teodora Szackiego w ekranizacji powieści "Ziarno prawdy" Zygmunta Miłoszewskiego. 

Zaproszenie 

 Drzwi naszego klubu są otwarte dla wszystkich                    

zainteresowanych, serdecznie zapraszamy każdego, kto ma  

ochotę przeżyć ciekawą, czasem zaskakującą i zawsze                  

nietuzinkową lekcję literatury, sztuki czy filozofii. Zatem wkręć 

się, stań się twórczy, zostań przyjacielem mądrości i rozwiń pasje. 

Poznaj samego siebie. Zapraszamy, dołącz do społeczności              

uczniowskiej II LO w Chrzanowie! W taki niebanalny sposób   

uczymy się do matury! 

Czytelnicy z Klubu Literackiego 

Podczas naszych spotkań 

Fot.: Archiwum Klubu Literackiego 

W krainie myśli... 
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Nie lubię szkoły... 

Przestano mnie już zapraszać  na spotkania 

autorskie do szkół, ponieważ zaraz                

zaczynałem radzić uczniom: jak przejść przez 

szkołę, kiedy - jak ja - mamy najgorsze      

stopnie z większości przedmiotów;                 

jak rozkochać w sobie nauczycielki, żeby  

broniły nas na radzie pedagogicznej;             

jak sprawiać wrażenie ucznia wybitnego,    

nie wiedząc wiele; jak nie chodzić na lekcje, 

ale mieć wpisaną obecność itp. 

Nawet dziś, 30 lat po maturze, kiedy               

wchodzę do jakiejkolwiek szkoły,                        

czuję się źle, od razu pot się ze mnie leje. 

Nie mam chyba tej szkole czego życzyć. 

Chyba, że tak: 

Uczniom życzę: Przeżyjcie! 

Szkole życzę: Zmień się! (Bez względu na to, 

jaka jesteś, bo na pewno daleko                        

ci do ideału). 

Pozdrawiam serdecznie,                                             

Mariusz Szczygieł, reporter. 

J.L. Wiśniewski — pisarz 

Co roku             
odwiedzamy      
Targi Książki        
w Krakowie 

Katarzyna Kolenda-Zaleska — dziennikarka 

Dążymy do ideału                 

[przyp.red.] 
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 Urodził się 2 lutego 1990 roku. W wieku ośmiu lat zaczął uczęszczać                

do Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krakowie, grał na instrumentach      

klawiszowych. Następnie w 2009 roku otrzymał dyplom Studio Aktorskiego           

ART - PLAY w Katowicach. Po maturze zdecydował się na studia w Państwowej 

Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie na wydziale aktorskim, które ukończył           

w 2014r. Zapytany o jedno szczególne wspomnienie z czasu edukacji w Szkole      

Teatralnej odpowiedział, że każdy dzień traktował jako szczególne wydarzenie, 

które niosło ze sobą coś nowego. Były wzloty i upadki, jednak szczególnie ważne 

były dla niego wnioski. Może poszczycić się współpracą z takimi reżyserami jak 

Krystian Lupa czy Maja Kleczewska. Pracuje jako instruktor teatralny i reżyser          

w Agencji Artystycznej działającej przy Teatrze Dramatycznym w Krakowie.              

Na deskach krakowskiego  Teatru Scena STU można było go zobaczyć w spektaklu 

„Body Art”, na scenie    wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol grał        

w „Joplin”, w Teatrze Bez Sceny Andrzeja Dopierały w Katowicach,              

w „Ciemno. Jasno. Cień” oraz w wielu spektaklach w Teatrze PWST              

w Krakowie, m. in. w „Hamletmaszyna”, „Milusińscy”, “Tlen”,        

„Miasteczko cud”. 

Został aktorem, ponieważ uważa, że jest to zawód wyjątkowy,      

daje możliwość przeżywania emocji, które w innym wypadku nie byłyby 

dostępne, a czasem daje nawet poczucie nieśmiertelności, sprawia,            

że żyjesz kilkakrotnie. Marzy o pracy wymagającej, będącej wyzwaniem, 

pozwalającej na podróż w nieznane. W Teatrze kocha spotkanie                      

z widzami, ale chce pracować również w filmie. Prywatnie interesuje się 

m.in. psychologią, gotowaniem, sportem i turystyką górską. 

Sam o sobie pisze: ”Jestem młodym, zdolnym, pełnym zapału i energii 

twórczej aktorem młodego pokolenia.[...] Nie potrafię podążać za regułami, zawsze tworzę swoje zasady.” 

Katarzyna Franczyk 

„Body Art” 

Fot.: Archiwum prywatne T.M. 
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W Baczyńskim uczą się miłośnicy teatru 

"Mistrz i Małgorzata" - reż. Waldemar Wolański - Teatr Lalki Maski i Aktora Groteska w Krakowie. 

Czy Bóg istnieje? Pisarze z moskiewskiego Massolitu nie wydają się być przekonani… Czy nieznajomy 

profesor będzie w stanie ich przekonać? Wydarzenia, które zaszły na Patriarszych Prudach zmieniły            

życie wszystkich bohaterów. Teraz już nic nie będzie takie samo, a w mieszkaniu Berlioza zamieszka 

władca Piekła we własnej osobie – Woland wraz ze świtą. 

 

 5 lutego br. grupa osób z klasy 2C udała się                   

na wieczorny spektakl do jednego z krakowskich teatrów,  

a mianowicie do teatru lalek Groteska. Spektakl nosił tytuł 

„ Mistrz i Małgorzata”. Była to sztuka na podstawie          

wybitnej powieści pod tym samym tytułem autorstwa      

Michaiła Bułhakowa. Ci, którzy znają powieść Bułhakowa, 

pamiętają klucz, który na samym początku lektury czytelnik 

dostaje do rąk. Cytat z „Fausta” Goethego, pytanie              

do Mefista i jego odpowiedź: – Kimże w końcu jesteś? – 

Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie  

        czyni dobro. 

 "Mistrz i Małgorzata" w krakowskiej Grotesce zaczyna się od opowieści zafrasowanego Iwana            

Bezdomnego (świetna rola Franciszka Muły), pierwszej ofiary szatana. To na jego oczach ginie przyjaciel 

Berlioz, w jakże absurdalnej sytuacji , wpada wprost pod koła tramwaju. Chwilę przed tym Woland,       

wcielając się w postać nieznajomego profesora, próbuje przekonać ich obu o istnieniu Boga.  

 Zrozpaczony Iwan, zostaje uznany za niepoczytalnego i w konsekwencji umieszczony w szpitalu             

psychiatrycznym. Stamtąd próbuje zgłosić na policję wypadek…, lecz kto uwierzy wariatowi? Tak zaczyna 

się „historia z piekła rodem”, gdzie satyra miesza się ze wzruszeniem, a wątki pełne dramatyzmu i mistyki 

przeplatają się z opowiastkami pełnymi humoru. 

 Gra świateł i muzyka współgrają, tworząc tajemniczy klimat. Bogata scenografia zdaje się  wiernie 

odzwierciedlać książkę. Te same elementy scenografii potrafią przybierać przeróżne formy, tak więc,       

widzimy, jak w jednym momencie biurko Iwana przekształca się w szpital psychiatryczny, a zaraz  potem       

w przytulny pokoik Mistrza i jego ukochanej. Również        

kostiumy urzekają prostotą, frywolnością i fantazją. 

Niewątpliwym atutem sztuki jest użycie lalek teatralnych. 

Aktorzy, oprócz swych dramatycznych kreacji, raz po raz 

zamieniają się w lalkarzy, nadając kukłom autentyzm               

i duszę. Bawią się kreacjami płynnie, przeskakując z roli          

w rolę (każdy z nich wciela się w trzy lub cztery postacie). 

 Na szczególne uznanie zasługuje tu jedyna                     

w spektaklu żeńska rola Iwony Olszewskiej, wcielającej  się 

w postaci Helli, Małgorzaty Nikołajewnej,                               

Praskowji Fiodorowej i żony Arkadii. 
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 Warto jeszcze wyróżnić Bartosza Watemborskiego (jako Behemota oraz Mistrza, Grigorja               

Daniłowicza Rimski, Griszy, Żorża Benga), który szczególnie ujmuje rolą Behemota, poprzez autentyzm  

postaci, rubaszne kocie ruchy i nieprzeparty urok osobisty, którym ujmuje serca widzów. 

Slogan, że jest to „opowieść o szatnie, który wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro" można zapewne 

odczytać pomiędzy scenami, jednak sam spektakl, w przeciwieństwie do powieści, nie ukazuje Wolanda 

jako postaci tragicznej, niemogącej pogodzić się ze skutkami własnych diabelskich zamierzeń. Zbyt płasko 

przeżywa on swe porażki, sprawiając wrażenie niewzruszonego swymi, w gruncie rzeczy, dobrymi                      

uczynkami. 

 Mimo to trzeba przyznać, że mistrzowska powieść Bułhakowa i równie dobry spektakl teatru                                

Groteska przenosi widzów w realia moskiewskiego dramatu, a dwie godziny upływają niezauważalnie. 

Fot.: groteska.pl  oraz facebook.com/teatr.promocji.poezji/ 

 Kilka  tygodni  temu uczniowie klasy 1c i 2c wybrali się do Krakowa na nietypową wycieczkę.         

Nadzwyczajność tego wyjazdu polegała na zaprezentowaniu twórczości wybitnego poety epoki renesansu 

Jana Kochanowskiego w formie koncertu rockowego. Spotkanie  

pod szyldem „ Jednak mam tę nadzieję” odbyło się w Krakowskim 

Teatrze Promocji Poezji. 

 Na początek kilka słów na temat tego niezwykłego                    

i magicznego miejsca. Teatr został założony z inicjatywy            

Szczęsnego Wrońskiego i od 1996 roku działa w Krakowie.            

Realizuje nie tylko spektakle poetyckie, ale także teatralizowane 

wieczory autorskie. 

 Spektakl „ A jednak mam tę nadzieję”  zrealizowany został  

w konwencji talk show, w którym dziennikarka (Barbara Wrońska) spotyka się ze współczesnym „poetą     

o duszy rockmana” (Szczęsny  Wroński), by porozmawiać o poezji Jana Kochanowskiego i wykazać, że jego 

twórczość jest „wiecznie żywa”. W trakcie wywiadu pojawiają się współczesne konteksty zarówno           

literackie, jak i społeczne, polityczne, obyczajowe, moralno- etyczne oraz religijne, co w zderzeniu                

z pieśniami, fraszkami, trenami buduje postać poety, którego 

głos, mimo upływu blisko pięciu stuleci, brzmi wciąż niezwykle 

aktualnie. 

 Spektakl pełen jest niespodzianek, teatralnych scen oraz 

interaktywnego udziału publiczności. Zawiera elementy      

happeningu i kabaretu, co podnosi autentyczność i atrakcyjność 

przekazu. Oczywiście inspiracją jest renesansowa, w pełni       

europejska postać poety i filozofa - Mistrza z Czarnolasu. 

 Dynamiczna, współcześnie brzmiąca muzyka w wykonaniu 

charyzmatycznych twórców (Roch Dobrowolski, Michał Zapała, 

Łukasz Fiałkowski) trafia w gusta młodych odbiorców. 

Weronika Dyba 

Zapraszamy na stronę internetową Teatru Promocji Poezji 

http://www.pro.art.pl/poezja/ 

Oraz profil na Facebooku  

https://www.facebook.com/teatr.promocji.poezji/ 

Od wielu lat współpracujemy z Teatrem Zależnym         
w Krakowie, który od niedawna nosi nazwę                

Krakowskiego Teatru Promocji Poezji. Organizowane 
przez naszych polonistów lekcje w teatralnej              

przestrzeni cieszą się  akceptacją wśród uczniów.  
      [przyp.red.] 

Weronika Dyba 
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Już niedługo zasiądziecie przed arkuszami Egzaminów Gimnazjalnych.  

Przez 3 dni większa część Waszej uwagi będzie skupiona na tych kilkudziesięciu kartach 

papieru, od których, w połączeniu z czarnym długopisem, będzie zależeć Wasza przyszłość. 

Wynik tego egzaminu znacząco wpłynie na wybór szkoły,                                                                  

w której będziecie kontynuować naukę. 

II Liceum w Chrzanowie jest jedną z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w naszym               

powiecie. Osobiście, po półtora roku spędzonym w tej Szkole, polecam ją każdemu.  

Po pierwsze - ze względu na bardzo przyjazną atmosferę.  

Po drugie - nauczyciele są mili i zwyczajnie "ludzcy". 

Zdobywamy wiedzę, zgłębiamy swoje pasje i zainteresowania, rozwijamy je wspólnie              

z koleżankami, kolegami pod czujnym okiem nauczycieli.  

Serdecznie zachęcam.  

Warto. 

Czekamy na Was we wrześniu! 

Życzymy powodzenia na egzaminach! 

Michał T. Noworyta 

Wysoki poziom 

kształcenia,             

przyjazną atmosferę 

Bogatą oferta zajęć 

pozalekcyjnych 

Współpracę                    

z uczelniami wyższymi 

Realizację            

projektów unijnych 

Nauczanie religii 

lub etyki 
Międzyoddziałowa         

nauka języków obcych: 

Angielskiego;  

Francuskiego; 

Hiszpańskiego; 

Niemieckiego;                

Rosyjskiego; 

Włoskiego. 

Prężnie działający:  

 Samorząd Uczniowski; 

 Klub Europejski;  

Klub Literacki; 

Koło Dziennikarskie; 

Uczniowski Klub  
Sportowy. 

Klasy:  

ogólne, mundurowe                      
i sportowe,                  

a od II klasy sam                 
decydujesz o profilu  

kształcenia —                        
według                          

zainteresowań           
wybierasz przedmioty 

rozszerzone                        
i uzupełniające 

Przedmioty                   
rozszerzone od II klasy: 

biologię, chemię,               
filozofię, fizykę,               

geografię, historię,           
historię sztuki,              
informatykę,                   
język polski,                      

języki obce nowożytne, 
język łaciński i kulturę             
antyczną, matematykę, 

WOS, 

Przedmioty          
uzupełniające              
od II klasy:  

zajęcia artystyczne, 
zajęcia                    

umuzykalniające,  
zajęcia turystyczne, 

ekonomię w praktyce, 
profilaktykę            

prozdrowotną,          
grafikę komputerową,                   

edukację filmową.  
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Najlepsze i zdrowe kanapki                                                     

z warzywami z naszego sklepiku.                                            

Kawa tylko dla znajomych :) 

Nasi,                                                            

przystojni             

mężczyźni… 

Zajęcia artystyczne       

w ulubionej...                          

sali matematycznej ;) 

Zdjęcia                         

wykonały                   

Karolina Odrzywołek                               

oraz                             

Dominika Kołacz  

Ilustracje —              

Kacper Grzywacz 



 

 

Masz pytania lub sugestie? Znasz kogos , o kim                     

powinnis my napisac ? Byc  moz e sam chcesz pochwalic  się 

umiejętnos ciami? Pisz do nas!  

nowe.gazeta@gmail.com 

Zapraszamy na spotkania redakcyjne, kto re odbywają się 

w kaz dą s rodę, na przerwie, przed 8 lekcją, w sali nr 5. 

Fot. lo2.edu.pl   


