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Przewodnicząca z walizką pełną marzeń  
Małgorzata Kosch i Łucja Wrona, klasa 2F  
 
“Chcę osiągnąć w życiu apogeum swoich możliwości. Znaleźć złoty środek i zasadę,  
z którymi będę szła przez życie. Dać motywację innym ludziom i wskazywać im drogę, 
ponieważ jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie i otucha, gdy ktoś do mnie podchodzi  
i pyta: “Co ty robisz, że masz tyle energii, która powoduje, że tak działasz?”. Właśnie to jest 
takim moim marzeniem.” 
 

 
 
Za nami wybory do Samorządu Uczniowskiego IV LO w Krakowie. Nową przewodnicząca 
została Natalia Wójcik z klasy 2F. W rozmowie z Małgorzatą Kosch i Łucją Wrona opowiada 
o swoich działaniach, planach i marzeniach. 
 
Małgorzata Kosch i Łucja Wrona: Bardzo nam miło, że zgodziłaś się wziąć udział  
w wywiadzie do szkolnego czasopisma “Pogaduszki u Kościuszki”.  
Po pierwsze chcemy Ci pogratulować, świetnego wyniku w wyborach. Po drugie poprosić, 
byś opowiedziała coś o sobie, aby ci, którzy Cię jeszcze nie znają, mogli się czegoś 
dowiedzieć o nowej przewodniczącej SU. 
 
Natalia Wójcik: Dziewczyny, wy akurat na pewno wiecie o mnie dosyć sporo, codziennie się 
przecież widzimy :) . Bardzo mi miło, że zaproponowałyście mi wywiad. 
 
Trudno jest tak “powiedzieć coś o sobie”, nigdy nie wiem, od czego zacząć... Może więc zacznę 
tak od środka.  Bardzo interesuję się polityką i prawem. Są to takie dwie dziedziny,  
z którymi chcę związać swoją przyszłość, choć nie mam jeszcze sprecyzowanych planów co do 
wyboru zawodu.  
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Natomiast jeżeli chodzi o mnie w takiej bardziej prywatnej, niż służbowej wersji, to może nie 
uwierzycie, ale… uwielbiam leniuchować! Choć muszę przyznać, że nie mam na to zbyt wiele 
czasu :) A poza tym jestem też niesamowicie towarzyską osobą i kocham  przebywać wśród 
ludzi - tydzień bez jakiejkolwiek kawy na mieście z przyjaciółmi, to tydzień stracony. 
Pod tym względem jestem bardzo zadowolona z wyboru szkoły. Gdy ktoś mnie pyta jak się tu 
czuję, mówię, że nie mogłam trafić lepiej - przede wszystkim z powodu ludzi, jakich tutaj 
spotkałam. Są naprawdę niesamowici! Mój tata kiedyś spytał mnie czy nie żałuję, że nie 
zdecydowałam się na I LO, do którego miałam możliwość uczęszczać. Odpowiedziałam,  
że nie żałuję, bo wybór Czwórki był moją najlepszą decyzją. Ta szkoła ma to “coś” - taką 
szczególną atmosferę. Ostatnio opowiadałam rodzicom, że społeczność naszej szkoły można 
przyrównać do wielkiej rodziny. Mam nadzieję, że sprawdzę się jako przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego w tej właśnie szkole i że wszyscy będą zadowoleni z mojej pracy 
podczas rocznej kadencji. 
Z takich ważnych dla mnie obszarów życia warto też wspomnieć o znaczeniu, jakie ma dla 
mnie Kraków. To po prostu mój dom, moje miasto, w którym się urodziłam i które kocham! 
 

 
 
MK i ŁW: Jesteś już przewodniczącą, kadencja rozpoczęta - za Tobą pierwsze działania  
w tej nowej roli. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia? Jak się czujesz na tym stanowisku?  
 
NW: Przede wszystkim to duży obowiązek, z którego w pełni zdaję sobie sprawę. Pełniłam 
taką funkcję już w gimnazjum, ale wiele rzeczy jest dla mnie zupełnie nowych. Dopiero 
wdrażam się w proces funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego w Czwórce, bo w każdej 
szkole działa to inaczej. W gimnazjum była to bardziej zabawa. W liceum to naprawdę 
poważna sprawa i jest z tym sporo pracy. Jednak nie narzekam! Traktuje to jako fajne 
doświadczenie, możliwość wykazania się i pokazania moich mocnych stron. Uważam, że jeśli 
posiadamy jakieś zalety, którymi możemy się pochwalić, a w dodatku zaoferować światu coś 
pozytywnego i pomóc innym, to powinniśmy to robić. 
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Jednym z moich celów jest aktywizacja większej liczby uczniów w działania na rzecz 
społeczności szkolnej. Staram się angażować uczniów w różne akcje. Jednym z większych 
przedsięwzięć na początku kadencji była kiermasz walentynkowy, z którego jestem bardzo 
dumna. To był sukces! Ciepło mi na sercu, gdy przypomnę sobie te wszystkie osoby 
przychodzące z uśmiechem na każdej przerwie do szkolnej auli, gdzie stał walentynkowy 
stragan. Od znajomych z innych szkół, którzy o naszej akcji dowiedzieli się przez media 
społecznościowe, otrzymywałam wiadomości, że też chcieliby w swojej szkole taki sprawny 
samorząd, który zmobilizuje tylu uczniów do wspólnego działania. To dodaje mi skrzydeł  
i jeszcze bardziej motywuje do następnych działań! 
 
 

MK i ŁW: Kiermasz prezentował się naprawdę świetnie. Chętnie poznamy kulisy organizacji 
tego przedsięwzięcia. Czy trudno Ci było znaleźć chętnych do włączenia się w tę akcję? Ile 
osób było zainteresowanych pomocą w przygotowaniach kiermaszu a nie tylko zakupem 
słodkości? 
  
 

NW: Największy ukłon w stronę mojego sztabu wyborczego. Nie wiem czy cokolwiek by 
wyszło bez jego pomocy. Nie musiałam nikogo o nic prosić, bo wiedziałam, że sami przyjdą mi 
z pomocą. Jeśli chodzi o zachęcenie uczniów, było to znacznie większym wyzwaniem. Same 
ogłoszenia nie wystarczyły, więc spróbowałam trochę inaczej. W czasie przerwy 
podchodziłam do przewodniczących klas albo znajomych i pytałam, czy nie chcieliby jakoś 
włączyć się w tą akcję. Wtedy zauważyłam, że wszystko zależy od mojego podejścia. Odzew 
był bardzo duży i wypieków starczyło na cały dzień. Byłam niesamowicie zaskoczona 
zaangażowaniem uczniów.  
 
MK i ŁW: I naprawdę świetnie Wam wyszło! Masz już jakiś pomysł na następny kiermasz? 
 
NW: Kiermasze z okazji różnych świąt są moim priorytetem. Uważam, że takie wydarzenia 
zrzeszają ludzi i wzmacniają więzi  między uczniami. Myślę, że takich akcji powinno być jak 
najwięcej. Takich przy których uczniowie mogą się spotkać razem na korytarzu, porozmawiać 
i poznać się lepiej. Myślałam ostatnio na temat kiermaszu bożonarodzeniowego. Przyszło mi 
na myśl, że można poszerzyć działalność i nie ograniczać się tylko do wypieków, ale też 
pomyśleć o ozdobach i kartkach. Aula mogłaby być przystrojona tak, aby wszyscy poczuli 
magię świąt. Mam też pomysł na kiermasz andrzejkowy. Budki z przepowiedniami, do których 
można podejść wydają się ciekawym rozwiązaniem i będą stanowić przyjemny przerywnik 
między lekcjami.  
 
MK i ŁW: Można zawsze powróżyć z fusów od herbaty i dowiedzieć się coś o przyszłości. 
Twoja działalność trwa aż do grudnia, więc wszystko przed Tobą. W przyszłym roku pojawią 
się w naszej szkole nie jeden, a dwa roczniki. Czy uważasz, że może to utrudnić pracę 
samorządu? 
 



PUK                                                                                                                                                          Nr 1(20)/2019      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                             

8 | S t r o n a  
 

NW: Mam mieszane uczucia co do tego, ale jedno jest pewne: dwa roczniki, dwa razy więcej 
rąk do pracy i pomocy, z drugiej strony oznacza to więcej głosów do wysłuchania. Jestem 
optymistką i mam nadzieję, że pierwszaki chętnie będą z nami współpracować. Każda akcja 
kosztuje nas trochę pracy, więc liczę, że uda nam się ich zachęcić do wspólnych działań.  
 
MK i ŁW: Skoro jesteśmy przy wspólnych działaniach - którą z Twoich obietnic wyborczych 
zamierzasz spełnić jako pierwszą? 
 
NW: Moim największym priorytetem w dalszym ciągu są kraniki, o których wspominałam już 
na plakatach wyborczych. Dyrekcja wie tym o pomyśle - rozmowy organizacyjne już trwają. 
Nasza szkoła jest chroniona przez konserwatora zabytków, dlatego, wraz z dyrekcją, będziemy 
pisać kartę zgłoszeń do Wodociągów Krakowskich, by dowiedzieć się czy w ogóle taki projekt 
jest możliwy w naszej szkole. 
 
MK i ŁW: Czy planujesz współpracę z gazetką szkolną “Pogaduszki u Kościuszki”? 
 
NW: Tak, już rozmawiałam o tym z profesor Rzońcą. Martwi mnie, że tak mało osób wie  
o naszej gazetce - pomimo faktu, że udostępniana  jest ona na blogu, a w klasach  rozdawane 
są  egzemplarze, nie cieszy się zbytnią popularnością. Postaram się więc, aby linki do 
najnowszych numerów były widoczne na tablicy ogłoszeń na naszym Facebooku. 
Zależy mi, żeby ludzie wiedzieli, że PUK istnieje i jest otwarty na nowych dziennikarzy. 
Od dwóch lat aktywnie działam w gazetce - w tym czasie moje artykuły były w każdym 
numerze PUK-a. 
 
MK i ŁW: Piszesz więc artykuły do gazetki, bierzesz udział w licznych projektach. Który  
z projektów, w których uczestniczyłaś lub uczestniczysz poleciłabyś młodszym kolegom  
i koleżankom?  
 
NW: Projekty to dość trudne wyzwania dla młodych ludzi, ale dają duże możliwości rozwoju. 
Z wielkim sentymentem wspominam moją przygodę z Krakowską Akademią Samorządności. 
Jest to projekt organizowany przez Urząd Miasta Krakowa i nieistniejący już Referat do spraw 
młodzieży. Projekt obejmował dwuletni cykl zajęć, na których uczniowie gimnazjów  
i liceów uczą się jak być dobrym liderem, jak współpracować z grupą czy nawet prowadzić 
konstruktywny dialog. Wspominam te zajęcia jako niesamowicie wartościowe i polecam je  
z całego serca ludziom, którzy chcieliby w przyszłości wskazywać innym drogę. Pięciogodzinne 
zajęcia odbywają się w raz w miesiącu, w sobotę, w urzędzie. Doszły mnie słuchy, że 
Krakowska Akademia popadła teraz w drobny kryzys, dawniej uczestniczyło osiemdziesiąt 
osób, a teraz dwadzieścia pięć, także gorąco polecam. 
 
MK i ŁW: Jesteś bardzo aktywną osobą, ciągle masz sprawy na głowie. Jak znajdujesz 
chwilkę wytchnienia?  
 
NW: Chwila dla siebie (śmiech). To byłoby straszne gdybym powiedziała, że nie znajduję chwili 
na odpoczynek, jednak nie jestem w stanie całkowicie poświęcić się relaksowi. Zawsze 
przyjdzie jakiś e-mail czy wiadomość, trzeba coś przygotować czy pójść na spotkanie, więc 
odpoczywam w biegu. Chwilą wytchnienia jest nawet krótka rozmowa o marzeniach czy  
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o wspólnej wizji przyszłości z przyjaciółmi. Kocham podróże, więc jeśli jest możliwość wyjazdu 
i spędzenia nawet jednego dnia z dala od laptopa i telefonu to z tego korzystam. Wujek 
powiedział mi kiedyś, że pieniądze to jedna sprawa, odzyskasz, zarobisz, i one do ciebie wrócą, 
natomiast zmarnowany czas już nigdy nie wróci i trzeba go wykorzystać w stu procentach. 
Zegar nigdy się nie cofa, zawsze będzie iść do przodu. 
 
MK i ŁW: Gdzie chciałbyś teraz pojechać? Masz jeden dzień wolnego, możesz zostawić 
laptop i pojechać gdzie tylko chcesz.  
 
NW: Takim moim marzeniem teraz jest pobyt w Rzymie. Jest to miasto, które skradło moje 
serce od pierwszej wizyty. Gdyby ktoś mi dziś zaproponował, że mogę spakować walizkę  
i wsiąść do samolotu to zdecydowanie byłby to Rzym.  
 
MK: Piękne miasto, ale niestety kawałek drogi jest. A lubisz podróżować po Polsce?  
 
NW: Uważam, że Polska jest bardzo pięknym krajem i ma niesamowity potencjał. Jednak  
w związku z tym, że kocham metropolie i hałas, to jedyne miejsca, w które mogłabym 
podróżować i sprawiłoby mi to przyjemność to Warszawa i Gdańsk. Kocham wsiąść w pociąg 
lub samolot z walizeczką i pojechać do większego miasta niż to, w którym jestem.  
 
MK i ŁW: Skoro o Warszawie mowa... Wiemy, że ostatnio brałaś udział w konkursie “Jestem 
Liderką”. Czy zdobyta tam wiedza pomaga Ci w pełnieniu funkcji przewodniczącej?  
 
NW: Ten konkurs to cudowne wspomnienie. Na pewno pomaga mi to w byciu lepszym 
organizatorem oraz pewną siebie i odpowiedzialną za swoje czyny kobietą. Spotkania  
z kobietami sukcesu, które osiągnęły swoje cele, czy też z trenerami pozwoliły mi inaczej 
spojrzeć na życie. Ogrom moich poglądów wywrócił się o 360 stopni. A w byciu 
przewodnicząca? Przede wszystkim na jednej sesji z psychologiem poruszane były kwestie 
motywacji i współpracy w grupie. Dowiedziałam się dużo informacji o istnieniu niektórych 
organizacji, o których wcześniej nie miałam pojęcia. Bycie w tym programie dało mi dużo 
możliwości do realizacji przyszłych planów. 
 
MK i ŁW: Którą z tych organizacji pragnęłabyś zobaczyć jako pierwszą w naszej szkole? 
 
NW: Ostatnio poznałam prezesa Edukacyjnej Fundacji Nausika. Są to ludzie z zamiłowania 
pochłonięci nauką i zafascynowani antropologią. Kiedy zauważyłam jak w świetle tragicznych 
wydarzeń z Gdańska położyli duży nacisk na zrozumienie społeczeństwa oraz na sposoby 
unikania konfliktów od razu wiedziałam, że chcę ich zaprosić do naszej szkoły. Właśnie jestem 
w trakcie rozmów z dyrekcją i profesor Rzońcą, aby powstały w naszej szkole warsztaty ze 
storytellingu. Prezes fundacji zgodził się zorganizować warsztaty dla nas - uczniów. Ich celem 
jest to,  żebyśmy wypowiadali się z dużo większą łatwością, nabyli nowe umiejętności 
rozmawiania i prezentowania rozmówcy. Jestem niesamowicie dumna, że udało mi się, przy 
drobnej pomocy profesor Rzońcy zorganizować te warsztaty i mam nadzieję, że dojdą one do 
skutku. 
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MK I ŁW: Wiemy również, że działasz w Młodzieżowej Radzie Krakowa. Czy działalność tam 
nie koliduje z działalnością w samorządzie szkolnym? Czy może wręcz przeciwnie? 
 
NW: Młodzieżowa Rada Krakowa to organ, który jest ściśle połączony z Samorządem 
Uczniowskim. Jest to przez to dla mnie duże ułatwienie, ponieważ informacje nie giną między 
przedstawicielem rady, a przewodniczącym szkoły. Informacja dociera bezpośrednio do mnie, 
nikt nie musi mi jej przekazywać. Mogę wypowiedzieć się też od razu na radzie na dany temat 
samorządu. Czasami tak się zdarza, że przedstawiciel jest niezwiązany  
z samorządem i nie ma potrzebnej wiedzy w danym momencie. Myślę, że to duży plus, że 
jestem tu i tu. 
 
MK i ŁW: Bardzo nas to cieszy! Dzięki temu możesz robić wszystko, aby uczniom było jak 
najlepiej. Mamy na koniec pytanie związane z pewną bajką. Wyobraź sobie, że spotykasz 
złotą rybką, która obiecuje Ci, że spełni jedno życzenie. O co byś ją poprosiła?  
 
NW: Marzenie? Jejku, ale trudne i tylko jedno? 
 
MK: Zawsze można poprosić rybkę o kolejne. (śmiech) 
 
NW: O trzy kolejne. Tak, ten chwyt jest dobry (śmiech). Moje największe marzenie jest dość 
mocno złożone, więc nie wiem czy byłoby tutaj odpowiednie . Ale w sumie czemu nie? 
Chciałabym w życiu osiągnąć apogeum możliwości. Znaleźć złoty środek czy też zasadę, z którą 
będę szła przez życie. Dać szczęście innym ludziom i wskazywać im drogę, ponieważ jest to dla 
mnie niesamowite wyróżnienie i otucha, gdy ktoś podchodzi do mnie i mówi:  
“Co ty robisz, że masz tyle energii powodującej, że tak działasz?”. Właśnie to jest takim moim 
marzeniem. Motywować innych do działania, aby nie zamykali się na świat. Trzeba tylko 
utorować swoją drogę i nią podążać. Dlatego chciałabym, by ludzie traktowali mnie jak 
drogowskaz, abym mogła im jakoś pomóc. Zawsze mogą przyjść i zapytać się  o radę. 
 
MK i ŁW: Natalia, życzymy Ci, aby Twoje największe marzenie spełniło się oraz oczywiście 
byś mogła polecieć do Rzymu. Jeszcze raz gratulujemy Ci sukcesu w wyborach! Dziękujemy 
że chciałaś wziąć udział w naszym wywiadzie! 
 
NW: Dziękuję dziewczyny! Czuję się bardzo wyróżniona, aż chciałabym udzielać więcej 
wywiadów. 
 

  

Fot. Anna Jaszczur 
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Nowy rok – nowe prezydium! 
Maria Wyżewska, klasa 2E 
 
 
 
Tradycją naszej szkoły stały się debaty kandydatów na 
stanowisko przewodniczącego Samorządu 
Uczniowskiego. 17 grudnia 2018 roku w auli naszego 
liceum zebrali się: dyrekcja szkoły, nauczyciele, 
przedstawiciele wszystkich klas oraz ustępujące 
prezydium SU. 

Fot. Michał Janus 

 

Na scenie pojawili się tegoroczni kandydaci: Natalia Wójcik (klasa 2F), Artur Liszkiewicz (klasa 
1D) oraz Brunon Kurek (klasa 1G). Przedstawiali oni swoje programy wyborcze  
i zachęcali do oddania w wyborach głosu na swoją osobę. 

Pierwszą częścią debaty były mowy wstępne, podczas których kandydaci opowiadali o sobie i 
swoich celach w pracy w Samorządzie Uczniowskim. 

Jako pierwsza wystąpiła Natalia Wójcik jasno i zwięźle prezentując swój program wyborczy, 
który zawrzeć można w poniższych punktach: 

 

 

 

 

 

Podczas swojej mowy Natalia wspomniała o jej aktywnym uczestnictwie w różnych projektach 
poza szkołą, w tym reprezentacji naszego liceum w Krakowskiej Radzie Młodzieży.  Podkreśliła 
również wagę współpracy z Radą Rodziców. Hasłem przyświecającym tej części wystąpienia, 

• Zniżki dla IV LO w programie „All in card” 

• Zakup i montaż wodopojów dla uczniów 
(tzw. pitników) 

• Organizacja kiermaszy i konkursów 

• Kontynuacja współpracy z innymi liceami 
Krakowa 

• Organizacja turniejów sportowych z VI LO i 
innymi liceami 

• Rozpoczęcie pracy ze stowarzyszeniem 
“Demokracja w praktyce” 

• Darmowe jabłka na korytarzach 



PUK                                                                                                                                                          Nr 1(20)/2019      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                             

12 | S t r o n a  
 

która poświęcona była roli samych uczniów było: „Szkoła to my”, bo  tylko wspólne starania i 
zaangażowanie w budowanie aktywnej szkolnej społeczności przez jak największą liczbę 
uczniów doprowadzą do sukcesu. Natalia mówiła przekonująco  
i mądrze, co potwierdziły długie oklaski publiczności po jej zejściu z mównicy. 

Drugim prezentującym się kandydatem był Artur Liszkiewicz z klasy 1D. W jego programie 
dominowały propozycje zmiany rozwiązań systemowych funkcjonujących obecnie w naszej 
szkole, ale w swojej mowie podjął też tematy związane aktywnością uczniów  
w pozalekcyjnym życiu szkoły. 

Oto propozycje programowe Artura:  

 

 

 

 

 

W czasie swojego wystąpienia Artur skupił się głównie na potrzebie zmiany atmosfery 
panującej w szkole podczas przerw zawierając swoje postulaty w haśle „Szkoła dla ucznia”. 
Mimo braku doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku we wcześniejszych etapach 
edukacji, Artur zadeklarował gotowość do zaangażowania się w pracę szkolnego Samorządu 
co zostało nagrodzone gromkimi oklaskami. 

Jako ostatni wystąpił obecny drugi zastępca 
przewodniczącej. Poniżej przedstawiam program, o 
którym Brunon Kurek wspomniał podczas mowy 
wstępnej: 

 

Brunon mówił o ważności Samorządu Uczniowskiego oraz o różnorodnych wydarzeniach 
szkolnych. Wystąpienie było krótsze niż jego kontrkandydatów, mimo to uczniowie naszej 
szkoły wykazali się  kulturą osobistą, klaskając, czym wsparli młodego debatanta. 

 

• Darmowe WI-FI dla uczniów  
na terenie szkoły 

• Zmiany punktu statutu szkolnego 
dotyczącego wyglądu ucznia 

• Kwiatki antysmogowe na korytarzach  
i w salach 

• Bezpłatne pączki dla uczniów w Tłusty 
Czwartek 

• Nowa szatnia dla uczniów 
 

• Organizacja wydarzeń 

okolicznościowych w IV LO; 

• Rozwój sekcji szkolnych; 

• Polepszenie jakości działania 

SU. 
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Najciekawszą częścią debaty były dyskusje kandydatów. 

Padły liczne pytania dotyczące między innymi: konkursów tematycznych, finansów na WI-FI 
szkolne, doświadczenia pracy w samorządach/zespołach, korzyści współpracy dla całej  szkoły 
z “Demokracją w praktyce”, pracy Natalii Wójcik w Młodzieżowej Radzie Młodzieży i roli tej 
organizacji w życiu IV, kwestii codziennej pielęgnacji dużej ilości roślin antysmogowych na 
terenie całej szkoły. 

Każdy kandydat miał 30 sekund na odpowiedź. Debatanci logicznie odpowiadali na zadane im 
pytania i opierali odpowiedzi  na faktach, a nie na własnych przekonaniach. 

Trzecią część debat rozpoczęła była przewodnicząca - Aleksandra Golonka. Skierowała swoje 
pytanie dotyczące cech osobowości, które przemawiają za prezydentem SU do Brunona 
Kurka. Odpowiedź kandydata była krótka: pracowitość, szacunek oraz umiejętność 
opanowania się w sytuacji stresowej. 

Atmosferę zagęściły pytania od publiczności: 

• pytanie Dawida Zielińskiego o realności wprowadzenia zmian zaproponowanych przez 
Natalię Wójcik; 

• Pytanie Igora Malca, który drugi rok z rzędu zaskakuje kandydatów pytaniem, które 
dotyczy planów SU na współpracę z kółkiem debat oksfordzkich; 

• Pytanie Rafała Krystyńskiego do Artura Liszkiewicza o cel, skutki i sposoby podziału 
społeczności szkolnej podczas międzyszkolnych zawodów sportowych; 

• Pytanie Marii Wyżewskiej o źrodła finansowania nowych projektów SU w IV; 

• Pytanie Wiktorii Dzierżak dotyczące celu zmiany jakichkolwiek zapisów w statucie 
szkolnym o wyglądzie uczniów; 

• Pytanie Konrada Kaczmarczyka dotyczące strony organizacyjnej w sprawie darmowych 
jabłek i pączków. 

Debata zakończyła się przemowami kandydatów, w których  zachęcali publiczność do 
oddawania głosów. 

Po upływie 2 miesięcy poprosiłam obecne prezydium o komentarz odnośnie debaty. 
 

Rozmowa z Natalią Wójcik 
Maria Wyżewska: Jak się czujesz po debacie i wygranej w niej? 

Natalia Wójcik: Nie czuję się tak do końca wygrana, ponieważ uważam, że każdy z nas dał  
z siebie wszystko i przedstawił się tak, jak chciał. Debata nie ukrywam była zacięta, ale  
w końcu dzięki niej mogliście odrobinę nas poznać i zobaczyć, jacy jesteśmy. 
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M.W: Czy spodziewałaś się pytań, które zostaną Ci zadane? 

N.W: Pytania były dla mnie zaskoczeniem. Nie dało się przewidzieć o co 
zapyta  kontrkandydat. 

M.W: Jak się przygotowywałaś do debaty? 

N.W: Najbardziej zapamiętywany przez publikę jest początek oraz koniec, dlatego moja mowa 
początkowa oraz podsumowanie były szlifowane przez kilka dni. Natomiast cała reszta to była 
czysta improwizacja, która wychodzi mi najlepiej. 

 

Rozmowa z Arturem Liszkiewiczem 
Maria Wyżewska: Jak się czujesz po debacie? 

Artur Liszkiewicz: Jestem zadowolony z siebie, myślałem że będę bardziej zestresowany. Nie 
powiedziałem co prawda wszystkiego co chciałem, jednak nie było najgorzej. Chociaż 
oczywiście po zejściu z mównicy zdałem sobie sprawę, że nie poruszyłem niektórych istotnych 
kwestii, które mogłyby zmienić przebieg debaty. 

M.W: Czy spodziewałeś się pytań, które zostaną Ci zadane? 

A.L: Niektórych pytania przewidziałem. Wiedziałem na przykład , że zostanę zapytany o mój 
pomysł na derby szkolne. Jednak pojawiały się pytania , które mnie zaskoczyły. 

M.W: Jak się przygotowywałeś do debaty? 

A.L: Przeczytałem statut naszej szkoły na wszelki wypadek, zapoznałem się z planem 
wyborczym Natalii oraz napisałem  przemówienie początkowe. 

Niestety nie udało mi się porozmawiać z ostatnim kandydatem do prezydium Samorządu 
Brunonem Kurkiem. 

Dzisiaj już wiemy jak wygląda obecne prezydium SU IV LO. Samorząd miał już kilka okazji w 
tym roku wykazać się zdolnościami organizycyjnymi i na obecną chwilę idzie im bardzo 
dobrze! Na korytarzu słychać było dużo pozytywnych opinii uczniów po kiermaszu 
walentynkowym :) Sama byłam ciastka jadłam i zachwycałam się pomysłem.  Mogę życzyć 
tylko wytrwałości, powodzenia i dalszych sukcesów samorządowych! Przed nami kolejna 
edycja “Dwa brzegi Wisły”! Tak trzymać! 
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Mamo! Tato! Poczytajmy!, czyli jak skutecznie pobudzić dziecko 
do działania. 
Natalia Wójcik, klasa 2F 
 

 
 

Co najmniej jedną książkę w przeciągu 
roku przeczytało 38% Polaków - tak 
mówią najnowsze badania zrobione przez 
Bibliotekę Narodową. Poziom 
czytelnictwa w Polsce miał wzloty  
i upadki, a od 2008r. stoi na pułapie 40%. 
Jednak, gdy respondentów zapytano, czy 
przeczytali 7 lub więcej książek rocznie, 
rękę podniosło zaledwie 9% pytanych.  

 
Niewątpliwie zapał, z jakim podchodzi już 
dorosły człowiek do książek jest kwestią 
wzorców, jakie od dzieciństwa 
przekazywali mu rodzice. Czy każdego 
wieczora poświęcali dziecku swój czas, 
uwagę i ciepło emocjonalne, by wspólnie 
poświęcić się lekturze, a może 
bagatelizowali tę kwestię twierdząc, że 
szkrab sam w końcu się nauczy. I tak 

właśnie z biegiem czasu dzieci wychowują się w atmosferze niezaspokojonych potrzeb 
emocjonalnych, nie kształtując ważnych kompetencji intelektualnych, czy też stopniowo 
zastępując tradycyjne metody rozrywki wytworami XXI w., jakimi są  internet, czy media 
społecznościowe.  
 
Jednak nie wypada generalizować. W dalszym ciągu pozostaje spora część społeczeństwa, 
która żyje z książkami za pan brat. Często nie mamy pojęcia też o tym, jak wielu ludzi wokół 
nas w danym momencie jest w procesie realizacji projektów, które stawiają sobie za cel 
poprawienie stanu rzeczywistego.  
 
Jedną z takich obywatelskich inicjatyw, która ostatnio ujrzała światło dzienne jest projekt 
siedmiu nastolatek, które swoją pasją i miłością do książek postanowiły zarażać świat! Tak, to 
nasze dzieło! Ciężka praca każdej z nas, która składa się w spójną całość. 
 
  Idea powstała w momencie, w którym siedząc na szpitalnej ławce zauważyłam kilkuletnie 
dziecko, które znudzone całodziennym czekaniem, wkładało mamie do ręki książkę - mogłam 
się tylko domyślić, że chciało, aby mu ją przeczytała. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, 
dostało do ręki smartfona, a książkę było zmuszone odłożyć… 
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Jak zachęcić dzieci  
i młodzież  

do czytania? 
Dziewczęta z 2F 

mają na to pomysł! 

 
 
 
„Mamo! Tato! Poczytajmy!” jest dla nas czymś więcej, niż 
zwykłym projektem. 
  
Dzięki patronatowi Młodzieżowej Rady Krakowa, czy 
Fundacji Edukacyjnej Nausika możemy liczyć na dotarcie do 
sporego grona młodzieży, która również wpisuje się  
w grono naszych beneficjentów, bo w końcu czemu by nie 
poczytać młodszemu rodzeństwu? 
 
Nasze działania skupiają się na tym, aby obudzić  
w dzieciach ciekawość i chęć do samodzielnego sięgania po 
literaturę, co chcemy osiągnąć poprzez zajęcia rozwijające 
istotne kompetencje intelektualne. Regularnie odwiedzamy 
szpital im. Stefana Żeromskiego, czytamy pacjentom z 
dziecięcych oddziałów książki, następnie sprawdzamy za 
pomocą gier dydaktycznych zrozumiane przez nich treści, 
pobudzając tym samym ich wyobraźnię.  
 
Działania nasze wsparli liczni sponsorzy, bez których nic by 
się nie udało tj. księgarnia Bonito, firma Wawel, Lemarto, 
Jura, które przekazały liczne prezenty dla dzieci w postaci 
książek, słodyczy oraz gadżetów. Do współpracy 
zaprosiliśmy także Fundację Wygrajmy Siebie, 
Stowarzyrzenie Dyliniarnia, czy Urząd Miasta Krakowa.  
 
Przed nami jeszcze cykl warsztatów dla najmłodszych, które 
odbędą się w Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie,  
a także wizyta studyjna z dziećmi oraz Animatorami  
z Francji. W dodatku dla nastoletnich beneficjentów 
przedsięwzięcia udało się nam zorganizować dwugodzinne 
warsztaty ze storytellingu, czyli cennej metody dialogu i 
wymiany doświadczeń, które poprowadzi założyciel Nausiki, 
storyteller, nauczyciel filozofii i etyki,, animator klubów 
dyskusyjnych, trener młodzieżowy i aktywista społeczny na 
rzecz zrównoważonego rozwoju - Pan Zbigniew 
Janczukowicz. 
 
Przed nami jeszcze wiele pracy, ale wierzymy, że nawet tak 
małe inicjatywy młodych ludzi potrafią wiele zmienić. 
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“Darmowe konwersacje językowe”, czyli opowieść o tym jak 
licealistka uczyła dorosłych!  

Maria Wyżewska, klasa 2E 

Na czym polegają “Konwersacje”? 

“Darmowe konwersacje językowe” 
powstały dzięki studenckiej organizacji 
non-profit AEGEE - Kraków. Głównym 
celem projektu jest rozwój talentów 
językowych u studentów i nie tylko. 
Rocznie są dwie edycje: jesienno-zimowa 
i wiosenno-letnia. Obydwie edycje trwają 
dwa miesiące. W każdym tygodniu 
odbywają się półtoragodzinne zajęcia w 
grupach. Miejscem spotkań są zazwyczaj 
krakowskie uczelnie wyższe. Przed 
każdą  edycją organizatorzy ogłaszają 
nabór lektorów (tzw. native speakerów) 
oraz nabór uczniów. 

Rejestracja uczestników projektu polega na wypełnieniu ankiety zgłoszeniowej, która składa 
się z kilkunastu pytań zamkniętych i jednego otwartego. Brać udział w “konwersacjach” mogą 
wszyscy chętni, którzy dostaną się do grup. Niestety, nie zawsze znajdzie się miejsce dla 
wszystkich, ponieważ grupa maksymalnie może liczyć 15 osób. Rekrutacja  dla lektorów 
wygląda podobnie, uczący mogą również wybrać preferowane języki i poziom, na którym 
chcieliby uczyć grupę. Czy uczestnicy muszą płacić za zajęcia? Nie. Czy lektor dostaje 
jakiekolwiek wynagrodzenie? Również nie. 

Jeśli chodzi o same języki obce to 
uczestnicy mają szeroki wybór. Od 
języka angielskiego poprzez 
niderlandzki, węgierski i ukraiński, aż 
do szwedzkiego. Rozmaitość języków 
zachęca do uczestnictwa! Przecież 
świat jest tak ogromny  
i człowiek chciałby komunikować się 
z jak największą ilością osób! 
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Jak się znalazłam na “Darmowych konwersacjach”? 

Od czasu drugiej klasy gimnazjum co roku próbowałam dostać się do programu, ale za każdym 
razem brakowało miejsca albo zajęcia odbywały się bardzo daleko od mojego miejsca 
zamieszkania. Zatem przestałam brać udziału w rekrutacjach i śledzić ich stronę na portalach 
społecznościowych. 

We wrześniu tego roku przeglądałam Facebooka jak co wieczór, kiedy natknęłam się na nową 
stronę AEGEE, od razu zwróciłam uwagę na post z linkiem do aplikacji lektorów. Rekrutacja 
kończyła się o północy. Miałam trzy godziny na zastanowienie się, jednak już po trzydziestu 
minutach powiedziałam sobie:” Maria, do odważnych świat należy. Aplikuj, najwyżej nie 
dostaniesz odpowiedzi i zapomnisz o całej sprawie”. Wybrałam trzy języki: ukraiński, rosyjski 
i polski, wszystkie na poziomie od A1-B1, po czym wysłałam ankietę. 
 
Po trzech tygodniach oczekiwania otrzymałam maila z potwierdzeniem, że zostałam wybrana 
na lektora języka ukraińskiego dla początkujących. Byłam bardzo szczęśliwa aż do momentu, 
w którym zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę nie mam z czego uczyć ludzi. Ukraina jest 
stosunkowo młodym państwem, więc rozwój języka przez ostatnie wydarzenia polityczne nie 
był w centrum zainteresowania. Przykre, ale prawdziwe. Nie istnieje grupa podręczników do 
nauki języka ukraińskiego dla obcokrajowców typu polskich “Krok po kroku” czy ”Hurra”. 
Tłumaczenia z improwizowanych stron self - learningowych były na bardzo niskim poziomie. 
Miałam półtora miesiąca do pierwszego spotkania z grupą. W każdy weekend poświęcałam 
po dwie-trzy godziny na przygotowanie materiałów i ułożenie zadań. Tydzień przed 
początkiem edycji skompletowałam swoją dużą teczkę i starałam się nie myśleć o stresującej 
perspektywie zmiany roli z uczennicy na nauczyciela. 
 
Początek projektu. Jak było? 
Dwa tygodnie przed rozpoczęciem projektu dostałam powitalnego maila oraz zaproszenie na 
szkolenia do jednej z popularnych szkół językowych w centrum Krakowa. Po szkoleniu 
zapowiedzieli spotkanie integracyjne w kawiarni obok. 
 

Na szkoleniu nauczono nas właściwego zachowania 
wobec uczniów w sytuacjach nietypowych  
i stresujących dla obu stron. Pokazano nam bardzo 
dużo źródeł i platform, które ułatwiają naukę języka 
obcego i rozluźniają atmosferę na zajęciach 
grupowych. W ciągu trzech godzin dowiedziałam się 
mnóstwa przydatnych informacji, zapisałam osiem 
kartek w notesie (to chyba o czymś świadczy, 
uczniowie klas humanistycznych mnie zrozumieją). 
Szczerze powiedziawszy nikt z lektorów nie miał 
czasu na nawiązywanie nowych znajomości  
w czasie szkoleń, więc spotkanie w kawiarni było 
potrzebne nam wszystkim. 
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Usiedliśmy przy dużym okrągłym stole i koordynator 
projektu podał osobie siedzącej najbliżej niego dużą 
tabliczkę czekolady. Zasady gry były proste: im więcej 
śmiesznych historii podczas autoprezentacji opowiesz, tym 
więcej kostek czekolady możesz zjeść. 
Jedna historia = jedna kostka. Wygrał lektor języka 
węgierskiego. Prawdziwy poliglota!  
 
Dominik zna 4 języki obce: węgierski, angielski, polski, 
niemiecki. Z resztą nikt tutaj nie mówił tylko w jednym 
języku - każdy znał przynajmniej trzy, a rekordzista aż 
siedem. Można sobie wyobrazić jak bardzo zachwycała mnie 
możliwość spędzenia chociaż kilku godzin  
w takim towarzystwie. Spotkanie przedłużyło się  
i umówiliśmy się na kawę już po pierwszym tygodniu 
projektu. 
 
Pierwsze zajęcie. Stresik? Skądże! 
Spotkania uczniów i lektorów odbywają się na terenie 
krakowskich uczelni wyższych. Mi została przydzielona sala 
w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ.  
 
Moja grupa liczyła 10 osób. Zaczynali naukę języka 
ukraińskiego od podstaw. Każdy z uczniów miał różne cele 
związane z ukraińskim. Panowie przyznali się, że są 
zakochani w Ukrainkach z pracy i chcą  je zaskoczyć, zasłużyć 
przynajmniej na jedno spotkanie. Dziewczyny chciały uczyć 
się języka w celach zawodowych (jedna z nich będzie 
pracować na przejściu granicznym, dwie inne współpracują 
z firmami z Ukrainy), jeszcze kilka ma przyjaciółki na Ukrainie 
i chcą pojechać do nich w wakacje. 
 
Nasza przygoda zaczęła się od alfabetu. W czasie trwania 
naszego kursu skupiłam się na czytaniu, pisaniu  
i podstawach gramatyki. Założyłam uczniom grupę na 
Facebooku, gdzie wysyłałam zadania domowe i dodawałam 
różne ciekawe materiały. Założyłam dla nich klasę na 
Quzilecie (platforma do uczenia się słówek). Starałam się 
używać wyobraźni na zajęciach, stosowałam metody, dzięki 
którym sama uczyłam się polskiego. Uczyłam się z grupą 
stosować skojarzenia w czasie nauki np. Cyrylicy. Nie miałam 
żadnych problemów z moimi uczniami.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak to jest być 
nauczycielem? Nasza 
reporterka już to wie! 
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Jasno postawiliśmy cel i szliśmy do niego razem. Oczywiście były sytuacje, gdy uczniowie byli 
załamani trudnością jakiegoś zagadnienia gramatycznego, ale ciepła herbata i anegdota  
o moich potknięciach w czasie uczenia się polskiego w gimnazjum i liceum pomagały im wrócić 
do dalszej nauki. 
 
Podczas ostatnich zajęć w styczniu nie mogłam uwierzyć, że po raz ostatni im tłumaczę,  
że polskie “u” to ukrainskie “y” lub że w ukraińskim zamiast Pan/Pani zwracamy się  „wy”. 
Rozdając kursantom certyfikaty ukończenia, nie chciałam pogodzić się z myślą, że to już 
koniec. Wyobrażacie sobie, że nasi nauczyciele czują to samo co trzy lata? Moje serce na 
pewno nie wytrzymałoby tak częstych rozstań. Po zajęciach przesiedzieliśmy razem jeszcze 
dwie  godziny. Pod koniec padło pytanie, czy zostanę z nimi na drugą edycję. Nie wiedziałam 
co powiedzieć, ale w końcu obiecałam im wsparcie językowe. Zatem dalej wysyłam im bajki 
po ukraińsku, inne przydatne materiały oraz tworzę listy słów na Quizlecie. 

  
  

Co dalej? 
Nie wiem, czy zostanę lektorką ukraińskiego w następnej edycji projektu, chciałabym 
sprawdzić się w roli lektora innego języka niż mój ojczysty. Przyznam się, że bycie  
„native’ m” w żaden sposób nie pomaga w nauczaniu, ponieważ do tego celu trzeba rozumieć 
jego konstrukcję, potrafić wytłumaczyć różnice i podobieństwa uczonego języka  

z innymi, aby ułatwić naukę. “Native” zna 
swój język od urodzin, natomiast uczący się 
musi dopiero poznać konstrukcje 
gramatyczne. “Native” kieruje się intuicją, 
zaś uczeń zasadami. 
 
„Konwersacje” udowodniły mi, że świat nie 
ma granic, a ograniczenia budujemy sobie 
sami w swoich głowach. Przypomniały mi 
też jak ważne są języki obce w XXI wieku. 
Pokazały mi, że nie ma czego się wstydzić, 
ani przejmować się opinią innych. Dzięki 
„Konwersacjom” poznałam nowe osoby i 
miałam okazję je czegoś nauczyć -  za to 
jestem wdzięczna. 
 
Jestem dumna, że w wieku osiemnastu lat 
mogę opowiedzieć o doświadczeniu pracy  
w takim projekcie! Najlepsze decyzję  
w naszym życiu podejmujemy 

spontanicznie!  
Bądźmy spontaniczni, póki jesteśmy 
młodzi!  
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Kraków 1900 
Jakub Gajda, klasa 3E 
 
W roku 2019 obchodzimy 150. rocznicę urodzin 
Stanisława Wyspiańskiego. Wydarzenie to skłoniło 
mnie do odwiedzenia wystawy „Kraków 1900” 
obrazującej dzieła sztuki przełomu XIX i XX wieku 
związane z Krakowem tego okresu. 
 
Na wystawie znalazły się prace zarówno 
najważniejszych malarzy tego czasu: Olgi 
Boznańskiej, Juliana Fałata, Jacka Malczewskiego, 
Włodzimierza Tetmajera, Leona Wyczółkowskiego, 
Stanisława Wyspiańskiego, jak i rzeźbiarzy  
m.in. Ksawerego Dunikowskiego i Konstantego 
Laszczki, a także twórców grafik i rzemiosła 
artystycznego. 
 
Uwielbiam podziwiać dzieła naszej przeszłości, 
postanowiłem więc odwiedzić tę wystawę  
i przy okazji poznać wnętrza Kamienicy Szołayskich, 
w której mieściła się m.in. drukarnia krakowskiego 
„Czasu”. Dom, w którym znajduje się wystawa, został podarowany Muzeum Narodowemu 
przez Adama i Włodzimierza Szołayskich pochodzących ze starej krakowskiej rodziny. 
 
Możliwość obejrzenia z bliska obrazów reprodukowanych dziś m.in. w podręcznikach do 
języka polskiego była dla mnie również zachętą do obejrzenia ekspozycji. 
 
Największe wrażenie wywarł na mnie obraz Wojciecha Kossaka „Portret córek” 
przedstawiający jego córki Marię, późniejszą poetkę Pawlikowską-Jasnorzewską, oraz 
Magdalenę, późniejszą pisarkę posługującą się pseudonimem Samozwaniec . Od razu po 
wejściu na wystawę poczułem również, że ktoś się do mnie uśmiecha. Był to chłopiec  
z obrazu Włodzimierza Przerwy-Tetmajera zatytułowanego „Rodzina artysty”. 
 
Przykład ten doskonale obrazuje, że artyści Młodej Polski mieli nie tylko specyficzne zdolności, 
ale również ogromną wiedzę na temat techniki malarskiej. 
 
Widziałem kilka książek pochodzących właśnie z lat 1890-1900 – czasów, gdy wykonywanie 
portretów przy użyciu farb było bardzo popularne, było bowiem jedyną dostępną dla wielu 
ludzi formą utrwalenia wizerunku drugiej osoby. Wiedza na temat używanych w tamtych 
latach farb i środków chemicznych pozwalających doprowadzić do jak najbardziej dokładnego 
odwzorowania rzeczywistości jest ogromna. 
Ekspozycję wzbogacają zdjęcia archiwalne miasta i jego mieszkańców, przykłady mody 
tamtych czasów oraz inne eksponaty, np. meble. Bardzo spodobały mi się małe szafeczki, po 
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których otwarciu można było ujrzeć ówczesne zabawki: miniaturowe mebelki, cynowe 
żołnierzyki, maskotki.   
 
Obrazy wypełniały znaczącą część wystawy, jednakże nie były one jedynym jej ciekawym 
eksponatem. 
 
Na potrzeby wystawy zaprezentowany był również wystrój i umeblowanie mieszkań tamtego 
okresu. Uważam, że zabrakło jednak zdjęć przedstawiających takie mieszkania  
w rzeczywistości. Być może nie jeden ze zwiedzających zastanawiał się, gdzie było miejsce na 
tak ogromne obrazy czy arrasy, ale przecież w Krakowie zachowało się dużo zabytkowych 
kamienic z wielowiekową przeszłością, wyposażonych w ogromne, przestrzenne pokoje ze 
specjalnymi pomieszczeniami dla służby i pięknymi piecami kaflowymi w różnych odcieniach. 
 
Odzwierciedleniem tej wystawy jest również książka pt. „Kraków 1900” autorstwa Urszuli 
Kozakowskiej-Zauchy, uhonorowana Nagrodą Krakowskiej Książki Miesiąca Stycznia 2019. 
Autorka starała się pokazać kulturę Krakowa na przełomie XIX i XX wieku w okresie, gdy 
Kraków stawał się duchową stolicą Polski i zapoczątkowana została realizacja wizji prezydenta 
Juliusza Lea zmierzająca do stworzenia „Wielkiego Krakowa”. 
 
Pobyt na takiej wystawie to cenna okazja do refleksji nad dokonaniami artystów Młodej 
Polski. 
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Rok to jednak nie tak długo 
Igor Malec, klasa 2E 
 
W społeczeństwie utarło się przekonanie jak wiele może 
zmienić się w trakcie jednego roku, takie zjawisko możemy 
zauważyć w świecie sportu, gdzie kariera zawodników 
potrafi zmienić się o 180 stopni w tak krótkim czasie. Jednak 
to zjawisko nie występuje tak często jakby nam się 
wydawało, a jeśli już się to wywołuje szał u kibiców, 
dziennikarzy, a nawet echem odbija się w środowiskach 
poza sportowych. 
 

Fenomenalni. 
Niepowtarzalni.  
Niesamowici.  
 

To tylko kilka przymiotników, które określają te dokonania. 
Tym co ich charakteryzuje to ciężka praca, nieustępliwość, 
oraz dążenie do sukcesu za wszelką cenę. Są skupieni 
zaangażowani, obsesyjni, ponieważ w tym świecie nie ma 
miejsca na błędy i odpoczynek od ciężkiej pracy.  
 
Przenieśmy się zatem do pierwszej połowy 2018 roku, 
pewna osoba jest piłkarzem Cracovii Kraków, młody dobrze 
zapowiadający się napastnik.  Zarzucane jest mu jednak że 
potrafi zdobywać bramki tylko z rzutów karnych, dlatego 
nikt za bardzo się nim nie “przejmuje”, przecież liczy się tylko 
Robert Lewandowski i to on jest najlepszym zawodnikiem. 
 
Dawid Kownacki jest napastnikiem, który ma zapewnić 
przyszłość polskiej piłce, a na jego barkach ma leżeć 
odpowiedzialność za polską piłkę. 
 
Jedyną osobą, która w niego wierzy jest Michał Probierz, 
obecny trener Cracovii Kraków. Można powiedzieć że nawet 
przepowiada mu wielką przyszłość. Po takich prognozach 
można go nazywać polskim Nostradamusem. Pewnie się już 
domyślacie kto jest piłkarzem o którym mowa - Krzysztof 
Piątek. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilka słów o tym, jak 
sport wpływa na 
inne dziedziny życia 
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El pistolero, e un fenomeno, Killer Pola Karnego - są to stwierdzenia, którymi opisuje się 
polskiego napastnika w najbardziej popularnej sportowej gazecie we Włoszech. Po transferze 
z klubu ze stadionem przy ulicy Kałuży, trafia do Genui. Miasta, które przed wielkim 
wyprawami Portugalczyków i Hiszpanów wiodło prymat w globalnym handlu razem z portem 
w Wenecji. Występuje tam niezwykle sprzyjający klimat do gry w piłkę, brak smogu w 
przeciwieństwie do Krakowa to na pewno duży plus dla naszego zawodnika. 
 
Pierwszy mecz w którym występuje to bardzo wczesna faza Pucharu Włoch, który prasa 
komentuję jako”Wymarzony debiut i niezwykłe dokonanie”. 
 
W meczu 3. rundy Pucharu Włoch z US Lecce Krzysztof Piątek strzela 4 bramki, mecz kończy 
się wynikiem 4:0, przez co niektórzy mogli pomyśleć że to tylko chwilowy przebłysk piłkarza 
rodem z Dzierżoniowa. Jednak to był dopiero początek kariery Krzyśka, zdobywał bramki  
z meczu na mecz, był solidny i zupełnie bezkompromisowy w polu karnym przeciwnika. Killer, 
Lis pola karnego - to kolejne przydomki naszej rosnącej gwiazdy dla której jesień  
w Genui kończy z 13 bramkami w Serii A i 6 Pucharu Włoch. Nikt tak szybko jak on nie zaczął 
zdobywać popularności co widać między innymi po rosnącej  liczbie obserwujących na 
Instagramie (od poniżej 10 tysięcy do 811 tysięcy). 
 
Po niesamowitych występach w trakcie rundy jesiennej w zespole z Genui można się 
spodziewać, że po El pistolero zgłosi się klub, który potrzebuje dobrego napastnika. 
AC Milan kiedyś znany jako Wielki Milan, jednak aktualnie  przymiotnikiem “wielki’ dawno nie 
określano tej drużyny. Na miejscu Krzysztofa Piątka, nikt z nas by się nie zastanawiał, bo 
odpowiedź jest oczywista. Milan jest świetnym klubem do wspinania się po szczeblach kariery, 
do zostania legendą. Może to słowa zbyt patetyczne, jednak należy pamiętać, że włoska piłka 
i świat futbolu kreował, kreuje i będzie kreować bohaterów. Warto wspomnieć że piłka nożna 
we Włoszech jest swego rodzaju religią Włochów. Różnicą są jedynie bogowie, którymi w tym 
wypadku są piłkarze, trenerzy i legendy danego klubu.  
 
Dlaczego ludzie z Neapolu głosowali swego czasu na znanego włoskiego polityka Silvio 
Berlusconiego? Ponieważ w swojej kampanii wyborczej obiecał im że nie odkupi najlepszego 
piłkarza z ich ukochanego klubu. Kusząca propozycja, prawda? 
 
Wracając do “El pistolero”, ma on szansę stać się legenda, a przynajmniej bardzo znaczącym 
piłkarzem klubu z czarno-czerwonej części Mediolanu. W debiucie z drużyna Napoli, Krzysztof 
Piątek zagrał około 20 minut, przywitany (na stadionie San Siro) owacjami na stojąco. 
Przyszedł król, niech żyje król! W kolejnym meczu strzelił dwie bramki, co pozwoliło drużynie 
Milanu awansować do kolejnej fazy pucharu Włoch. Kibice Milanu oszaleli, jednak na nich się 
nie kończy, oszaleli również Polacy. Nikt teraz nie boi się powiedzieć “Jestem sezonowcem, 
kibicuję Milanowi.” 
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Charytatywny mecz hokeja - akcja Teddy Bear Toss 
Małgorzata Kosch, klasa 2F 
 
 
Akcja Teddy Bear Toss jest bardzo popularną akcją charytatywną, która  przywędrowała do 
Polski z Ameryki Północnej. Na czym polega? Kiedy gospodarze strzelają swojego pierwszego 
gola, kibice w odpowiedzi rzucają z trybun przyniesione przez siebie miśki na taflę lodu. 
Pluszaki zostają później przekazywane do szpitali oraz domów dziecka.  
 
 
Miałam przyjemność uczestniczyć w tej akcji 20 stycznia na lodowisku Cracovii przy ulicy 
Siedleckiego 7 w Krakowie. Każdy kto przyniósł maskotkę, płacił symboliczną złotówkę  
za wejście.  
 

 
 
 
 
Pierwszy raz w życiu oglądałam mecz hokeja i były to dla mnie, jak i dla moich towarzyszy 
niesamowite emocje. Po dwóch stronach lodowiska mogliśmy zobaczyć Comarch Cracovia  
i GKS Tychy. Cracovianie co prawda przegrali 1:6, jednak kibice mogli liczyć na szeroki wachlarz 
emocji podczas spotkania. Pluszaki natomiast trafiły do Szpitala Uniwersyteckiego w 
Prokocimiu oraz do domów dziecka.  
 



PUK                                                                                                                                                          Nr 1(20)/2019      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                             

26 | S t r o n a  
 

 
Kinomaniacy w Krakowie 
Małgorzata Kosch, Justyna Płoch, klasa 2F 
    
   
 
Chodzenie do kina to forma rozrywki i  spędzania czasu przypisywana głównie do młodzieży 
- dlatego jako przedstawicielki tej zaszczytnej grupy wiekowej postanowiłyśmy sprawdzić, 
jak ta teza ma się do rzeczywistości. 
 
Na pytanie “Jak często chodzisz do kina?” odpowiedzi są zróżnicowane. Na 64 zapytane osoby, 

aż 31% odwiedza sale kinowe raz, a 14% nawet kilka 
razy w miesiącu, jednak największy procent 
ankietowanych, bo aż 45%, nie chodzi do kina 
częściej niż raz na sześć miesięcy - swój wybór 
argumentują przede wszystkim wysokimi cenami 
biletów, ale też brakiem czasu i odpowiadającego 
im repertuaru. Wpłynęła na to także popularność 
platform takich jak Netflix, czy HBO GO. 
 
 
Zdecydowana większość ankietowanych odwiedza 
kino wraz ze znajomymi, rzadziej z członkami 

rodziny. Popularnością nie cieszą się natomiast 
randki w kinie oraz samotne wyprawy - wygląda na 
to, że kino to nie miejsce dla samotników. 
 
Ponad połowa zapytanych kinomaniaków (58%) 
delektuje się przekąskami takimi jak nachosy czy 
popcorn, co może być zaskakujące jakby spojrzeć  
na cenę proponowaną nam przez kina. 

 
Mając do wyboru kino studyjne i tzw. multipleks, taki 
jak Cinema City czy Multikino, niestety aż 62,5% 
ankietowanych decyduje się na tą drugą opcje.  
Jest to zrozumiałe przez jej bardziej komercyjny 
charakter i ogólnodostępność, ale spokój  
i niepowtarzalny klimat kina studyjnego również ma 
swoje grono rówieśników- pomimo faktu,  
że repertuar jest tam czasami bardzo ograniczony. 
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Co się zaś tyczy gatunków filmowych - 
oczywiście każdy ma swoje własne 
preferencje, jednak odpowiedzi takie 
jak komedie, filmy akcji i fantastyka 
padały najczęściej.  
 
 
 
 
 
 
Wniosek: Wyniki mówią same za siebie 
- nie spędzamy w kinach tak dużo 
czasu, jak mogłoby się wydawać. Samo 
wyjście do kina traktujemy bardziej 
jako pretekst do spędzenia czasu z 
przyjaciółmi, niż do samego faktu 
oglądania filmu, do którego mamy 
dostęp również z innych źródeł. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dziękujemy bardzo za każdą wypełnioną ankietę! 



PUK                                                                                                                                                          Nr 1(20)/2019      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                             

28 | S t r o n a  
 

 
 

Życie czasami jest jak pięciolinia  
Recenzja książki “Z popiołów” - Martyny Senator  
Małgorzata Kosch, klasa 2F 

 
„Dochodzę do wniosku, że na świecie istnieją dwa typy ludzi: tacy, 
którzy doszczętnie rujnują komuś życie, i tacy, którzy nadają mu 
sens.” - Martyna Senator „Z Popiołów” 
 
W życiu każdy z nas spotka mnóstwo ludzi - jedni pozostaną z nami na 
dłużej, inni tylko na chwilę. Jednak każda osoba czegoś nas uczy, jakoś 
na nas wpływa. Jedni pozytywnie, drudzy negatywnie. Powinniśmy się 
więc starać, aby w naszym życiu nie było ludzi, którzy swoim 
zachowaniem chcą sprowadzać nas na dno. 
 
Sara to młoda studentka, która przeniosła się ze Szczecina  
do Krakowa chcąc zapomnieć o trudnej przeszłości. Mieszka  
ze współlokatorką Kaśką, a w weekendy odwiedza ukochaną babcię, 
która zawsze służy jej dobrą radą. Czytając kolejne strony książki 

dowiadujemy się jak niesamowity talent muzyczny posiada dziewczyna. Bardzo ciekawym 
zabiegiem artystycznym jest wplątanie w rozdziały tekstów piosenek, które komponuje 
bohaterka.  
 
Z kolei Michał to barman, pracujących w jednym z krakowskich klubów.  Wieczny optymista, 
który posiada niesamowite zdolności artystyczne. Zawsze potrafi podnieść swoich bliskich  
na duchu i jest z nimi, kiedy go potrzebują. Po prostu człowiek ideał. 
 
Sara unika ludzi, imprez i związków, a jest to wszystko związane z demonami przeszłości jakie 
ją prześladują. Gdy poznaje Michała, chłopak stara się jej pomóc. Sara odradza się  
z popiołów, próbując żyć bez ograniczeń i kontroli. 
 
Książkę czyta się bardzo szybko, ponieważ fabuła nie jest bardzo skomplikowana.  
Na dodatek każdy z rozdziałów jest podzielony na dwie narracje: Sary i Michała. W pewnych 
momentach gubiłam się już, o którą postać chodzi.  
 
Postacie drugoplanowe mają duży potencjał, niestety fragmenty z nimi nie zostały rozwinięte. 
Wielka szkoda, bo sama chętnie dowiedziałabym się trochę więcej o relacjach głównych 
bohaterów z ich przyjaciółmi.  
 
Mimo tego wszystkiego, książka stara się poruszyć bardzo ciężkie tematy jakim jest gwałt czy 
przemoc domowa.  
 
Jeśli ktoś z Was posiada trochę wolnego czasu i chciałby przeczytać coś lekkiego, to jest to 
odpowiednia pozycja.  
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„O gustach się nie dyskutuje, czyli co wpływa na wybór muzyki 
której słuchamy?” 

Aleksandra Kęsek, klasa 2F 
 

 „Bez muzyki życie byłoby pomyłką.”  
 Friderich Nietzsche 

 
Czy potrafimy wyobrazić sobie świat 
bez żadnego dźwięku? Bez szumu 
drzew, śpiewu ptaków, czy nawet 
nienastrojonego radia w kuchni…. 
Muzyka stała się dla człowieka czymś 
zupełnie naturalnym i nieodłącznym  
w całym jego życiu. Istnieje ona od 
początku istnienia człowieka, już  
w prehistorii powstawały pierwsze 
instrumenty. Początkowo melodie 
składały się z prostych dźwięków 
wykonywanych na prowizorycznych 
instrumentach, a dopiero po latach 
człowiek je modyfikował, zmieniał  
i „bawił” się dźwiękami. Z tej „zabawy” 
powstały gatunki muzyczne w których 
każdy znajdzie coś dla siebie. Panuje 
wszystkim dobrze znane stwierdzenie 
„Powiedz mi jakiej muzyki słuchasz to 
powiem Ci kim jesteś.” Jednak skąd ono 

się wzięło? Co tak naprawdę wpływa na nasz wybór muzyki i to czego słuchamy? 
 
Wybór utworów których słuchamy jest dla nas tak naturalny, że nie zastanawiamy się nad tym 
co nami kieruje. Jak się jednak okazuje nasz charakter i osobowość mają z tym bardzo dużo 
wspólnego. Pierwsze dźwięki słyszymy w domu jako małe dzieci, zwykle są to kołysanki 
śpiewane przez rodziców. Później w przedszkolu panie uczą nas śpiewać, grać i recytować,  
w szkole organizujemy różnego rodzaju programy artystyczne. Podczas dorastania zaczynamy 
kształtować swoją świadomość muzyczną oraz gust. Zwykle to właśnie z dalszym upływem 
czasu szukamy odzwierciedlenia siebie w muzyce. Pozwala nam to siebie zdefiniować i 
odnaleźć się w społeczeństwie, w tym celu eksperymentujemy z gatunkami. Panują 
powszechne stereotypy dotyczące słuchaczy danego stylu, jak się okazuje są one jednak  w 
większości  błędne. Ludzie stygmatyzują fanów różnych gatunków zwykle nie zgodnie z ich 
prawdziwą naturą. Przyjęło się, że osoby słuchające muzyki rockowej, czy metalowej są 
brutalni, niekulturalni, deprawują społeczeństwo oraz posiadają skłonności do silnej depresji 
prowadzącej do samobójstwa – nic bardziej mylnego! Udowodnione zostało, że człowiek 
słuchający rocka lub metalu jest bardzo spokojny z natury, wyjątkowo kreatywny, pracowity, 
lecz również charakteryzuje się niską samooceną.  
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Miłośnicy muzyki klasycznej, jak i Jazzu lub Bluesa tak 
naprawdę posiadają lekkie podejście zarówno do samych 
siebie jak i do otaczającego ich świata oraz wysokim 
poczuciem własnej wartości. Badania przeprowadzone 
przez Adriana North’a wykazały wbrew pozorom duże 
podobieństwo osobowości fanów metalu i muzyki 
klasycznej Może się to wydawać dziwne ale obie grupy 
posiadają takie cechy jak introwertyczność, duża 
kreatywność oraz pokojowość. Stereotyp „dresów” 
słuchających rapu, również jest nieprawdziwy. Wcale nie są 
oni agresywni tylko należą do osób, które bardzo łatwo 
nawiązują nowe kontakty i są otwarci na zmiany. Muzyka 
hip-hop rozwinęła się na tyle, że zaczęli się nią interesować 
przedstawiciele innych gatunków muzycznych. Słuchacze 
POP’u są natomiast nerwowi i mało kreatywni, jednak 
bardzo towarzyscy i pracowici. Tak naprawdę każdy z nas 
może siebie nazwać fanem POP’u przez samo słuchanie 
radia. Jak powszechnie wiadomo istnieją wyjątki od reguł, 
jednak są one nieliczne. Oprócz charakteru i osobowości 
każdy z nas przejmuje przyzwyczajenia od swoich rodziców. 
To właśnie oni wpajają nam po części swoje preferencje 
odnośnie słuchanej muzyki i jej wyboru. Poprzez puszczanie 
nam kawałków sprzed lat umożliwiają nam ukształtowanie 
własnego kręgosłupa muzycznego, jak i odkrywanie nowych 
horyzontów i wymiarów gatunków. 
 
Muzyka stała się dla każdego z nas uzależnieniem, z którego 
nie jesteśmy w stanie się wyleczyć. Jest sposobem 
wyrażania siebie i okazywania emocji. Obecnie muzyka jest 
wykorzystywana w celach relaksacyjnych oraz 
odprężających, jednak nie wszyscy wiedzą, że pełni ona 
również funkcje terapeutyczne i medyczne. Stosowana jest 
głównie jako pomoc dla osób, które nie radzą sobie z 
własnymi emocjami i mogą wyrazić je właśnie poprzez 
dźwięki. Różnorodność muzyczna pokazuje nam jak każdy 
człowiek odczuwa potrzebę odnalezienia siebie w różnych 
dziedzinach kultury. Dlatego nikt nie powinien krytykować 
drugiego człowieka za to czego słucha. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co kieruje naszymi 
wyborami, gdy 
chcemy posłuchać 
płyty lub radia? 
Zapraszamy  
w muzyczno-
filozoficzną podróż, 
która odpowie na to 
pytanie! 
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Recenzja albumu muzycznego: Lebowski – Galactica (art rock) 
Jakub Grzegorczyk, klasa 3A                                                                                    8/10 

 
 

Lebowski jest niezwykłym zespołem nie tylko na 
tle polskiej sceny muzyki instrumentalnej. Od roku 
2001 proponuje nam bardzo wyrazistą  muzykę 
opisywaną przez swoich twórców jako "ścieżka 
dźwiękowa z nieistniejącego filmu. Galactica jest 
pierwszym albumem formacji od czasu debiutu z 
2010 roku i stanowi drugą, przeszło godzinną 
porcję charakterystycznej dla grupy muzyki. 
Poprzedni album pod tytułem "Cinematic" 
zawierał instrumentalne kompozycje, swoimi 
prostymi, nośnymi melodiami i pieczołowicie 
tkanym klimatem przywodzące na myśl muzykę 
filmową i wyważone tereny art rocka. Na nowym 
albumie grupy zrezygnowano jednak z 
umieszczenia dialogów z filmów, które dobrze 
kreowały zamierzony klimat, ale też łącząc go z 
konkretnymi filmami, czyniły go sztywniej zdefiniowanym i narzucały wyobraźni bardziej 
określone obrazy. Aspektu lirycznego na Galactice jednak nie brakuje. Do bardzo estetycznie 
wydanego albumu została dodana książeczka z doskonałym doborem cytatów z Franza Kafki 
- po jednym na kompozycję. Zabieg ten specjalnie przypadł mi do gustu i trzeba przyznać, że 
wraz jeszcze z nieprzeciętną oprawą graficzną, czyni obcowanie z nowym dziełem 
Lebowskiego przeżyciem szczególnie bogatym i skłaniającym do bardziej całościowego 
zatracenia siebie w pięknie wykreowanego tu świata. 
 
Ponownie znakomitą pracę na swoich gitarach wykonuje tu lider i główny kompozytor zespołu 
- Marcin Grzegorczyk (zbieżność nazwisk przypadkowa!). Jego gitarowa artykulacja, jak 
zawsze stojąca na szczególnie wysokim poziomie estetycznym, sprawia, że uwaga słuchacza 
nie odrywa się od oferowanych melodii, które dzięki pełnemu przekonania frazowaniu po 
prostu cieszą  i nie powszednieją. Sekcja rytmiczna podkreśla swoje istnienie w odpowiednich 
momentach. Jedyny poważniejszy zgrzyt związany jest z instrumentami klawiszowymi. 
Czasem aż trudno przejeść ich chwilami mało wyszukane brzmienia  
i zatrważająco niski poziom dynamiki partii solowych, które po momentach gitarowych brzmią 
jak popis amatorski w cieniu profesorskiego. Na całe szczęście rażących momentów jest 
niewiele, a niedobory brzmień giną w kunszcie aranżacji utworów. Kompozycje oscylują wokół 
ośmiu minut i trzeba przyznać, że zostały szczególnie dopracowane, na co zespół miał 
szczególnie dużo czasu od premiery Cinematic. Dowodem, że materiał z Galactiki żył już na 
długo przed studyjną premierą całości były jego koncertowe wykonania i premiera dwóch 
obszernych singli już pięć lat temu. Po ponownym nagraniu większości partii znalazły się one 
na nowym albumie. Mimo odrobinę słabszych momentów i niedociągnięć inżynierskich 
świeża propozycja zespołu prezentuje się słuchaczowi szczególnie pozytywnie. 
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Galactica jest satysfakcjonującym powrotem Lebowskiego. Dojrzałą ucztą dla uszu  
i wyobraźni. Bardzo dobrze, że ten bezcenny zespół poszerzył swoje powoli rozwijane 
dziedzictwo. Poza chwilami umiarkowanie naiwnymi i naznaczonymi drobnymi błędami 
oferuje muzykę o niespotykanym wydźwięku i estetyce. W naszych czasach ma miejsce bardzo 
niewiele takich premier. Dobry prog rock jednak zdecydowanie nie umarł. 
 

Recenzja albumu muzycznego: Half Waif - Lavender (synthpop)  

Jakub Grzegorczyk, klasa 3A                                                                                       8/10 
 
Half Waif to pseudonim niezależnej amerykańskiej artystki Nandi Plunkett. Swój debiutancki 

materiał zaprezentowała w 2012 i do dzisiaj utrzymuje 
swoją twórczość w stylistyce synthpopu. Cechami 
charakterystycznymi jej muzyki są ambitne brzmienia 
syntezatorów, duże możliwości barwowe głosu  
i kreatywne aranżacje przywodzące na myśl dużo 
odleglejsze od synthpopu gatunki muzyczne niż trip-
hop, czy art pop. 
 
Ostatnia jej propozycja - album Lavender składa się  
z 12 niewielkich kompozycji oscylujących wokół  
3 minut. Każdy z tych utworów posiada swoje 
charakterystyczne elementy - czy to w melodyce, 
aranżacjach, produkcji, czy warstwie lirycznej. Trzeba 
przyznać, że te drobne formy nie pozostawiają  
w swoim minimalizmie niedosytu, stoją na wysokim 
poziomie i swoją zawartością budują wysoką 

dynamikę albumu. Nowa muzyka artystki przykuwa uwagę rozszerzonymi barwami 
elektroniki, która momentami przypomina choćby nawet twórczość Bjork. Zdarzają się tu 
brzmienia wyraźnie eksperymentalne, jak i te bardziej konwencjonalne. W żadnej chwili 
jednak nie zaświadczymy monotonii. Melodie są nieoczywiste i zapadające w pamięć,  
a głosowi artystki nie brakuje charyzmy.  
 
Lavender jest albumem o specyficznej delikatności. Posiada ambitne aranżacje, odznaczające 
się błyskotliwym minimalizmem. Half Waif posiada wyjątkowy charakter kompozytorski. W 
formach utworów czuć szczególnie dużo przekonania i swobody, co nie pozostaje bez 
znaczenia dla słuchacza. Nie ma na jej nowym albumie dźwięków, które by niosły wyraźnej 
treści. Brak repetytywności, zamknięcie całości w krótkim czasie trwania  
i urozmaicenie nastrojów, które w żadnym wypadku nie przytłaczają, czyni słuchanie 
szczególnie przyjemnym. Produkcja też nie pozostawia nic do życzenia i jawi się jako jeden  
z istotniejszych elementów muzyki. Niezwykła siła tkwi też w doskonałej pracy na szczegółach 
takich, jak aranżacja chórków i dostosowywanie elektronicznych barw perkusyjnych.  
Szkoda, że w drugiej połowie albumu brak już tak dużej kreatywnej siły. Chociaż pewne 
ochłodzenie wobec zakończenia nie jest złym efektem. 
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Jestem pod wrażeniem kompozytorskich zdolności Half Waif. Zaproponowała nam 
niecodzienny album o indywidualny charakterze. Jest to muzyka, z którą trudno się nie 
zaprzyjaźnić. Nie tylko sprawia przyjemność, ale też intryguje i zachęca umysł do miłego 
wysiłku.  Lavender wydaje się rodzynkiem wśród niezależnego popu z końcówki ubiegłego 
roku. Warto się z nim zapoznać. 
 

Recenzja albumu muzycznego: Soen - Lotus (metal progresywny) 

Jakub Grzegorczyk, klasa 3A                                                                                            9/10 

 
Szwedzka progresywnometalowa supergrupa Soen powstała w 2010 roku z inicjatywy byłego 
muzyka Opeth, znakomitego perkusisty Martina Lopeza. Pierwsze dwa albumy formacji 
jednak nie przyniosły zachwytu. Zaprezentowały się jako 
nic ponad mieszankę patentów wypracowanych przez co 
ciekawsze zespoły w gatunku (a wśród nich oczywiście 
Opeth) przyprawioną wyważonym, lekkim wokalem Joela 
Ekelofa o charakterystycznej barwie. Przełomowym 
momentem kariery zespołu stała się premiera trzeciego 
albumu - Lykai, na którym muzycy odnaleźli swoją 
oryginalną tożsamość i zachwycili dziełem o szczególnie 
spójnym i wyszukanym nastroju, ustawiając się 
błyskawicznie w czołówce perspektywicznych zespołów 
sceny.  
 
W lutym ukazał się nowy album formacji - Lotus, który 
podtrzymał większość świetnych tendencji z Lykai i w 
zaskakujący sposób rozszerzył wypracowaną wtedy 
konwencję. Brzmienie kompozycji uległo poszerzeniu i 
otwarciu - zostało przyprawione większą ilością nienarzucających się syntezatorów, gitary 
uległy dalszej estetyzacji, wokal zaczął poruszać się w znacznie szerszej skali, a jego 
charakterystyczna barwa ewoluowała w kierunku elastyczności i większej swobody, przy tym 
bez straty w ekspresyjności. Słuchacza rozpieściła również wyraźnie większa liczbą szczegółów 
aranżacyjnych, a formy utworów zostały inteligentnie rozwinięte z uniknięciem zbytnich 
dłużyzn. Świetnie słyszeć tyle znakomitych, zupełnie charakterystycznych dla obecnej twarzy 
zespołu gitarowych riffów, zbudowanych na pieczołowicie zmiarkowanym brzmieniu i 
wielowarstwowych partiach perkusji, jak  
i poruszających melodii wokalnych rozsiewających klimat zadumy, czy delikatnych gitarowych 
solówek w staromodnym stylu. Wszystkie elementy muzyki natomiast współistnieją w ramach 
wyraźnie zdefiniowanej inwencji melorytmicznej. 
 
Lotus oferuje nam szczególnie klimatyczną i uduchowioną podróż przez odkrywcze, ale 
nieegzaltowane muzyczne tereny. Cechą, która przeważa w aktualnej twórczości Soena  
i buduje większość wartości, które w niej znajdujemy, jest jej wielka autentyczność. Muzycy 
tego zespołu niczego nie próbują udowadniać. Po prostu piszą muzykę, którą kochają. Nie 
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pocą się zbytnio, aby naładować ją złożonością, walczyć o wątpliwą niekonwencjonalność, czy 
po prostu  uparcie dążyć do wyidealizowanej perfekcji. Ich muzyka płynie  
z nieskazitelnych emocji, pozostawia dużo przestrzeni dla słuchacza, a mimo, że jak ognia 
unika barokowego zawoalowania, z każdym kolejnym zwrotem akcji zadowala i porywa 
różnorodnymi patentami. Lotus jest albumem pięknym, bogatym, różnorodnym, 
dopracowanym i świetnie wyważonym. Nie pozwala także przejść obok swojej warstwy 
lirycznej ocierającej się odważnie o tematy filozofii i humanizmu. Swoją szczerą aurą wytwarza 
teren wyrezerwowany od świata zawiści, cynizmu, pretensjonalności i sztuczności. W 
warstwie lirycznej i eterycznym klimacie sięga do najbardziej elementarnych pokładów 
człowieczeństwa - otwartości na drugiego, pokory, miłości i kluczowej autentyczności uczuć.  
 
W przypadku takiej muzyki trudno czuć się upoważnionym do wyszukiwania drobnostek.  
Z równie szczerymi emocjami po prostu wystawiam wysoką ocenę i zachęcam do 
spróbowania tego, nie ma wątpliwości, najlepszego albumu z katalogu Szwedów i jednej  
z cenniejszych ostoi autentyczności w cięższej muzyce z naszej dekady. Dobrze, gdyby tych 
kilka nordyckich zespołów metalowych występujących w garniturach, do których zalicza się 
Soen, miało ukierunkować ambitny nurt gatunku. Całe szczęście wszystko póki co na to 
wskazuje. 
 
 

Wspomnienie Walentynek 
Magdalena Ślusarz, klasa 1G 
 
Dnia 14 lutego obchodziliśmy Walentynki. W tym roku św. Walenty symbolicznie zagościł też 
w naszej szkole za sprawą poczty walentynkowej. Uczniowie każdej klasy mogli wrzucić kartkę 
z miłosnym wyznaniem, która potem trafiła do szczęśliwego odbiorcy. Tego dnia na szkolnej 
auli Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz przygotowanych przez uczniów miłosnych 
przysmaków. 

 
 Kilka ciekawostek o walentynkach: 

• W Polsce walentynki obchodzone są od lat 90.  

• W Finlandii i Estonii  14 lutego obchodzi się „Dzień Przyjaźni”.  

• W Brazylii święto to obchodzi się 12 czerwca. 
 
Pomysły na uniwersalny walentynkowy prezent:  

• Kartka  

• Książka  

• Bilety do kina/teatru  

• Wspólna kolacja w restauracji 
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Szkolne sprawy 

Przegląd informacji ze strony: http://iv-lo.krakow.pl 

Bioetyka w dyskusji nad metodą in vitro 

 
W dniu 12 marca 2019 r. odbył się wykład biologa molekularnego i bioetyka dr nauk medycznych Moniki Zazuli: 
„Blaski i cienie zapłodnienia in vitro” 

Uczestniczący w wykładzie uczniowie klas 2c, 2d i 2g mogli się przekonać jak ważnym składnikiem rozwoju 
współczesnej medycyny jest medycyna rozrodu. Do wykorzystywanych przez nią technik należy metoda 
sztucznego, pozaustrojowego zapłodnienia in vitro. Od 1978 roku, kiedy to metoda ta została po raz pierwszy 
zastosowana z pozytywnym skutkiem, przyszło dzięki niej na świat ponad 4 miliony dzieci, w tym kilkadziesiąt tysięcy 
w Polsce. 

Uczniowie poznali przebieg metody in vitro i jej etyczny wymiar. Dostarczone im argumenty za i przeciw tej metodzie 
pozwolą na wypracowanie własnego stanowiska w tej sprawie. 

 

Debatujemy w Mistrzostwach Polski 

 
W dniach 7 – 10 marca 2019 r. w Poznaniu odbyły się eliminacje VII Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Nasza 
drużyna w składzie: Gabriela Klimczyk, Barbara Tuchowska, Michał Forczek i Igor Malec awansowała do 
rozgrywek finałowych. W pierwszym dniu eliminacji tytuł najlepszego mówcy przypadł Gabrieli Klimczyk. Razem 
z nami w fazie finałowej Małopolskę reprezentować będą drużyny z I, II, III, V i VIII LO. 

Wszystkim gratulujemy!  

 

Warsztaty storytellingu 

 
Opowieści towarzyszą ludziom od zarania dziejów. Rozpalają nasze serca, rozbudzają ciekawość i wyobraźnię, są też 
skutecznym sposobem przekazywania idei i informacji o świecie. Profesjonalne tworzenie opowieści według 
uniwersalnych struktur, którymi posługują się wszystkie znane kultury, to storytelling – przydatny nie tylko pisarzom 
i scenarzystom, ale bardzo ceniony również w świecie nauki i biznesu. W warsztatach wprowadzających 
w podstawy tego zjawiska uczestniczyły klasy 2F i 1G, dla których 7 marca 2019 r. na auli szkolnej zajęcia 
poprowadził pan Zbigniew Janczukowicz z Fundacji Edukacyjnej Nausika. 

Warsztaty przeprowadzone były dzięki inicjatywie 6 dziewcząt z 2F, które w ramach platformy „Zwolnieni 
z teorii” realizują promujący czytelnictwo projekt społeczny „Mamo, Tato, Poczytajmy”, który swoim patronatem 
objęła Nausika. 
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http://iv-lo.krakow.pl/bioetyka-dyskusji-nad-metoda-in-vitro/
http://iv-lo.krakow.pl/debatujemy-mistrzostwach-polski/
http://iv-lo.krakow.pl/debatujemy-mistrzostwach-polski/
http://iv-lo.krakow.pl/warsztaty-storytellingu/
http://iv-lo.krakow.pl/warsztaty-storytellingu/
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