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Motto na kwiecień 

Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, 

żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.  

Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych 

zdarzeń złapać pociąg ostatni i dojechać do 

marzeń.  

Jan Paweł II 
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Zapraszamy do współpracy! 

Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, nurtuje Cię jakiś 

problem, pisz na nasz e-mail: 

krzykekonomik@o2.pl 

 

 

Zdjęcie 1, Galeria Clipart 
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Matury próbne w czasie pandemii 
 

W dniach 3-6 marca br. Uczniowie klas IV-tych przystąpili do 

próbnego egzaminu maturalnego. Mogli poczud przedsmak tego, co 

będzie ich czekało podczas majowych zmagao z literaturą, wzorami 

matematycznymi i umiejętnościami językowymi.  

Od ubiegłego roku, egzaminy odbywają się w ścisłym reżimie 

sanitarnym. Mamy nadzieję, że te odmienne warunki egzaminów 

nie przeszkodzą w uzyskaniu rewelacyjnych wyników.  

Wszystkim przystępującym do egzaminu maturalnego życzymy 

wytrwałości i realizacji życiowych planów. 

Patrycja Kowalska 

Rekolekcje 2021 
 

W tym roku, ze względu na okres pandemii, nauki rekolekcyjne 
odbyły się dzięki transmisji na kanale YT Parafii Ducha Świętego 
i Parafii MBNP w Mielcu.  

 

W dniach 17-19 marca uczniowie uczestniczyli w spotkaniu, które 

poprowadził ks. Jakub Bartczak – wrocławski kapłan i raper, 

koordynator i jeden z ambasadorów Światowych Dni Młodzieży. 

Obecnie sprawuje posługę jako wikariusz w Parafii Sulistrowice 

niedaleko Wrocławia. Tegoroczne rekolekcje odbyły się pod hasłem 

„Przyjaciele Boga”. Tematyka spotkao obejmowała trzy bloki 

tematyczne. Pierwszy – poświęcony św. Jakubowi, kolejne Matce 

Bożej i św. Józefowi. Warto przypomnied, że papież Franciszek 

ogłosił rok 2021 Rokiem św. Józefa. Rekolekcje to piękny czas dla 

każdego chrześcijanina, czas refleksji nad sensem życia, czas 

umocnienia swojej wiary i więzi z Bogiem. 
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Dziękujemy kapłanom, którzy zaangażowali się w organizację 

tegorocznych rekolekcji, ale również, a może przede wszystkim, 

ks. Jakubowi Bartczakowi, który wyraził chęd poprowadzenia 

spotkao dla mieleckiej młodzieży.  

Dziękujemy za dobre słowo, modlitwę i śpiew. Życzymy na 

kapłaoskiej drodze strumienia łask bożych, potrzebnych darów 

Ducha Świętego i nieustającej pomocy Matki Bożej. 

Agnieszka Krawiec 

 

Atrakcje naszego regionu 
 

Polska lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej, która wygrała 
polską edycję konkursu Drzewo Roku 2020 organizowanego przez 
Klub Gaja, znalazła się na 5. miejscu, w konkursie Europejskie 
Drzewo Roku zdobywając 35422 głosów internautów. 

 

W tegorocznym konkursie Euro-

pejskie Drzewo Roku wzięło udział 14 

drzew z 14 krajów Europy. Plebiscyt 

trwał przez cały luty i osiągnął 

rekordową liczbę 604544 głosów 

oddanych przez internatów. To ponad 

dwa razy więcej niż w zeszłym roku. 

Rosnące z roku na rok za-

interesowanie Europejskim Drzewem 

Roku uświadamia nam, że drzewa są 

dla nas bardzo ważne. I nie tylko 

dlatego, że zapewniają nam tlen, 

owoce czy dobroczynny kontakt 

z zielenią. 

Zdjęcie 2, Karolina Cywa 
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„Mają także niezwykłe historie, które budują naszą tożsamośd 

i jednoczą nas wokół tak ważnych spraw jak zmiany klimatu 

i przyszłośd naszej planety” – dodaje Jolanta Migdał z Klubu Gaja, 

koordynatorka konkursu Drzewo Roku w Polsce.  

 

 

Lipa z Dulczy ma ponad 150 lat. Zimą i latem podobnie jak pod tą 

czarnoleską można wypocząd, bo drzewo ma 15 metrów wysokości 

a jego obwód to 430 centymetrów. Jest przysadzista, posiada 

szeroką koronę, a najniższe konary łukowato przeginają się niemal 

do samej ziemi. Stała się dobrodziejką dając pracującym w polu cieo, 

wędrującym wypoczynek, a pszczołom pożytek. Stojąca obok 

kapliczka św. Jana Nepomucena nadała miejscu magii. Nietypowa 

dla lipy uroda zaskakuje, a jej piękno wyzwala podziw dla potęgi 

natury.Lipa z Dulczy też ma swoją historię. Jeden z gospodarzy 

posadził ją podobno na cześd narodzin swego syna. 

Karolina Cywa 
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Bezzałogowe statki latające 

Zastosowania dronów są nieograniczone. Nie stanowią już domeny 
branży wojskowej i rozrywkowej. Stały się również narzędziem 
pracy wielu grup zawodowych życia codziennego i na każdym 
kroku zaskakują swoimi nietuzinkowymi umiejętnościami.   

 Drony, czyli bezzałogowe statki 

powietrzne są dziś nieocenionym 

wsparciem dla działalności człowieka 

w różnych obszarach i zadaniach. 

Wykonywanie zdjęd, pomiarów czy wideofilmowanie z powietrza to 

tylko niektóre z wielu możliwości oferowanych przez maszyny. 

Intensywny rozwój technologiczny pozwala na wykorzystanie tych 

urządzeo do wielu celów, bardzo ważnych z punktu widzenia 

bezpieczeostwa i komfortu życia człowieka. Oto niektóre z nich.    

1. Walka ze smogiem - bezzałogowe statki powietrzne 

wykorzystywane są do monitoringu smogu, a więc dostarczania 

informacji na temat zanieczyszczenia powietrza.  

Z tej funkcji korzystają najczęściej przedsiębiorstwa oraz organy 

administracji publicznej. Dron wyposażony w latające 

laboratorium podlatuje do komina i pobiera próbkę dymu, który 

się z niego wydostaje.   

2. Inspekcje powietrzne - drony wykonują inspekcje energetyczne 

obiektów przemysłowych, elektrowni wiatrowych, linii niskiego 

oraz wysokiego napięcia, w tym także uczestniczą w budowie 

napowietrznych linii energetycznych. Dron wyposażony 

w kamerę termowizyjną wykorzystywany jest do poszukiwania 

Hot Spotów w instalacji  elektroenergetycznej. 

3. Mapy i modele – za pomocą BSP wykonuje się ortofotomapy 

oraz modele 3D miast.                                                                                       
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4. Wojsko i służby – tu drony wykorzystywane są najczęściej do 
działao taktycznych, zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 
oraz do kontroli granic. Drony mogą prowadzid rozpoznanie 
pozostając niezauważalne dla obserwowanego.  
Mogą błyskawicznie wyznaczyd współrzędne obserwowanego 
celu i przesład te dane do systemu kierowania ogniem aby ten cel 
zniszczyd.                                                 

5. Leśnictwo – za pomocą dronów można kontrolowad liczebnośd 
dzikiej zwierzyny i monitorowad jej przemieszczanie się.  
W zarządzaniu kryzysowym urządzenia pomagają m.in. w ocenie 
i oszacowaniu strat po nawałnicach i innych klęskach 
żywiołowych.                                           

6. Rolnictwo i ekologia – dzięki dronom można wykonywad 
specjalne pomiary stanu zdrowia roślin, w tym obliczanie 
współczynnika NDVI pozwalającego na ocenę dozowania 
nawozów w rolnictwie. Drony to stały element nowoczesnego 
rolnictwa. Dron wyposażony w kamerę multispektralną wykonuje 
setki zdjęd nad polem uprawnym i analizuje w jaki sposób roślina 
absorbuje promienie słoneczne.                         

7. Naloty termowizyjne – usługi dronem wykonywane w celach 
inspekcji i kontroli np. dociepleo budynków. Obecnie stosowane 
kamery termowizyjne potrafią zmierzyd temperaturę 
obserwowanego obiektu. Pozwala to na wykrycie miejsc gdzie 
ulatnia się ciepło z domów oraz oszacowanie strat energii.                                                                                                      

Na koniec warto wspomnied o jeszcze jednym, bardzo ważnym 
zastosowaniu bezzałogowych statków powietrznych, a mianowicie 
transportowaniu krwi. To w pełni polski projekt, który już znajduje 
się w trakcie realizacji. Za pomocą dronów możemy już dostarczad 
paczki i przesyłki.  

 Wybrał, Konrad Sarzyoski  
https://dron.edu.pl/ 
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Przykłady złej komunikacji 

Co zrobid, żeby mimo różnych doświadczeo, poglądów, postaw 
i uczud umied się dogadad? Po pierwsze trzeba uświadomid sobie 
i wyeliminowad bariery, które stawiamy w kontakcie z innymi. 
A po drugie trzeba uczyd się rozpoznawad i komunikowad własne 
uczucia i potrzeby. 

 

Wielu z nas wydaje się, że trzeba oceniad i byd krytycznym, żeby 

mied swoje zdanie i żeby wpływad na poprawę zachowania innych. 

Skłonnośd do przyjmowania lub odrzucania tego, co mówi 

druga osoba, jest częstym i silnym mechanizmem niemal w każdym 

z nas i stanowi zarazem jedną z najsilniejszych barier w kontaktach 

z innymi ludźmi. 

Nadawanie etykiet, poniżanie kogoś lub podciąganie go pod 

stereotypy to częste zjawiska w Internecie. Etykiety zamykają drogę 

do poznania drugiego człowieka i uniemożliwiają zrozumienie go. 

Często negatywnie etykietujemy ludzi już na podstawie wyglądu, 

zachowania czy pierwszych kilku zdao – mamy szybko wyrobioną 

opinię, ale tracimy szansę na zawarcie wartościowej relacji.  

Niektórzy, zamiast wsłuchiwad się w istotę tego, co mówi druga 

osoba, bawią się we Freuda i doszukują się ukrytych motywów, 

odgadują cudze emocje i myśli.  

Z kolei wydawanie pozytywnego osądu o drugiej osobie, jej 

działaniach lub postawach może budzid kontrowersje, bo wbrew 

pozorem jest to pozytywne zachowanie, lecz nie w każdym 

przypadku. Według Johna Stewarta pochwała połączona z oceną 

jest niebezpieczna dla komunikacji z dwóch powodów. Pozytywne 

ocenianie innych może byd używane w celu osiągnięcia ukrytych 

korzyści i skłonienia ludzi do zmiany zachowania. 
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Wielu ludzi mocno wierzy w skutecznośd komunikatu opartego 

na przymusie i sile. Na dłuższą metę ma on jednak tylko złe 

konsekwencje. Z jednej strony może prowadzid do buntu, stawiania 

oporu i trudnych do rozwiązania konfliktów. Z drugiej – może 

wymusid czyjeś posłuszeostwo, ale pokazuje zarazem posłusznej 

osobie, że jej zdanie nie jest nic warte, co obniża jej samoocenę. 

Największą barierą w codziennej rozmowie jest stawianie pytao 

zamkniętych, na które można odpowiedzied „tak” lub „nie” oraz 

odpytywanie i stwarzanie atmosfery przesłuchania. Takie próby 

dotarcia do drugiej osoby prowadzą do przeciwnych skutków – 

powodują niepokój i pobudzają reakcje obronne. 

Odwracanie uwagi od problemu drugiej osoby też nie jest 

najlepszym rozwiązaniem. Ta bariera w komunikacji jest stawiana 

głównie w sytuacjach, gdy pojawiają się między ludźmi tematy 

budzące napięcie – złośd, krzywda, choroba, nieszczęście, smutek 

itp. Może to wynikad z braku umiejętności aktywnego słuchania, ale 

też z oporu przed towarzyszeniem innym w przeżywaniu ich trosk. 

Prośba o powstrzymanie negatywnych emocji odczuwanych 

przez drugą osobę, np. „Nie martw się”, „Wszystko będzie dobrze” 

też nie jest dobrym rozwiązaniem. Ten rodzaj blokady dotyczy 

często osób, które mają dobre intencje, ale nie chcą albo nie 

potrafią podjąd wysiłku związanego ze współodczuwaniem z drugą 

osobą. Stawiają  tym samym blokadę w relacji, zatrzymując 

i uniemożliwiając innym przeżywanie sytuacji po swojemu. 

Julia Furtak kl. 1bT  
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Nasze recenzje 

 

„Life a year” 

 

Fenomenalny film „Life a year” jest ponadczasową opowieścią, 

w której stykają się dwa przeciwstawne światy; biedny i bogaty, 

zaplanowany i niedający się przewidzied, idealny 

i nieuporządkowany. 

 
Zdjęcie 3, filmweb 

Wyreżyserowany przez Mitja Okorn, a scenariusz stworzony 

przez Jeffrey Addiss i Will Matthews. Dośd, „świeży”, ponieważ 

premiera odbyła się w listopadzie poprzedniego roku w Stanach 

Zjednoczonych. Opowiada historię młodych ludzi mających 

zaplanowaną przyszłośd. Dla Daryna będzie to Harvard - wymarzona 

uczelnia wybrana dla niego przez ojca, a dla Isabelle - życie. 

Tajemniczo prawda? Przypadkowe spotkanie tak dwóch różnych 

postaci jest zaskakujące - dopełniają się. Tylko życie nigdy nie jest 

i nie będzie idealne - zaplanowane tak, jakbyśmy tego chcieli - to 

jest przesłanie tego filmu. Konwenanse nie są znane Izabelle.  
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Robi to czego chce sama, a nie to co oczekują od niej inni. 

Wywnioskowad by można, że realizuje swój plan na życie. Jednak 

kryję się za tym coś, a raczej ktoś - rak. Aktorzy grają realistycznie, 

nie odbiegają od rzeczywistości. Pokazują życie takie, jakie jest - 

piękne. Adaptacja filmowa wykonana jest z precyzją, która ukazuję, 

że tylko od samych ludzi zależy postrzeganie świata. To prawda - 

bohaterowie nie mogą i nie chcą pogodzid się z czasem, jaki im 

pozostał. Postępująca choroba Izabelle jest dla Daryna czymś 

niewyobrażalnym. Mężczyzna rezygnuję z wszystkiego, co do tej 

pory uważał za sens i cel swojego bytu. Jednocześnie odkrywa, że to 

go nie uszczęśliwiało - spełniał jedynie wyimaginowane marzenia 

swojego ojca.  

Jak kooczy się film? Interpretacja zakooczenia należy do Ciebie! 

Sceny wzruszają, wzbudzają złośd, ale również wywołują uśmiech. 

Fenomen tej ekranizacji polega na stworzeniu innego, odmiennego 

spojrzenia na życie. Nadaniu widzom tego ,,życia". „Rok na całe 

życie” - powoduję przewartościowanie dotychczasowego sposobu 

życia - życia ludzkiego. I tu nasuwa się pytanie, czy Daryn przy 

Izabelle odkryje swoje, „życie”?  A dowiesz się tego oglądając ten 

film. 

Patrycja Kowalska 

 

„The crown” 

 
Wybitna gra aktorska oraz niesamowity klimat tamtych czasów, 
czyli najdroższy jak dotąd serial biograficzny w historii.  
 

Serial, który niedawno obejrzałam to ,,The crown". Jest to 

brytyjskoamerykaoski serial biograficzny, który został 

wyprodukowany na zlecenie platformy Netflix. Reżyserem tej 

produkcji jest Stephen Daldry.  
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Scenariusz serialu oparto na sztuce teatralnej pod tytułem „The 

audiencje” autorstwa Petera Morgana, jest on też autorem 

wszystkich scenariuszy 1. serii. Jako ciekawostkę dorzucę, że 

Morgan ma polskie korzenie. 

Serial opowiada o życiu 

królowej Elżbiety II. Pierwszy 

odcinek wyszedł 4. listopada 

2016 r. i na ten moment są 4 

sezony. Twórcy jednak 

zapewniają, że to nie koniec. 

Miliony fanów na całym 

świecie czekają na 

kontynuację. Warto dodad 

także, że serial zdobył nagrodę za najlepszy serial dramatyczny 

2020r., a sam wnuk Królowej Elżbiety II - Harry wraz z żoną Meghan 

w najnowszym wywiadzie przyznali się, że obejrzeli wszystkie 

odcinki serialu! Portal „Deadline” potwierdził, że obsada wróci na 

plan w czerwcu 2021 r. Oznacza to, że premiera nowych odcinków 

piątego sezonu nastąpi dopiero w 2022r.   

„The Crown” opowiada o losach „Windsorów”, rodu obecnie 

panującej monarchii w Wielkiej Brytanii. Pierwszy sezon przedstawia 

losy młodej Elżbiety II oraz jej ojca- króla Jerzego, który 

nieoczekiwanie staje na czele kraju. Niedługo po tych wydarzeniach 

król Jerzy umiera, a 26-letnia Elżbieta przejmuje obowiązki zmarłego 

ojca będąc zupełnie nieprzygotowana do swojej roli. Tym, którzy 

sądzą, że bycie członkiem rodziny królewskiej oznacza wyłącznie 

niewyczerpalne bogactwo, słodkie lenistwo i rozrywki odpowiem, że 

owszem ale tylko pod warunkiem, że nie znaleźli się w prostej linii 

do tronu.  

Mało jest takich seriali, które z sezonu na sezon są coraz lepsze, 

a serial „The Crown” do takich właśnie należy, niesamowicie wciąga. 

Zdjęcie 4, Claire Foy jako Elżbieta II 
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Każdy kolejny sezon zbliża nas do wydarzeo, które są nam bliższe, 

np. sezon 4 opowiada o losach księżnej Diany.  

W serialu wykorzystano ponad 20 tysięcy kostiumów, które wywarły 

na mnie niesamowite wrażenie. Warto także zaznaczyd, że 

w produkcji zostały dopracowane nawet najdrobniejsze szczegóły, 

a w rolach głównych zagrały największe gwiazdy brytyjskiego 

i amerykaoskiego kina.   

Moim zdaniem produ-

kcja jest odpowiednio 

obsadzona, wybitna gra 

aktorska oraz niesamowite 

podobieostwo aktorów do 

postaci. Wszystko to razem 

tworzy niesamowity klimat 

tamtych czasów. Jest to 

najdroższy jak dotąd serial 

biograficzny w historii. 

Nawet jeśli nie jesteście wielkimi fanami tematu monarchii, nie 

interesuje was współczesna historia Wielkiej Brytanii macie szanse 

wciągnąd się w „The Crown” na długie godziny.  

Historia jest opowiedziana w sposób spektakularny, efektowny, 

po królewsku ale także ciekawie. Podsumowując, serial polecam 

każdemu, nawet osobom, które myślą, że to nie jest tematyka dla 

nich. Sama też tak myślałam dopóki nie zaczęłam oglądad, a potem 

przepadłam w tym serialu, w historii, w strojach oraz postaciach! 

Serial skłonił mnie także do rozwijania wiedzy na ten temat 

i pogłębiania jej. Jest to jeden z najlepszych seriali jakie obejrzałam. 

link do zwiastuna: 

https://www.youtube.com/watch?v=hckwfz5K1Vw&ab_channel=NetflixPolska 

Karolina Cywa 

Zdjęcie 4, Matt Smith jako Książę Filip 

 



 

14 
 

krzykekonomik@o2.pl 2021 

Grafy nad Odrą, czyli 
zagadka logiczna nie tylko dla tegorocznych 

maturzystów 
 

- Tato, kiedy mi wreszcie powiesz jak rozwiązad zagadkę z mostami 
w Królewcu? – zapytał Bit z pretensją w głosie. 
- Nie teraz, idź z kolegami zagrad w piłkę. – odpowiedział 
automatycznie Tata wpatrzony w ekran komputera, 
- Ale Tato, na dworze jest –20 stopni Celsjusza, środek zimy, 
wszędzie zaspy, nie da się grad w piłkę! 
- To idź z siostrą poukładaj puzzle, gdzieś jeszcze jest ta układanka 
na 20 tysięcy kawałków... 
- Ale Tato, Beta wczoraj ułożyła te puzzle na podłodze, zostawiłeś 
otwarte drzwi i sporo puzzli zjadł nasz pies Epsilon! 
Do Taty dotarło, że się nie wymiga tak łatwo. Odłożył komputer, 
spojrzał na syna, „Ale on szybko rośnie” pomyślał a na głos 
powiedział. 
- To chodź do kuchni, tam mamy tablicę, przyda nam się. 
 
Królewiec, dzisiaj Kaliningrad , 
znany jest z wielu rzeczy, ale byd 
może najbardziej ze sławnego 
problemu z mostami. 
Mamy rzekę, która opływa 
z dwóch stron wyspę, tak jak na 
rysunku po prawej. 
 
Przez rzekę jest przerzuconych 7 
mostów tak jak na rysunku. To znaczy tak było kiedyś, dzisiaj tych 
mostów jest mniej, ale w czasach Eulera było ich 7 i to lepsza liczba 
dla zagadki. 
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Zagadka 
 
Czy da się znaleźd taką drogę spacerową aby przejśd przez wszystkie 
7 narysowanych mostów w Królewcu ale przez każdy tylko raz? 
- Tato, ja znam treśd zagadki, tylko nie znam rozwiązania! – 
Zniecierpliwił się Bit. 
- Nie da się. – odpowiedział Tata. 
Zapadła niezręczna cisza. 
- To jest rozwiązanie. Nie da się znaleźd takiej drogi! – Rozwinął 
swoją wypowiedź Tata. 
 
Zastanawiasz się teraz drogi czytelniku, czemu Tata jest tak 

nieuprzejmy w stosunku do swojego kochanego dziecka? Nie dośd, 

że odpowiada półsłówkami, nie wyjaśnia problemu to jeszcze tylko 

podaje suchą odpowiedź? 

 
Beata Szędzioł 

 
Wszystkich uczniów lubiących zagadki matematyczne zapraszamy 
do rozwiązania tego problemu. 
 

Więcej na stronie https://betaandbit.github.io/KiedyTyWreszcie/indexGrafy.html 

 
Szkoła z gigantami 

Rusza już w maju! 
 
 

Propozycja  nauki programowania dla klas I i II 
 

Aby wziąd udział w zajęciach, każdy uczeo 

powinien indywidualnie zarejestrowad się na 

stronie: www.szkolazgigantami.pl. 
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Zapraszamy do lektury 

Łucja Polewska z 2b gT prezentuje 

 

  
Ślepiec 

Ślepo słuchał książek 

już w szkole 

na studiach profesorów 

toteż gdy wymądrzał 

poszedł w politykę 

by i jego słuchano a i by on 

mógł nadal ślepo słuchać 

 

 

Ślepy tłum 

Tłum zrodził się 

nagi 

i głuchy 

i ślepy 

toteż gdy krzyknięto 

 on krzyczał 

toteż gdy kazano  

on poszedł 

toteż gdy zabijano  

on zabijał 

ślepo i głucho 

 

Wizualizacja 

Zwizualizowałem sobie 

Świat piękny 

Bez śmierci 

Przemocy 

Niewoli 

Jaka szkoda tylko 

I żal co przeszywa serce 

Że 

Bez 

Ludzi 
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Krzysztof Krawczyk – legenda polskiej 

sceny muzycznej 

Nie ma chyba osoby, która nie znałaby chodby jednej piosenki 

Krzysztofa Krawczyka. Był artystą, jakich już prawie nie ma.  

Nikt tak nie czarował publiczności. Zachwycał charyzmą, 

charakterystycznym głosem i ogromnym talentem.  

Niestety 5 kwietnia 2021 roku dobiegła nas smutna informacja 

o śmierci Krzysztofa Krawczyka – legendy polskiej estrady. Dlatego 

też ten artykuł poświęcony jest osobie Pana K. Krawczyka, jego 

twórczości i życiu. 

Kariera artystyczna 

Krzysztof Krawczyk - piosenkarz, gitarzysta i kompozytor, jeden  

z najbardziej znanych głosów polskiej sceny muzycznej. Urodził się 8 

września 1946 r. w Katowicach. Jego kariera artystyczna trwała 

przez ponad 50 lat. Jego popularnośd wyznaczają tysiące kilometrów 

przebytych tras koncertowych w Europie i na świecie oraz wielka 

liczba nagród i wyróżnieo. Należał do najczęściej występujących 

polskich piosenkarzy. Wylansował wiele przebojów.  

W swojej karierze śpiewał i nagrywał płyty z różnorodną muzyką 

od popu poprzez rhythm & bluesa, swing, soul, jazz, rock and rolla, 

country, tango, kolędy, piosenki i pieśni religijne aż po dance, folk, 

funky, reggae, muzykę cygaoską i biesiadną.  

Krawczyk występował na wielu festiwalach. W Polsce można było 

go usłyszed m.in. w Opolu i Sopocie, za granicą - w NRD, Związku 

Radzieckim, Jugosławii, Bułgarii, Szwecji, Grecji, Belgii, Holandii. 
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Początki i wielkie przeboje 

Debiutował w 1963 roku w zespole Trubadurzy, z którym 

pracował do 1976 roku. Był to, obok Czerwonych Gitar, kultowy 

zespół tamtego okresu. Krzysztof Krawczyk śpiewał razem  

z zespołem największe przeboje „Znamy się tylko z widzenia”, 

„Krajobrazy”, „Byłaś tu”, „Kim jesteś” i „Ej, Sobótka, Sobótka”.  

Z Trubadurami nagrał 9 płyt, kolejne 100 jako wykonawca solowy. 

Jego debiut solowy miał miejsce w 1971r. 

W 1976 r. otrzymał trzy nagrody na Festiwalu w Sopocie: 

Dziennikarzy, Publiczności i Głosu Wybrzeża, rok później nagrodę na 

Festiwalu Złoty Orfeusz w Bułgarii oraz podpisał kontrakt  

z zachodnioniemiecką firmą płytową Polydor. 

W 1978 r. nagrał swoje wielkie przeboje: „Jak minął dzieo”, „Byle 

było tak”, „Pamiętam Ciebie z tamtych lat”. Wygrał też Festiwal  

w Opolu piosenką „Pogrążona we śnie Natalia”. Prawdziwym 

klasykiem został legendarny duet z Goranem Bregoviciem – „Mój 

przyjacielu”. Wielką popularnością cieszyła się również piosenka 

nagrana wspólnie z Edytą Bartosiewicz – „Trudno tak”. Nie można 

zapomnied również o pięknym utworze o miłości – „Bo jesteś Ty”. 

Tournee dla Polonii amerykaoskiej 

W 1980 r. wyjechał do USA na tournee dla Polonii amerykaoskiej  

i tam podjął decyzję o pozostaniu za oceanem. Mieszkał tam pięd 

lat. Występował z amerykaoskim zespołem „Krystof Orchestra”  

w ekskluzywnych klubach na terenie całych Stanów, a szczególnie  

w Las Vegas. Po powrocie do kraju nagrywał nowe przeboje  

i uczestniczył w kilku recitalach telewizyjnych. Po wypadku 

samochodowym, który na kilka lat wykluczył go z pracy zawodowej, 

ponownie wyjechał do USA.  

  



 

19 
 

krzykekonomik@o2.pl 2021 

Po powrocie do kraju nagrał płytę „Gdy nam śpiewał Elvis Presley”, 

która osiągnęła status „płyty platynowej”. 

Najbardziej popularny polski piosenkarz 

W 2000 r. śpiewał przed Ojcem Świętym na Placu św. Piotra 

podczas Pielgrzymki Narodowej i wręczył Janowi Pawłowi II Złotą 

Płytę z nagraniem „Ojcu Świętemu śpiewajmy” Według sondażu 

przeprowadzonego przez OBOP był wówczas najpopularniejszym 

polskim piosenkarzem. Kolejne lata to recitale piosenkarza z innymi 

piosenkarzami oraz nagrywanie kolejnych płyt. W 2008 r. podczas 

Festiwalu Top Trendy w Sopocie obchodzone było 45 lecie jego 

drogi artystycznej. 

Film dokumentalny „Krzysztof Krawczyk – całe moje życie” 

Biograficzny film dokumentalny poświęcony ikonie polskiej 

muzyki rozrywkowej, Krzysztofowi Krawczykowi. Pół wieku na 

arenie, równie długa lista sukcesów, jak i porażek. Chwile wzlotów, 

upadków, momenty polskiej eksplozji popularności i amerykaoskich, 

niespełnionych snów o wielkiej karierze. Chwile, w których raz serce 

biło szybciej, raz niosło rozczarowanie, a raz wyrzuty sumienia.  

To w koocu życiorys, w którym nie obyło się też bez tragicznych 

zakrętów, momentu, w którym bohater wraz ze swoimi bliskimi 

otarł się o śmierd. Życie Krzysztofa Krawczyka napisało 

emocjonujący scenariusz godny filmu fabularnego. Niech pierwszym 

etapem tej podróży śladem artysty będzie jednak obraz 

dokumentalny, który pozwoli nam jeszcze raz przejśd wraz z nim 

przez życie, przywołując najważniejsze wspomnienia i emocje. 

Twórczośd Krzysztofa Krawczyka to twórczośd ponadczasowa. 

Jego muzyka i teksty będą przez lata towarzyszyły nam i kolejnym 

pokoleniom.  

Wybrała Agnieszka Krawiec, www.polskieradio.pl 
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Pożegnanie Redakcji Szkolnej Gazetki „Krzyk” 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Na koniec naszej przygody z Ekonomikiem, składamy serdeczne 

podziękowania za opiekę, nauczanie i wychowanie. Jesteśmy 

wdzięczni za wszystkie wspólnie spędzone lata, za przekazywanie 

nam wiedzy, wskazywanie perspektyw, darzenie sympatią, 

wspieranie w trudnych chwilach.  

Z wielkim sentymentem będziemy powracad do wspomnieo z lat 

szkolnych. Mamy nadzieję, że nowi redaktorzy zastąpią nas godnie 

i nadal będą opisywad ciekawe wydarzenia z życia społeczności ZSE. 

Życzymy kolejnych jubileuszy gazetki „Krzyk”, niech się rozwija 

i będzie promocją naszej szkoły.  

Pozdrawiamy wszystkich przyszłych redaktorów Szkolnej Gazetki 

Krzyk naszej szkoły. 

Agnieszka Krawiec  

Zdjęcie 5, Lidia Sasor; od lewej redaktorki: Joanna Jurkowska,  
Emilia Kapinos, Patrycja Kowalska, Julia Wojdyła 


