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Drodzy Sztamowicze! 

 Wiele razy słyszałam od 
starszych kolegów, jak ciężko 
jest pogodzić naukę z przyjem-
nościami w klasie maturalnej.  
Nie przejmowałam się tym, bo 
po co zaprzątać sobie głowę 
c z y i m ś  m a r u d z e n i e m ?  
Być może taka „maruda” miała 
gorszy dzień, coś jej nie wyszło. 
Niestety, myliłam się. Przeko-
nałam się o tym w ciągu ostat-
nich dwóch miesięcy. Zrozu-
miałam jak horrendalna jest 
praca do matury. Im bliżej, tym 
gorzej. Dlatego też w tym 
(ostatnim „moim”) wydaniu 
gazety żegnam się z wszystkimi 
czytelnikami „SZATMY”. 
Wkrótce zostanie wybrany no-
wy redaktor naczelny. Niech 
jednak mój następca zostanie 
niespodzianką do kolejnego 
numeru  :-) 

 Pożegnania zazwyczaj 

bywają przykre. Jednak te, któ-

re mogą wnieść ze sobą coś po-

zytywnego nie są smutne, a na-

wet potrzebne! Pamiętam jak ja 

żegnałam swoich gimnazjal-

nych przyjaciół z ciężkim ser-

cem. Tak trudno było przeżyć 

to rozstanie bez kropli łzy, 

wspomnień, obietnic. Jednak 

życie nie pozwala stać w miej-

scu - każdy z nas poszedł w 

swoją stronę. Czy na początku 

nie jest wręcz tragicznie? Fascy-

nacja nowym środowiskiem 

szybko przeradza się w rezy-

gnację, a tęsknota za  tym, co 

przeminęło nie pozwala skupić 

się na teraźniejszości. Dopiero 

po pewnym czasie udaje się za-

cisnąć pięści i przebrnąć przez  

nowe problemy. Dochodzi do 

nas, jak wiele nauczyliśmy się 

od tych ludzi, jakie doświadcze-

nia mamy już za sobą i co naj-

ważniejsze… że gdyby nie to 

najtrudniejsze, najgorsze, 

okropne rozstanie - nie byłoby 

nas tutaj. W tym miejscu, gdzie 

wiemy czego chcemy, jaką dro-

gą podążamy i jak wiele stracili-

byśmy gdyby nie właśnie to nie-

szczęsne rozstanie! Tak, każdy z 

nas wydaje się zwykłym czło-

wiekiem, a jednocześnie jest wy-

jątkowy! A co by było gdyby 

Newton patrzył bezcelowo na 

spadające jabłka? 

 Na koniec chciałam po-

dziękować Wam – za zaintere-

sowanie i stałą obecność. Pani 

Profesor Klaudii Garguli - za 

wspaniałą próbę i szansę, profe-

sjonalne podejście i  motywację 

do pracy. Wreszcie, całej niesa-

mowitej redakcji, która może 

wszystko, jeśli tylko chce :) 

  Martyna Lichoń 

Redaktor naczelna 

       Klasa III LO a 
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NEWSY Z PRZYMRUŻENIEM OKA 

Do niecodziennych wydarzeń do-
szło w ostatnich miesiącach na 
lekcjach historii w klasie II LOa. 
Z pozoru zwyczajne zachowania 
ze strony uczniów spotkały się z 
wyjątkowymi reakcjami prof. Bo-
gumiły Gleń-Balickiej. 

Gra na śmierć i życie 

Pierwsza sytuacja miała swój po-
czątek w grze w… kółko i krzyżyk. 
Małgorzata G. i Anna O. nieświa-
dome popełnianego przez nie wy-
kroczenia, zwróciły na siebie uwa-
gę prowadzącej wykład profesor 
Bogumiły Gleń-Balickiej. Decyzja 
była natychmiastowa: dziewczyny, 

oskarżone o nieuwagę na lekcji, 
miały zagrać w kółko krzyżyk o to, 
która z nich nie zostanie ukarana 
oceną niedostateczną. Ostatecznie 
jednak do rozgrywki nie doszło i 
obie oskarżone otrzymały jedynki. 
Jak wspominała sama pani profesor, 
była to pierwsza taka sytuacja od 
pięciu lat. 

Nieczytanie tekstów źródłowych 
boli 

Po raz drugi profesor B. Gleń-
Balicka była zmuszona użyć dra-
stycznych środków przeciwko kla-
sie II a, kiedy okazało się, że nikt nie 
przeczytał zadanego do domu tek-

stu źródłowego. Postanowiła ukarać 
jednak tylko męską część klasy... grą 
w marynarza o wybór kary, które 
wymyślali sami uczniowie. Oto nie-
które propozycje: negatywna uwaga 
z zachowania, kartkówka, referat, 10 
przysiadów. W końcu wybór padł 
na czterdziestokrotne wypisanie 
zdania „Już nigdy nie zapomnę 
przeczytać tekstu źródłowego na 
lekcję historii”. Po takim rozstrzy-
gnięciu losowania ukarani na pewno 
odetchnęli z ulgą. 

Joanna Postrożna 

Klasa II LOa 

„Już nigdy nie zapomnę…” 

Czy szkoła bez własnej sali gimna-
stycznej może odnotować sukcesy 
w sporcie? Okazuje się, że może. 
Nasi reporrzy dotarli do wyników 
sportowych z lat 2007-2010. 
We wrześniu 2007 roku podczas 
Międzyszkolnych Zawodów Lekko-
atletycznych uczennice ZS nr 3 zaję-
ły I miejsce w punktacji zespołowej i 
zakwalifikowały się do zawodów 
wojewódzkich w Krakowie. Tam też 
Agnieszka Król zdobyła II miejsce w 
pchnięciu kulą, natomiast Agniesz-
ka Myszka II miejsce w biegu na 800 
m. 
W rok później nasza szkoła udo-
wodniła, że kieruje się zasadą „per 

aspera ad astra”. Dziewczęta zajęły 
III miejsce na 20 najlepszych szkół z 
całego województwa w Szkolnej Li-
dze Lekkoatletycznej. Mocną stroną 
naszych uczniów wydaje się być pił-
ka ręczna i koszykówka. W 2008 ro-
ku zespół chłopców zajął II miejsce 
w Mistrzostwach Nowego Sącza w 
piłce ręcznej, natomiast dziewczęta 
zdobyły III lokatę. W roku 2009 
chłopcy zajęli V miejsce w Mistrzo-
stwach Nowego Sącza w piłce ko-
szykowej. 
Rok 2009 przyniósł II miejsce w Li-
dze Lekkoatletycznej. Zdecydowanie 
najszybsze okazały się: Iza 
Świechowska (I miejsce w biegu na 

400 m), Joanna Adamczyk (II miej-
sce w biegu na 400 m), Agnieszka 
Myszka (II miejsce w biegu na 
800m). W sztafecie 400x100 m na-
sze uczennice uzyskały miejsce II. 
Nieoficjalnie redakcja „SZTAMY” 
dowiedziała się, że w tym roku 
nasi uczniowie znowu reprezentują 
szkołę w wojewódzkich zawodach 
lekkoatletycznych. Młodym spor-
towcom życzymy powodzenia! 
 

 

 

Tomasz Krzysztoń , Jakub Mężyk 
klasa II LO a 

AKTUALNOŚCI 

W Konkursie wiedzy samorządo-
wej zorganizowanym przez Ze-
spół Szkół Ekonomicznych w No-
wym Sączu zwyciężył uczeń na-
szej szkoły – Ireneusz Majerski z 
klasy II LO f. 

Konkurs im. Kazimierza Cabaka do-
tyczył wiedzy o samorządzie teryto-
rialnym Nowego Sącza. Odbył się w 
czwartek 12 stycznia w „ekonomie”. 
Wzięli w nim udział uczniowie sądec-
kich liceów, którzy musieli odpowie-

dzieć na 17 pytań. 

Irkowi serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów! 

Joanna Postrożna 

klasa II LO a 

Sukces Ireneusza Majerskiego 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
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SZKOLNE ABECADŁO „SZÓSTKI” 

A –  jak Autokar V Muzy. 

Kursuje nieprzerwanie od 1995 
roku.  Jest nagrodą dla najzdol-
niejszych i najbardziej zaangażo-
wanych w życie szkoły uczniów. 
Dzięki Radzie Rodziców co roku 
młodzież ma szansę wyjechać do 
Krakowa na spektakl teatralny i 
przy tej okazji zwiedzić najstarsze 
zabytki miasta. 

B – jak Bolesław Barbacki. 

Jest założycielem i fundatorem 
naszej szkoły, a zarazem jedną z 
najbardziej znaczących postaci w 
historii Nowego Sącza. Aktor, 
Artysta, Malarz, oddany patriota i 
społecznik, a przede wszystkim 
Patron, z którego jesteśmy dumni. 

C – jak „Co mi w duszy gra”- 
Przegląd Twórczości Własnej. 

Przegląd jest nieprzerwanie orga-
nizowany od 2001 roku przez 
szkolną bibliotekę. Daje naszym 
uczniom możliwość zaprezento-
wania na forum szkoły swoich 
ukrytych, a niejednokrotnie zadzi-
wiających talentów plastycznych, 
literackich oraz muzycznych. 

D – jak Dziennikarze. 

To klasa humanistyczna z rozsze-
rzonym językiem polskim, języ-
kiem angielskim oraz historią. 
Uczniowie poszerzają także swoją 
wiedzę na zajęciach z filozofii, 
języka łacińskiego i dziennikar-
stwa. Dodatkowo na corocznych 
warsztatach zdobywają doświad-
czenie i doskonalą pióro. 

E – jak Ekolodzy. 

Tak nazywamy uczniów o ścisłym 
umyśle, którzy cenią piękno stwo-
rzonego świata i natury. Oprócz 
standardowych przedmiotów z 
bloku przyrodniczego, zdobywają 
wiedzę na zajęciach z ekologii. 
Licealiści z tych klas co roku biorą 
też udział w warsztatach biolo-
giczno – ekologicznych. 

F – jak Festiwal Guzik z Pętelką. 

To szczególny dzień dla wszyst-
kich artystów w naszej szkole. W 

tym roku odbędzie się już po raz 
XXIV. Każdy festiwal zaskakuje 
widzów nie tylko zadziwiającymi 
talentami, ale również wysokim 
poziomem prezentowanych osią-
gnięć artystycznych naszych 
uczniów. 

G – jak Góra Grosza. 

Nasza szkoła chętnie bierze udział 
w akcjach charytatywnych. Jedną z 
nich jest Góra Grosza, którą wspie-
ramy co roku z większym zaanga-
żowaniem. Od 2008 roku nasza 
szkoła zasiliła konto fundacji o 
kwotę 2.208,76 zł. 

H – jak Honorowi Dawcy Krwi 

Wielu maturzystów z naszej szko-
ły podejmuje decyzje o wsparciu 
sądeckiego szpitala poprzez odda-
nie krwi dla najbardziej potrzebu-
jących pacjentów. Trudno ustalić, 
ile krwi łącznie oddała nasza szko-
ła, jednak liczy się każdy gest. 

I – jak Ikar. 

To honorowa nagroda Rady Peda-
gogicznej i Szkolnej Rady Rodzi-
ców za bardzo dobre wyniki w 
nauce i aktywny udział w życiu 
szkoły. Statuetka Ikara, której po-
mysłodawczynią jest pani Elżbieta 
– Anna Potrzebowska, jest niety-
powym wyróżnieniem, którego 
nie można uzyskać w żadnej z są-
deckich szkół. 

J – jak języki obce. 

W naszej szkole mamy szansę roz-
wijać swoje uzdolnienia językowe. 
Możemy wybrać klasę z językiem, 
którym się interesujemy. Do wybo-
ru mamy: rosyjski, niemiecki, an-
gielski, francuski oraz łaciński. 

K – jak Klub Mody Młodzieżowej 
Diorek 

Na zajęciach pozalekcyjnych 
uczniowie technikum zdobywają i 
pogłębiają wiedzę z zakresu świa-
towych tendencji rozwoju mody 
odzieżowej oraz tworzą własne 
kolekcje ubiorów zgodnie z ich 
zainteresowaniami i zdolnościami. 

L – jak losy absolwentów. 

Nasi absolwenci odnoszą sukcesy na 
najlepszych uczelniach w Polsce, po-
szerzając dotychczasową wiedzę na 
interesujących kierunkach.  Wielu z 
nich po latach zamienia się rolami, by 
kontynuować pracę jako nauczyciele. 

Ł – jak łyżwy… sanki i narty. 

Nasi nauczyciele niejednokrotnie w 
ramach zajęć wychowania fizycznego 
zabierają nas na lodowisko, sanki czy 
też basen, urozmaicając przy tym na-
sze lekcje. Często proponują uczniom 
różne formy aktywności, więc nie spo-
sób się nudzić J 

M - jak Młodzi i Przedsiębiorczy. 

Koło MiP działa od 2011 roku. Ucznio-
wie angażują się w projekty dotyczące 
przedsiębiorczości, aktywnie uczestni-
czą w zajęciach pozalekcyjnych, gdzie 
uczą się jak zakładać firmę i sprawnie 
poruszać się na rynku pracy. 

N – jak Nauczyciele. 

Profesorowie niejednokrotnie zaskaku-
ją nas swoim poczuciem humoru i 
przede wszystkim nietypowymi zain-
teresowaniami. Wśród kadry profesor-
skiej odnaleźć można aktywnych spor-
towców i fanów sztuk walki, podróż-
ników oraz miłośników książek. 

O – jak opieka Akademii Pedagogicz-
nej. 

Akademia Pedagogiczna objęła patro-
nat nad naszą szkoła w 2000 roku. W 
ramach tej współpracy Studenci AP 
odbywają u nas praktyki, natomiast 
my chętnie korzystamy z pomocy ka-
dry naukowej. 

P – jak Plastycy oraz Prawnicy. 

To określenie uczniów, których pro-
gram edukacyjny obejmuje wiedzę o 
kulturze oraz plastykę. Utalentowani 
artyści biorą udział w plenerowych 
warsztatach, organizują wystawy, czę-
sto spotykają się z ludźmi ze świata 
sztuki. Profil Prawniczy powstał w 
2011 roku i przyciąga do naszej szkoły 
tłumy młodych ludzi pragnących zdo-
bywać wiedzę z zakresu prawoznaw-
stwa. Dodatkowo uczą się łaciny oraz 
biorą udział w warsztatach z wiedzy o 
społeczeństwie.  
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 Związek między kobie-
tą i mężczyzną należy do jed-
nych z najtrudniejszych wy-
zwań podejmowanych przez 
młodych ludzi. Jak wiadomo, 
okresowi dojrzewania towa-
rzyszy większe zainteresowa-
nie płcią przeciwną. Czasem 
zdarza się, że miłość łączy lu-
dzi uczęszczających do tej sa-
mej klasy lub szkoły. Postano-
wiliśmy bliżej przyjrzeć się tej 
sprawie. Spojrzeć na to nie tyl-
ko z naszego punktu widzenia 
(sami jesteśmy parą), ale rów-
nież zapytaliśmy o zdanie lu-
dzi od nas starszych i bardziej 
doświadczonych. 
 Wszystko, co istnieje, 
ma „dwie strony medalu”. We-
dług nas na pewno plusem jest 
to, że spędzamy ze sobą dużo 
czasu, szkoła przestaje być 
problemem, a staje się przy-
jemna, możemy pomagać sobie 
nawzajem, co zbliża nas do 
siebie. Razem stawiamy czoła 
wyzwaniom (np. podczas lek-

cji chemii z Panią prof. Joanną 
Olesiak), które świat przynosi 
nam przez cały czas. Jak wcze-
śniej wspomnieliśmy, wszyst-
ko ma dwie strony. Wadą ta-
kiego związku jest to, że każdy 
wie o naszych problemach i 
radościach, czy kłótniach. Ma-
my trochę mniej prywatności, 
niż byśmy chcieli mieć oraz 
musimy się sobą dzielić z in-
nymi, mimo ograniczonego 
czasu.  
Pani Profesor Iwona Błoch, 
zapytana przez nas o to, co 
sądzi o związkach damsko-
męskich w szkole stwierdziła: 
- Ciężko mi cokolwiek powiedzieć. 
Miłość jest prywatną sprawą za-
równo uczniów jak i nauczycieli. 
Nie popieram jednak afiszowania 
się, czyli pokazywania wszystkim 
„jesteśmy razem i bardzo się ko-
chamy”. Staram się wówczas de-
likatnie zwrócić uwagę, że jest to 
nie na miejscu. Nie mniej jednak 
jestem osobą tolerancyjną. Sta-
r a m  s i ę  r ó w n i e ż  p o m a g a ć 

uczniom nie tylko w przypadku 
„problemów sercowych”, ale także w 
wielu  innych sprawach. 
 Podsumowując, mimo ma-
łych zazdrości, żalów i wad bycia 
w związku ze szkolnym kolegą/
koleżanką, jest to ciekawe do-
świadczenie. Na pewno uczy nas 
pokory, pomaga lepiej rozumieć 
drugiego człowieka, pozwala od-
ważniej pokonywać przeszkody 
podczas nauki w miejscu nazwa-
nym w starożytności „Lykeion” – 
a dzisiaj Liceum. 
 
 
    
     
 

    
  Dominika Osierda 

    
  Dominik Smoroń
    

       (De&De) 
    

   Klasa I LO a 
  

R – jak Rajd szkolny. 

We wrześniu wraz z nauczyciela-
mi wyruszamy na szkolny rajd. Co 
roku zmierzamy do innego celu. 
Tym razem będzie to Hala Łabow-
ska. Podzieleni na grupy ucznio-
wie wyruszą zróżnicowanymi tra-
sami, by na miejscu rywalizować w 
konkursach wiedzy geograficznej i 
pierwszej pomocy. 

S – jak Sztama. 

…czyli Szalenie Twórcze Abstrak-
cje Młodych Artystów działa od 
2002 roku. W skład redakcji wcho-
dzą najczęściej uczniowie z klas 
dziennikarskich i humanistycz-
nych. Na łamach gazetki ucznio-
wie często opisują zainteresowania 
naszych nauczycieli oraz komentu-
ją sprawy związane z życiem szko-
ły. 

T – jak Teatr. 

Koło teatralne działa w naszej szkole 
od 7 lat i cieszy się wśród młodzieży 
ogromną popularnością. Utalentowa-
ni aktorzy prezentują co roku nowe 
sztuki, sięgają do teatralnych klasy-
ków i wcielają się w najsłynniejsze 
role, odgrywając je na wysokim po-
ziomie. 

U – jak Uczniowie. 

Młodzież ucząca się w naszej szkole 
to indywidualiście z głową pełną za-
skakujących pomysłów. Aktywni, 
szaleni i zdolni, chętnie biorą udział 
w organizowanych festiwalach, służą 
pomocą, chętnie angażują się w życie 
szkoły. 

W – jak warsztaty. 

Stały się tradycją szkoły. Odbywają 
się co roku i są prowadzone przez 

zawodowych dziennikarzy, wykła-
dowców akademickich i artystów. 
Młodzież chętnie bierze w nich 
udział i doskonali swoje umiejętności 
pod fachowym okiem opiekunów. 

Z – jak zawody sportowe. 

Nasza szkoła posiada liczne osiągnię-
cia sportowe. Możemy pochwalić się 
wysokimi wynikami w zawodach 
pływackich, piłce ręcznej i tenisie sto-
łowym. Aktywnie bierzemy udział w 
Dniu Sportu, spędzając ten dzień na 
wesołej zabawie wraz z profesorami. 

  

          
             Magdalena Piszczek 

    

        klasa III LO a 

ARTYKUŁ 

Szkolne miłości 
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FELIETON 

„W przedszkolu naszym nie jest 
źle, zabawek mamy tutaj w bród. 
Po całych dniach bawimy się w 

coraz to inny trud” 

 Nie pamiętam już ile razy 
odpuszczałam dzień w szkole tylko 
z tego powodu, że usprawiedliwić 
nieobecność jest prościej i szybciej 
niż zwolnić się z trwających lekcji; 
ile razy usiłowałam zrozumieć logi-
kę uchwały Rady Pedagogicznej, 
która umożliwia uczniowi opusz-
czenie szkoły w trakcie trwania 
jego zajęć tylko pod opieką rodzica. 

Absurd 1.  

 Jak głosi uchwała, tylko 
obecność rodzica lub opiekuna po-
twierdza w stu procentach fakt, że 
przejmuje on odpowiedzialność za 
swoje dziecko. Nie podpis, nie tele-
foniczna gwarancja. Fizyczna obec-
ność. Zastanawia mnie szczególnie 
fenomen owego podpisu. Kiedy 
przynoszę usprawiedliwienie 
wszystko jest w porządku, kiedy 
rodzic podpisuje się w dzienniku 
wszystko jest w porządku. Jak to 
jest, że, kiedy chciałabym przynieść 
zwolnienie już nie? Skoro podpis 
jest ten sam, to czemu raz jest uzna-
walny, a raz nie? Można to jeszcze 
uzasadnić „obawą”, że został pod-
robiony, ale czy w takim razie tele-
fon do lub od rodzica nie powinien 
załatwić sprawy? Cóż, Rada uważa 
inaczej. W końcu usprawiedliwia-
jąc się jesteśmy pod czujnym okiem 

nauczycieli, kiedy odbierają nas ro-
dzice również nie musimy obawiać 
się, czyhających za rogiem szkoły… 

Absurd 2. 

 ...niebezpieczeństw. Słysząc o 
tych „zagrożeniach”, na które NA 
PEWNO natkniemy się po samodziel-
nym wyjściu ze szkoły, mam uzasad-
nione obawy, co do opuszczania szko-
ły samotnie po lekcjach. Przecież nie-
zależnie od pory dnia ryzyko jest ta-
kie samo. Czym jest to jednak dla Ra-
dy, skoro po dzwonku kończącym 
ostatnią lekcję odpowiedzialność 
przejmują już rodzice? Przypomina 
mi się w tym momencie kwestia pew-
nego aktora, grającego nauczyciela w 
znanym filmie „Kac Vegas”: „It’s the 
weekend. I don’t know you. You do 
not exist” („Jest weekend. Nie znam 
cię. Nie istniejesz”). 

Absurd 3., 

 czyli czy Rada powinna 
uznać możliwość pracy rodziców 
swoich uczniów? Każdy z nas z pew-
nością też chciałby potrafić robić kilka 
rzeczy na raz i być na raz w kilku 
miejscach. Póki co niestety nie posia-
damy takich umiejętności ani my, ani 
nasi opiekunowie. A fakt, że niektó-
rzy z rodziców, aby odebrać nas ze 
szkoły muszą pokonać w jedną stronę 
ponad 30 kilometrów? Proszę, kole-
dzy i koleżanki, czy kogoś to napraw-
dę obchodzi? 

 Nauczycie-
le wymagają od 

nas szacunku, dojrzałości i zacho-
wania na poziomie ludzi dorosłych, 
jednocześnie pozwalając nam opu-
ścić szkołę jedynie za rękę z rodzica-
mi. Szkoła, która ma przygotować 
nas do wkroczenia w dorosłe życie 
zamienia się w przedszkole… W 
takim razie, o której będzie przerwa 
na leżakowanie? 

„Więc wszyscy znów bawimy się 
pod czujnym okiem pani. W przed-

szkolu naszym nie jest źle! 
(Szczególnie gdy się śpi)” – Jacek 

Kaczmarski „Przedszkole” 

 

Joanna Postrożna 

IILOa 

Wniosek Rady Pedagogicznej, dotyczą-
cy osobistego odbierania uczniów 
zwalnianych z lekcji, został przyjęty 
przed kilkoma laty, podobnie jak decy-
zja o pisemnym potwierdzaniu odpo-
wiedzialności rodziców za bezpieczeń-
stwo uczniów zwalnianych z kilku mi-
nut ostatniej lekcji ( II zmiana), by 
umożliwić im zdążenie na ostatni kurs 
autobusu. 

Powodem pierwszej decyzji były na-
gminne przypadki fałszowania zwol-
nień, co potwierdzali również rodzice 
w czasie rozmów z wychowawcą czy 

dyrektorem szkoły.  

Wprowadzenie tych  ustaleń  Ra-
dy Pedagogicznej wpłynęło na 
poprawę frekwencji. O wiele  ła-
twiej jest dziś ustalić, że  uczeń nie 
jest na wagarach, lecz pozostaje 
pod opieką rodzica, który zwolnił 
go z lekcji z jakiejś ważnej przy-
czyny.  

Najczęstszą przyczyną osobistego 
odbierania  ucznia ze szkoły  jest 
jego zły stan zdrowia bądź umó-
wiona  wizyta u lekarza.  

Nie spotkałam  się dotąd  z przeja-
wami dezaprobaty rodziców dla 
tego typu działań szkoły,  podykto-
wanych niekłamaną troską  o bez-
pieczeństwo ich dzieci. 

Nieobecności usprawiedliwiane są 
przez wychowawców klas i to oni, 
znając rodziców i różne problemy 
uczniów,  mają decydujący głos w  
w/w sprawie. I proszę nie oczeki-
wać, że inni nauczyciele czy dyrek-
cja będą podejmować w tej kwestii 
decyzje. 

Witaj w przedszkolu, licealisto... 

Joanna Poistrożna 

Komentarz Pani Wicedyrektor Ewy Biel-Chamioło : 
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Pochód w eskorcie policji, hołd oddany 
patronowi na Starym Cmentarzu i uro-
czysta gala w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry. Tak Zespół Szkół nr 3 w Nowym 
Sączu świętował 85-lecie szkoły. Przed-
stawiamy kulisy przygotowań do jubile-
uszu.  

 W 2011 roku minęło 85 lat od 
kiedy Bolesław Barbacki (w 1926 roku) 
założył Szkołę Przemysłową Żeńską. Z tej 
okazji odbyły się uroczystości jubileuszo-
we, na które przybyli: władze miasta, dy-
rekcja szkoły, grono pedagogiczne, dele-
gacje uczniów, rodzice, nauczyciele i dy-
rektorzy z innych szkół oraz zaproszeni 
goście. 

 Uroczystości rozpoczęły się o 
godz. 9:00 od pochodu uczniów i nauczy-
cieli do Kościoła p.w. św. Kazimierza. Pro-
boszcz Jan Siedlarz odprawił mszę w in-
tencji całej szkoły. Następnie wszyscy ze-
brani skierowali się na Stary Cmentarz, by 
oddać hołd patronowi. Na grobie Bolesła-
wa Barbackiego złożono kwiaty i zapalo-
no znicze. Pomimo nieprzyjemnej pogody 
wszyscy wytrwali do końca przemówień. 
Na uroczystą galę w MOK-u udali się już 
tylko goście i delegacje uczniowskie.  

 Część oficjalna, którą poprowa-
dzili uczniowie klas III, rozpoczęła się od 
wprowadzenia sztandarów. Jako pierw-
szy wypowiedział się dyrektor Czesław 
Leszek Sarota, który w przemówieniu 
zaznaczył, że jest dumny z bycia dyrekto-
rem tej szkoły. Honorowym gościem była 
Anna Totoń, społeczniczka, która przybli-
żyła wszystkim sylwetkę Bolesława Bar-
backiego. Otrzymała kwiaty z rąk dyrek-
tora i gromkie brawa. Wśród przemawia-
jących znalazła się także wiceprezydent 
miasta Bożena Jawor.  

 Część artystyczna, powadzona 
przez uczniów klas I, II i III, przygotowana 
została przez prof.  Martę Kudlik i prof. 
Jerzego Prokopczuka. Przedstawienie 
było pewnego rodzaju podróżą w czasie, 

podczas której zostały zaprezentowane 
reformy, jakie miały miejsce w ZS nr 3: od 
dwudziestolecia międzywojennego po-
przez niemiecką okupację i stalinowską 
komunę aż do czasów współczesnych. 
Występ ubarwił tradycyjny rosyjski taniec 
oraz popis tańca hinduskiego. Salwy śmie-
chu i gromkie brawa były dowodem na 
to, że ciężka praca dała satysfakcjonujące 
efekty.  

 Po udanej części artystycznej 
grono pedagogiczne oraz zaproszeni go-
ście udali się do szkoły, gdzie podziwiali 
efekty pracy Zespołu Szkół nr 3, czyli 
m.in.: gabloty, prace plastyczne i kroniki 
klasowe.  

            Jak wyglądały przygotowania do 
tego długo wyczekiwanego dnia? 

     Redakcja gazetki szkolnej pod czujnym 
okiem prof. Klaudii Garguli przygotowała 
specjalne wydanie „SZTAMY” , w któ-
rym umieszczono wiele ciekawych fak-
tów z życia szkoły. Wszyscy goście obecni 
na gali w MOK- u otrzymali egzemplarz 
gazety. Pan prof. Jerzy Dębicki wraz z 
Arkadiuszem Pydychem i Michałem Pru-
szyńskim przygotowali pokaz slajdów, 
który został zaprezentowany na gali. Zdję-
cia prezentowały wydarzenia, jakie miały 
miejsca na przestrzeni tych 85 lat w naszej 
szkole. Pani Prof. Bogumiła Gleń-Balicka 
wraz z prof. Jerzym Prokopczukiem oraz 
prof. Adamem Szczeciną przygotowali 
folder prezentujący osiągnięcia szkoły. 
Panie profesorki uczące przedmiotów 
zawodowych zaprojektowały i uszyły 
stroje dla młodych aktorów występują-
cych w przedstawieniu teatralnym.  

     Przygotowania do części artystycznej 
jubileuszu zaczęły się od castingu, który 
odbył się we wrześniu. Nowi aktorzy 
kółka teatralnego zostali poinformowani o 
wynikach castingu i przygotowaniach do 
występu na jubileusz. Jak mówią sami 
aktorzy nie było łatwo: „Wczesne wstawa-
nie, czterogodzinne próby – to był prawdziwy 

młyn”- mówi Justyna z klasy I LO A, 
„Nie dość że musiałem opanować rolę, to 
na dodatek czekała na mnie nauka tań-
ca” -powiedział nam Patryk. Mimo 
ciężkich prób niezłomni aktorzy 
uśmiechali się od ucha do ucha, 
zadowoleni i dumni ze swojego 
występu.  

Szymon z II LO B (który swoim 

talentem i wdziękiem niemalże przyćmił 
zgrabne hinduskie tancerki) mó-
wi:  „Jubileusz naszej szkoły był na bardzo wyso-
kim poziomie, choć  nie wszyscy mogą się ze mną 
zgodzić. Uważam, że dyrekcja oraz nauczyciele 
stanęli na wysokości zadania, by jak najlepiej 
przygotować się na tę wielką uroczystość. Dla 
mnie wzięcie udziału w tej imprezie było bardzo 
interesujące i cieszę się, że mogłem przyczynić się 
do pomocy w tym dniu. Mam na myśli porządki, 
próby, występy, własne prace wystawione na 
korytarzach itp. Jestem szczęśliwy, ze właśnie 
teraz mogłem być świadkiem takiej uroczystości. 
Sama "gala", czyli występy młodych aktorów, 
uczniów szkoły była dla mnie najważniejsza. 
Cieszę się , że mogłem pokazać mój zapał i pasję 
do tego, co robię według mnie najlepiej - czyli do 
występów na scenie. Ja oceniam ten jubileusz 
bardzo dobrze i z wielką przyjemnością chwalę 
nauczycieli i dyrekcję naszej szkoły oraz moich 
znajomych, przyjaciół, że razem pokazaliśmy 
czym tak naprawdę może pochwalić się nasza 
szkoła.” 

Nasi wspaniali tancerze, którzy zaprezento-
wali swoje możliwości, także byli bardzo 
dumni ze swoich dokonań: ” Mieliśmy nie-
wiele czasu na ćwiczenia, a układ był wymagają-
cy. Nie zapomnimy wspólnie spędzonych chwil. 
Zabawa na próbach była świetna! Mamy nadzie-
ję, że nasze starania nie poszły na marne i pu-
bliczności się podobało”- przyznała Patrycja z 
klasy II LO A.  Podczas prób wszystkim 
udzielała się pozytywna atmosfera. Nad-
szedł 18 listopada - dzień występu. Stres 
towarzyszył wszystkim artystom, jednak 
okazał się on zbędny. Wszystko odbyło się 
bez żadnych potknięć, pomyłek i zostało 
entuzjastycznie przyjęte.   Pod koniec  listo-
pada po raz ostatni została zaprezentowana 
część artystyczna, tym razem dla wszyst-
kich uczniów. 

Jubileusz Zespołu Szkół nr 3 okazał się 
wspaniałą uroczystością, która na pewno 
zapisze się na kartach historii naszej szkoły.                                                         

Aleksandra Gajdosz                                                                                     
Sylwia Janisz, klasa I LO A 

REPORTAŻ 
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Niedawno otrzymałam od zna-
jomych kolorową laleczkę, będą-
cą pamiątką z ich wycieczki do 
Rosji. I gdyby  nie moje młodsze 
rodzeństwo, owa matrioszka 
nadal zajmowałaby zaszczytne 
miejsce wśród innych zakurzo-
nych prezencików.  

Pewnego dnia, obserwując zafa-
scynowanie dzieci nowym na-
bytkiem, doszłam do nieoczeki-
wanego i smutnego wniosku. 
Mianowicie; co z pozoru prosta, 
drewniana laleczka może uczy-
nić z młodym człowiekiem. Bo 
przecież gdy sadystycznie od-
kręcisz drążoną w drewnie gło-
wę laleczki, odkryjesz, że w 
środku znajduje się następna. A 
skoro możesz mieć dwie lalecz-
ki, to niby dlaczego masz z tego 
nie skorzystać? Sytuacja ta do-
skonale odzwierciedla życie w 
XXI wieku, gdzie mieć oznacza 
być. „Filarami ludzkiego społe-
czeństwa są chciwość, strach i 
przekupność” – napisał Erich 
Maria Remarque. Można to do-
strzec na każdym kroku, nawet 
w prozaicznej zabawie małych 
dzieci. Wracam jednak do świa-
ta dorosłych. Bogaci czy biedni, 
ludzie martwią się o pieniądze i 
dobra materialne. I cierpią za-
równo przez ubóstwo jak i przez 
bogactwo. Nigdy nie są zadowo-
leni ani usatysfakcjonowani, 
ponieważ kieruje nimi chciwość. 
Jej celem nie jest jednak chęć 
zaspokojenia pragnienia, lecz 
uniknięcia frustracji wynikającej 
z tego, że ktoś może mieć o parę 
złotych więcej od niego. Chciwy 
osobnik jest nieprzerwanie świa-
domy niebezpieczeństwa straty, 
dlatego usiłuje zabrać innym, 
zanim zabiorą jemu. To ułom-
ność na tyle powszechna, że 
trudno ją zrozumieć, a tym bar-
dziej okiełznać.  „Nie,  nie je-
stem materialistką! Po prostu 
lubię mieć…” –niejednokrotnie 
można usłyszeć z ust znajo-

mych. „Lubię mieć.” 
I owszem, masz. 
Jesteś posiadaczem  
sterty ubrań, w któ-
rych nie pokazałeś 
się ani razu, po 
otwarciu lodówki 
zasypuje cię lawina 
serków pleśnio-
wych, których nie-
nawidzisz, a w bar-
ku posiadasz kilka-
naście butelek wina 
(wszystkie szczelnie 
zamknięte)… po-
nadto masz 3 tele-
wizory, ze 2 lapto-
py, pokój po brzegi 
wypełniony kudła-
tymi pluszakami, 
jednak mimo to do-
chodzisz do wnio-
sku, że mógłbyś ku-
pić jeszcze jeden 
telewizor, bo pokój 
na poddaszu stoi 
prawie pusty. Wi-
dząc reakcje kole-
żanki, która na 
wieść o twoich pla-
nach robi oczy jak 
pięć złotych, tłumaczysz, że prze-
cież to nic złego… Pojawia się py-
tanie: czym zatem różni się chci-
wość od ambicji, materializm od 
skąpstwa… I jeśli rzeczywiście 
„trudniej bogatemu dostać się do 
nieba, niż wielbłądowi przejść 
przez ucho igielne”, to czy nie jest 
to system godny moralnego potę-
pienia? Widocznie społeczeństwo 
cofa się o kilka epok, aż do czasów 
doktryny predestynacji kalwinów. 
Zgodnie z ich poglądem, to co ro-
bisz na dole nie ma znaczenia tam, 
w górze, a gdyby nawet, to na 
pewno ci nie zaszkodzi. Bo skoro 
pracujesz, oznacza to, że nie jesteś 
leniem, a że lenistwo jest grze-
chem, to w ostatecznym rozra-
chunku bogacenie się nie jest złe. 
Mimo wszystko, pieniądze szczę-
ścia nie dają i choć jest to prawda 

stara jak świat, nie każdy jest w 
stanie ją pojąć.  

Być może wydaje Ci się że masz 
wszystko. Spróbuj jednak zastano-
wić się ,dlaczego ciągle spędzasz 
wieczory samotnie, a w niedzielne 
popołudnia pracujesz dla zabicia 
czasu. Są w życiu rzeczy, których 
nie można zdobyć za za żadne 
skarby i często zauważyć można, 
że bardziej szczęśliwi są Ci, którzy 
mają mniej. Mam nadzieje, że na-
staną jeszcze w naszej erze takie 
czasy, kiedy będziemy cenić ludzi 
za to jacy są, a nie po tym jak gru-
by mają portfel. 

 

 

Magdalena Piszczek 

Klasa III LO a 

FELIETON 

Nienasyceni 

Magdalena Piszczek 
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KALENDARIUM JUBILEUSZOWE 

1926 r. 
Z inicjatywy prezesa Towarzystwa 
Szkoły Ludowej prof. Jana Śliwy zo-
stała zorganizowana Prywatna Szko-
ła Przemysłowa Żeńska Koła TSL w 
Nowym Sączu. Na dyrektora szkoły 
powołano artystę malarza - Bolesła-
wa Barbackiego. Nauka odbywała sie 
w Szkole Podstawowej im. Konar-
skiego. Stworzono warsztat pracy dla 
30 uczennic. Wysokość wpisowego 
do kl. I wynosiła 20 zł, do II-III - 10 zł. 
Wysokość czesnego- 45 zł.  
 
1929/30 r. 
We wrześniu powstała biblioteka 
lektur polskich (1200 dzieł, wypoży-
czenie kosztowało 5 gr.). Utworzo-
no ,,Samopomoc koleżeńską". 
 
1930/31 r. 
Zorganizowano przy „Samopomocy 
koleżeńskiej” nowe instytucje o cha-
r a k t er z e  o s z cz ęd n o ś c i o w y m : 
,,Szkolną Kasę Oszczędności”, 
,,Sklepik z przyborami szkolnymi”, 
Bibliotekę ,,podręczników szkol-
nych". Staraniem zarządu miejscowe-
go koła TSL i dyrektora B. Barbackie-
go obecna pracownia szkolna została 
zmieniona w warsztaty przemysłowe 
koła TSL - Wytwórnię konfekcji dam-
skiej i dziennej. 
 
1932/33 r.  
Z dniem 1 IX został otwarty wydział 
bieliźniarstwa. Rozpoczęto starania o 
lokalizację własnego budynku, uzy-
skanie odpowiednich subwencji i 
projekt planu budowy szkoły. 
 
1934/35 r.  
Otwarto Wydział Hafciarstwa. 
 
1935/36 r. 
1 września szkoła przeniosła sie do 
własnego budynku po szkole handlo-
wej przy ul. Morawskiego 2.  
 
Czas wojenny (lata 1939-1945) 
25 sierpnia 1939 r. budynek szkolny 
został zajęty przez Wojsko Polskie. 30 
października zamknięto wszystkie 
szkoły na skutek odśpiewania ,,Roty" 
przez uczennice. 15 V 1940 r. szkoła 
została otwarta. Była wówczas jedy-

ną czynną szkołą średnią na terenie 
Nowego Sącza. Władze niemieckie 
zabroniły tarcz i odznak szkolnych. 
Do placówki nie mogły uczęszczać 
uczennice pochodzenia żydowskie-
go. Wprowadzono język niemiecki. 
Z biblioteki szkolnej usunięto wiele 
pozycji książkowych. 
 
1941 r. 
W okresie wakacji został po raz 
drugi aresztowany przez Gestapo 
założyciel i były dyrektor szkoły B. 
Barbacki. 21 VIII 1941 roku został 
rozstrzelany w Biegonicach. 
 
1948/49 r. 
Nastąpiła zmiana w nazwie szkoły. 
Od tej pory placówka nosi nazwę 
Liceum Odzieżowego I stopnia, 
natomiast dotychczasowe Liceum 
Przemysłu Odzieżowego prze-
kształca się w Liceum Przemysłu 
Odzieżowego II stopnia. W czerw-
cu 1948 r. miał miejsce pierwszy 
egzamin dojrzałości. 
 
1954/61 r. 
Dyrektor szkoły mgr J. Czernecka 
czyniła starania o odzyskanie bu-
dynku przy ul. Morawskiego 2. W 
1961 r. przeprowadzono się, po 12 
latach wynajmowania innych bu-
dynków, do obecnej placówki. 
 
1966/67 r. 
40 lecie szkoły - podjęto wówczas 
starania o nadanie placówce imie-
nia Bolesława Barbackiego. 
 
1978/79 
Od 1 IX szkoła nosi nazwę Zespół 
Szkół Odzieżowych. W placówce 
odbył się pierwszy egzamin matu-
ralny dla pracujących.    
 
1990/91 r. 
Do szkoły powróciło nauczanie 
religii. Odstąpiono od tradycyjne-
go, szkolnego mundurka i ucznio-
wie zaczęli ubierać dowolne stroje. 
W styczniu pojawił się pierwszy 
numer gazetki „Wyssane z naparst-
ka”.  
 
1995/96 r. 

Młodzież w radiu Echo zaprezen-
towała naszą szkołę w audycjach 
„Kwadrans Nie akademicki”. Naj-
bardziej aktywni i zdolni ucznio-
wie otrzymali nagrodę – wyjazd 
do Krakowa Autokarem V Muzy. 
 
1997/98 r. 
Po raz pierwszy przyznano nagro-
dę Ikar dla najlepszej uczennicy. 
 
1999/2000 r. 
Nowym dyrektorem szkoły został 
mgr Czesław Leszek Sarota, nato-
miast wicedyrektorem mgr Ewa 
Biel. Szkołę wyremontowano. Z 
inicjatywy Pani dyrektor B. Dębic-
kiej powstały nowe typy szkół: 
Liceum Ogólnokształcące (klasa 
humanistyczna) i Liceum Tech-
niczne.  
 
2000/2001 r.  
Powstała klasa o profilu plastycz-
nym. Po raz pierwszy zorganizo-
wano spotkania  - wernisaże z pa-
nią A. Potrzebowską i z panem J. 
Prokopczukiem. 
 
2001/2002 r. 
Udział w I Targach Szkół Ponad-
gimnazjalnych. I Przegląd Twór-
czości Własnej „Co mi w duszy 
gra”. 
 
2002/2003 r. 
Szkoła otrzymała nowy sztandar z 
wizerunkiem patrona szkoły. 
Szkoła zmieniła nazwę na Zespół 
Szkół nr 3. I wystawa prac 
uczniów klas plastycznych w dzie-
cięcej Galerii im. Szafrana przy 
MDK pt. Debiuty 2003. W tym ro-
ku powstała klasa dziennikarska z 
dodatkowymi przedmiotami. 
Szkolna gazeta zmieniła nazwę na 
„SZTAMA”. Młodzież klas dzien-
nikarskich zaczyna prowadzić au-
dycje pod nazwą Szkolne Otwarte 
Studio Trójki. ZS nr 3 kwalifikuje 
się do Programu Edukacyjnego 
„Newsweek Polska” . 
 
2003/2004 r. 
I wyjazdowe warsztaty dzienni-
karskie. Zajęcia prowadzili profe-
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Bajka 

sjonalni dziennikarze. W Ratuszu 
odbyła się Konferencja prasowa 
młodych dziennikarzy z prezyden-
tem Nowego Sącza J.A. Wiktorem. 
 
2004/2005 r. 
Uczennica klasy dziennikarskiej 
Agnieszka Bołoz została finalistką 
centralnej Olimpiady Literatury i 
Języka Polskiego w Warszawie. W 
związku z utworzeniem nowych 
klas licealnych zajęcia odbywają się 
także w sąsiednim budynku – wy-
najmujemy 5 klas w Liceum Aka-
demickim.  
 
2005/06 
W wakacje 2005 przeprowadzono 
remont szkoły. Odbyła się pierwsza 
wycieczka zagraniczna do Londy-
nu. Uczennica Liliana Czajka zosta-
ła finalistką konkursu ,,Środowiska 
geograficzno- przyrodnicze mojego 
regionu" i zdobyła indeks AGH. 
 
2006/07 
W tym roku odbył się Jubileusz 80-
lecia szkoły. Nagrano płytę 
CD  z  ,,opowieścią o szkole” pani 
dyrektor Barbary Dębickiej.  
 
2007/08 
Grupa teatralna w ciągu tego roku 
przygotowała 3 spektakle: ,, Opo-
wieść wigilijna’, ,, Sąd nad Jezu-
sem”, ,,Spotkanie absolwentów 
liceum po 20 latach”. Młodzież klas 
dziennikarskich uczestniczyła w 
spotkaniu z prezydentem rządu RP 

na emigracji Ryszardem Kaczorow-
skim.  
 
2008/09 
W tym roku został zakończony pro-
jekt ,,Usłysz i zapamiętaj”, dotyczący 
kultury żydowskiej w naszym regionie. 
W ramach projektu została zorganizo-
w a n a  w y s t a w a  p l a s t y c z n o -
fotograficzna ,,Sądeckie judaika -
impresje”. Szkoła zdobyła wyróżnienie 
w projekcie ,,Mieć wyobraźnię miło-
sierdzia”. Zorganizowano także warsz-
taty „Enter your future”, prowadzone 
przez praktykantów z Chin i Indonezji. 
Uczniowie wzięli udział w projekcie ,, 
Młodzi przedsiębiorczy na start”. Od-
była się kolejna wycieczka zagraniczna, 
tym razem do Wiednia. 
 
2009/10 
Zamiast w budynku Liceum Akade-
mickiego uczymy się w budynku przy 
ul. Jagiellońskiej. Zajęliśmy II miejsce 
podczas obchodów V Europejskiego 
Dnia Języków. Ilona Klimek została 
finalistką Olimpiady Języka i Literatu-
ry Polskiej i zdobyła indeks UJ. Został 
zorganizowany koncert ,,Zielono mi” 
poświęcony życiu i twórczości 
Agnieszki Osieckiej. 
 
2010/11 
W tym roku szkolnym licznymi osią-
gnięciami mogła pochwalić się Ilona 
Klimek. Uczennica zdobyła III miejsce 
w Ogólnopolskim konkursie Literac-
kim ,,Płynąć pod prąd”,  otrzymała 
nagrodę im. Jerzego Masiora za osią-

gnięcia artystyczne oraz została fi-
nalistką Olimpiady Filozoficznej. W 
Technikum nr 6 rozpoczęto projekt 
systemowy Województwa Małopol-
skiego współfinansowanego przez 
UE w ramach Europejskiego Fundu-
s z u  S p o ł e c z n e g o  po d  n a -
zwą ,,Modernizacja Kształcenia Za-
wodowego w Małopolsce”. W tym 
roku szkolnym odbyła się premiera 
filmu ,,Cud” poświęconego twór-
czości Z. Herberta wg scenariusza 
mgr J. Dębickiego.  Możemy rów-
nież pochwalić się wyróżnieniem w 
projekcie ,,Mieć wyobraźnię miło-
sierdzia”, wyróżnieniem w Konkur-
sie Projektowania i Modelowania 
Odzieży Historycznej, trzema wy-
różnieniami w przeglądzie w ra-
mach ,,Sądeckiej wiosny artystycz-
nej” oraz I i II miejscem w konkursie 
fotograficznym. Grupa teatralna ze 
spektaklem ,,Wspomnienia z waka-
cji” otrzymała także Grand Prix w 
XVI Przeglądzie Teatrów.  I miejsce 
otrzymała również uczennica Moni-
ka Burza w I Międzyszkolnym Kon-
kursie lingwistycznym ,, Duet”.  W 
tym roku zostały wręczone aż 3 Ika-
ry: I. Klimek, I. Kmak, A. Proficz. 
 

Agata Kmiecik 

 Klasa I LO a 

 

Kalendarium zostało opracowane na podsta-
wie materiałów Pani Prof. Cecylii Borgosz. 
Redakcja „Sztamy” bardzo dziękuje Pani 
Profesor za pomoc w przygotowaniu tekstu. 

 

Cwaniaczek i kujonek w jednej są klasie, 

Kujon nauczony, cwaniak umywa się. 

Testu pora, cwaniak w ściągi się obwiesza, 

Kujon nauczony, wnet wiedzę swą miesza. 

Wyniki sprawdzianu niebawem poznają, 

Obaj niedostateczny stopień dostają. 

 

Justyna Burchel klasa II LO a 

INSPIRACJE 
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Od gry na akordeonie do portretów Barbackiego 

WYWIAD(ÓWKA) 

Justyno, czy mogłabyś 
przedstawić się czytelnikom 
„SZTAMY”? 

Cześć, nazywam się Justyna Biel, 
chodzę do pierwszej klasy VI LO. 
Jak już wiadomo lubię malować, 
lecz interesuję się również szyciem 
ubrań, a raczej ich przerabianiem 
oraz różnymi innymi robótkami 
ręcznymi. Właściwie, o mnie to chy-
ba tyle. 

 Jesteś w klasie o profilu 
plastycznym. Jesteś zadowolona ze 
swojego wyboru? 

Tak, jestem bardzo zadowolona, 
gdyż od samego początku miałam 
ustalone jako swój cel, aby chodzić 
do klasy o profilu plastycznym. 
Niestety, nie dostałam się do niej za 
pierwszym razem. Po wielu pró-
bach i staraniach udało się mnie 
przepisać. To była dla mnie najmil-
sza wiadomość. 

 W Nowym Sączu i okoli-
cach jest kilka szkół plastycznych. 
Dlaczego wybór padł akurat na VI 
LO? 

Mój wybór padł na VI LO, ponie-
waż jest ono w mieście, do którego 
mam najbliżej i ta szkoła jest bez-
płatna. Wiele też znajomych osób 
poleciło mi tę szkołę. Również tacy, 
którzy uczęszczali na profil pla-
styczny. 

 Portrety Bolesława Barbac-
kiego Twojego wykonania zdobią 
ścianę na pierwszym piętrze szko-
ły. Sama zgłosiłaś się do namalo-
wania ich czy ktoś Cię do tego za-
chęcił? 

Któregoś dnia, podczas zajęć pla-
stycznych, Pan Jerzy Prokopczuk 
przyniósł jedno zdjęcie Bolesława 
Barbackiego - jego autoportret. Za-
proponował, że kto zrobi najlepszą 
kopię, jego obraz zostanie zapre-
zentowany na szkolnym korytarzu. 
Oczywiście byłam pierwszą chętną, 
ponieważ uwielbiam malować por-
trety. Gdy przyniosłam gotową pra-
cę, spodobała się na tyle, że zapro-
ponowano mi przygotowanie jesz-

cze dwóch portretów. Zgodziłam się, 
ponieważ to było dla mnie znakomite 
ćwiczenie. 

 Zapewne jesteś z siebie dum-
na. Są niesamowite! 

Nie wiem, czy można nazwać to du-
mą. W pewnym stopniu tak, ale na 
pewno cieszę się bardzo, że to właśnie 
moje pracy można oglądać na koryta-
rzu naszej szkoły. 

 Od kiedy interesujesz się ma-
larstwem? 

Malarstwem interesowałam się jak 
każde dziecko, już od małego. Spędza-
łam przed kartką nieraz godzinami. 
Jednak bardziej zaczęłam się tym pa-
sjonować dopiero w gimnazjum. Po-
czątkowo tylko dla oceny, na lekcji 
plastyki, lecz później już np. na pre-
zenty dla kogoś lub coś w tym stylu. 
Dopiero teraz w liceum zaczęłam robić 
prace, przeważnie portrety, na zamó-
wienie. 

 Czy ktoś zaraził Cię tą pasją? 

Dla przyjemności rysowałam zawsze. 
Często obserwowałam brata, który 
lubił szkicować w zeszycie różne 
przedmioty albo też portrety swoich 
znajomych. Również podziwiałam 
prace mojego kuzyna, który również 
dla przyjemności i zabicia czasu malu-
je obrazy. Później sama próbowałam 
dotąd, aż mi coś się udało stworzyć. 

 W czym czujesz się najlepiej? 
Martwa natura, pejzaże czy portrety? 

Maluję wiele innych obrazów, właśnie 
typu pejzaże czy też martwa natura, 
jednak najlepiej czuję się w portretach, 
ponieważ to ćwiczyłam najdłużej. 

 W Twoich rysunkach widać 
ogromny talent. Ćwiczyłaś swoją 
technikę chodząc na jakieś warsztaty? 

Od 6 klasy szkoły podstawowej 
uczęszczałam na lekcje gry na akorde-
onie i pewnego dnia w 2 klasie gimna-
zjum siedząc na ławce w MDK-u zoba-
czyłam jak młodzież maluje i postano-
wiłam się zapisać. Uczęszczam na nie 
do tej pory i pani, która je prowadzi 
bardzo nam pomaga w wyczuciu tech-

niki jakiej się podejmujemy. Zdarzyło 
mi się też być w zeszłe wakacje na 
pięciodniowym plenerze w Piwnicz-
nej. 

 Zdarzyło się, że Twoje prace 
gościły na wystawach, w galeriach? A 
może nawet na aukcjach? 

Moje prace wisiały przeważnie w 
szkole, do której wcześniej uczęszcza-
łam. Udało mi się też również zdobyć 
I miejsce w konkursie "Żywioł powie-
trze" oraz wiele wyróżnień w innych 
konkursach.. Jeśli chodzi o aukcje, to 
moje prace zostały wystawione pod-
czas jubileuszu 85-lecia naszej szkoły. 

 Gratuluję. Czy wiążesz swo-
ją przyszłość z malarstwem? 

Nie mogę tego teraz jednoznacznie 
stwierdzić, ponieważ nie wiadomo jak 
się życie dalej potoczy i jakie czasy 
nastaną, ale na malowanie na pewno 
w moim życiu będzie miejsce. 

 Pewnie wiele razy słyszałaś, 
że jesteś niesamowicie utalentowana. 
Jak patrzysz na swoje prace? Z dumą 
czy dystansem? 

Tak jak powiedziałam wcześniej, nie 
wiem czy to można nazwać dumą. Na 
pewno miłe jest to jak ktoś mi mówi, 
że moje prace się mu podobają. Jednak 
moim zdaniem każdy jest w czymś 
dobry i czymś się pasjonuje. Dla mnie 
jest to właśnie malarstwo. 

 Minął I semestr roku szkol-
nego. Jak podoba Ci się w tej szkole? 

W szkole panuje bardzo miła atmosfe-
ra, personel szkolny jest miły. Wiado-
mo, że w każdej szkole trzeba się 
uczyć, bo bez tego ani rusz. 

 Chciałabyś coś zmienić? 

Nie wiem czy chciałabym coś zmienić, 
trudno mi powiedzieć. Ale myślę, że 
jak na razie dobrze jest jak jest. 

 Dziękuję za wywiad i życzę 
dalszych sukcesów.  

Ja również dziękuję. 

Rozmawiała Sylwia Janisz 

Klasa I LO a 
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FELIETON 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 … cyfry.  Są 
do naszej dyspozycji. Jest tyle możliwo-
ści. Liczby dwucyfrowe, trzycyfrowe, 
czterocyfrowe... Zbiór otwarty od - & 
do + &. Mnożenie. Dzielenie. Dodawa-
nie. Odejmowanie. Potęgi. Pierwiastki. 

Początek. Niczym zero. a-m/n = 1 /  
m  ,,a” większe, czy mniejsze bądź rów-
ne 0 ? Większe. Dla jednych banalne, 
tzw. pikuś dla innych Pan pikuś, nato-
miast dla pozostałych Pan niemożliwy. 
Życie… Startujemy od podstaw, od 
zera. Rozwijamy się, poznajemy świat, 
społeczeństwo. Wówczas rosną liczby, 
w stronę 9. Jednakże możemy również 
stać w miejscu, funkcja stała czy male-
jąca? Malejąca.  Stać w miejscu = brnąć 
w stronę minus nieskończoności. Sta-
czać się, cofać. Czy wszystko jest zależ-
ne od nas ? Nie…. Niektórzy już na 
starcie mają liczbę ujemną, mniejszą 
bądź większą. Inni są od razu na plusie 
bądź zerze. Zależności: miejsce, uro-
dzenia, pieniądze, znajomości, opinia 
itp. Mają znaczący wpływ na nasze 
życie, wręcz je kształtują.                       a3 
– b3 = (a + b) (a2 – ab + b2). Wzór skró-
conego mnożenia. To postawa podsta-
wy tamtej podstawy. Wzór na miłość ? 
przyjaźń? szczęście? bogactwo? ra-
dość? Brak. Nikt tego nie opatentował. 
Nie ma teorii, jest jedynie praktyka.  

Jeżeli a>0 i a ≠1 to logarytmem logac 
liczby c>0 przy podstawie a nazywamy 
wykładnik b potęgi do której należy 
podnieść podstawę a aby otrzymać 
liczbę c. Skomplikowane ? Jeden loga-
rytm, kolejny, liczne błędy, skreślenia, 
dostateczny. Nie rozumiem. Popra-
wiam, czytam, ćwiczę, liczę. Dobry.  
Bardzo dobry. Trudne, łatwiejsze, pro-
ste, banalne. Oczywiste. Problemy, 
trudne sytuację które towarzyszą nam 
w codziennym życiu pozornie nas 
przerażają, wydają się być wręcz nie do 
rozwiązania. Jednakże z czasem, po 
dokładnej analizie jesteśmy w stanie się 
z nimi uporać. Zwyczajna rozmowa, 
opanowanie oraz brak zbędnych emo-
cji są przepisem na ocenę bardzo do-
brą.  

Silnią liczby całkowitej dodatniej n na-
zywamy iloczyn kolejnych liczb całko-

witych od 1 do n włącznie. n! = 
1*2*…. n. Ponadto przyjmujemy że 
0! = 1. Nawet  zwykłe 0 może zostać 
numerem 1. Pospolity człowiek, 
który nie posiada osiągnięć zawsze 
ma pewne predyspozycje, szanse, 
możliwości. Potrzebuje odpowied-
niego wsparcia, siły, motywacji. 
Właściwa perspektywa, opinia – 
wystarczy.  

Maturzysta każdego wieczoru za-
mykając oczy śni o liczbach, miej-
scach zerowych, funkcji kwadrato-
wej f(x) = ax2 + bx + c. Funkcja, plan 
działania, proces, tok myślenia, 
wzory, struktury, liczby, założenia, 
zależności, warunki. Udręka.  

Poziom wzrasta. Teraz geometria. 
Odcinek, współrzędne, wektory, 
założenia. Jeśli prosta nie jest równo-
legła do osi y to ma ona równanie kie-
runkowe y = ax + b. Liczba a to współ-
czynnik kierunkowy. Szef. Charakter 
dominujący. Manipulator. Osoba któ-
ra, próbuje wykorzystać naszą naiw-
ność, dobroć do własnych celów. Jest 
bezwzględna, pozornie przyjazna, a w 
szczególności sprytna. Obecna w ży-
ciu każdego z nas. Znów założenia, 
zależności, warunki, uzależnienia. 
Nałogi, słabości.  Z łatwością możemy 
w nie wpaść, ale żeby się od nich 
uwolnić należy rozwiązać nieskończe-
nie wiele równań. Walka do końca 
życia. 

Koniec? Koniec początku. α β γ. Pita-
goras a2 + b2 = c2  Zawsze? Nie. Kolej-
ny raz założenia, sinusy, cosinusy,  
różne wcielenia. Tangens, cotangens, 
towarzystwo się zmienia. Tak wielu 
ludzi poznajemy. Jednych tracimy, 
natomiast innych zyskujemy. Sinus 
przyjaźni, cosinus miłości, tangens 
koleżeństwa.  

Prostokątny, ostrokątny, rozwartokąt-
ny, równoboczny, różnoboczny i 
twierdzenie Talesa. Jedno? Nie. Twier-
dzenie Talesa i twierdzenie odwrotne 
do twierdzenia Talesa. Zdania różne, 
podzielone, przeciwne, jednak zależ-
ne, związane podobne. Różne charak-
tery, łagodne, dominujące, agresywne, 
różne zdania. Wolność słowa i wyzna-

nia. Sprzeczność 
poglądów. Jednakże jeden świat, je-
den zbiór.  

Stereometria prostopadłościan, gra-
niastosłup, walec, stożek, kula. Wy-
mysły. Formuły. Pozornie zbędne. W 
rzeczywistości istotne. W praktyce 
fundamentalne. 

Na deser kombinatoryka, wariacje z 
powtórzeniami, bądź bez powtórzeń, 
permutacje, kombinacje a na koniec 
rachunek sumienia…. Nie. Rachunek 
prawdopodobieństwa  ) ≤P(A) ≤ 1 dla 
każdego A € Ω. Jasne? Nie. Pewne, 
niepewne, możliwe, niemożliwe, 
przeciwne, dowolne. Niczym nasze 
zdanie.  

 To już koniec? Nie ma końca. 
Jeszcze średnia arytmetyczna, geome-
tryczna, ważona. Zbiorowość kontra 
jednostka. Szara masa kontra indywi-
dualizm. Błąd względny i bezwzględ-
ny. Iloraz, iloczyn, różnica a Ostatecz-
nie suma. Dodawanie całego naszego 
życia, wszystkich działań, każdego 
rozdziału.  Podsumowanie i rozlicza-
nie.    
   

 

   Katarzyna Kłębczyk 

Klasa III LO a 

Życie do kwadratu 

Katarzyna Kłębczyk 


