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S ŁOWO

DO

C ZYTELNIKA

Kochani Sztamowicze!
Chciałabym Was serdecznie powitad w najnowszym wydaniu
„ SZTAMY”!
Z dniem 1 września, rozpoczęliśmy kolejny etap naszego życia. Dźwięk szkolnego dzwonka zasygnalizował nam
rozpoczęcie nowego, roku szkolnego. Od początku było widad u wszystkich entuzjazm i chęd do pracy. Minęły już prawie 3 miesiące nauki. Pierwsze klasy zdążyły zapoznad się
z nową szkołą. Drugie klasy przestawiły się na tryb nocny,
przychodząc na popołudniową zmianę. A maturzyście zaczęli
coraz
częściej
myśled
o egzaminie
dojrzałości.
W tym wydaniu „SZTAMY” znajdziecie m.in. wywiad
z Bartoszem Szeligą, recenzję książki Paula Coelho, a także
artykuł o akcji Ice Bucket Challenge. Ponadto poznacie nową
katechetkę Panią Prof.. Annę Tobiasz. Koniecznie przeczytajcie informację o zwycięstwie naszej szkoły w I SĄDECKIM
DNIU RADOŚCI. Nie zabraknie również u nas cyklicznego komiksu, który zamknie cały numer.

Zapraszamy do lektury !

Natalia Banach, redaktor naczelna
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INFORMACJA

Ślubowanie
pierwszaków
Ponad 180 pierwszoklasistów
z naszej szkoły, 22 października
br., wzięło udział w uroczystym
ślubowaniu. Akademia była również okazją do wręczenia nagrody IKAR, przyznawanej co roku
uczniowi, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w nauce.
Interesującym dopełnieniem
uroczystości był program artystyczny utrzymany w konwencji
lat. 20. i 30. XX wieku.
W środę o godzinie 9.00, w kościele na Starym Cmentarzu, odbyła się Msza św. w intencji
wszystkich uczniów klas pierwszych z naszej szkoły. Następnie
młodzi ludzie udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie
miała odbyd się cała uroczystośd.
Dyrektor szkoły Czesław Leszek
Sarota wręczył w tym dniu nagrody wszystkim nauczycielom, którzy w ubiegłym roku wykazali się

osiągnięciami w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nagrody odebrali: Pani wicedyrektor Ewa BielChamioło, Pani wicedyrektor Teresa Majerczyk, prof. Iwona Błoch,
prof. Teresa Błaszczyk, prof. Violetta Chęsiak, prof. Jacek Frączek,
prof. Danuta Gabryś, siostra Paulina (Jolanta Gebauer), prof. Bogumiła Gleo-Balicka, prof. Zofia Gołąb, prof. Wojciech Hejmej, prof.
Marcin Jasioski, prof. Joanna Olesiak, prof. Władysława Pasiut,
prof. Joanna Pawłowska, prof. Alina Sieja, prof. Anna Studzioska
oraz prof. Anna Warzecha. Nagrody Prezydenta Miasta otrzymali:
dyrektor naszej szkoły Czesław
Leszek Sarota oraz prof. Cecylia
Borgosz.
Kolejnym punktem programu było
wręczenie uczniom nominacji do
nagrody IKAR. Łącznie nominowano 25 uczniów z klas II i III. Wszyscy mieli średnią ocen wyższą niż
4,8. Statuetkę Ikara otrzymała KAROLINA KULKA z klasy III LO B.
Centralną częścią uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Przedstawiciele poszczegól-

nych oddziałów złożyli uroczyste ślubowanie i od tej pory zostali oficjalnie
włączeni w społecznośd Zespołu Szkół
nr 3. Na zakooczenie zaprezentowano
program artystyczny, do którego scenariusz napisał nasz utalentowany
prof. Jerzy Prokopczuk. Reżyserią i organizacją spektaklu zajęli się: prof.
Marta Kudlik, Prof. Cecylia Borgosz,
prof. Violetta Jędruch, prof. Krystyna
Janus oraz prof. Jerzy Prokopczuk.
- Przygotowania ruszyły pełną parą już
na kilka dni przed właściwym występem - podkreślają konferansjerzy uroczystości Artur Ziajkiewicz oraz Karolina Zielonka z II LO a. - Artyści po kilka
razy na scenie próbowali swoich sił,
dopracowując każdy szczegół. Trzeba
pamiętad, że dla wielu młodych aktorów był to pierwszy występ dla publiczności z naszej szkoły. Na pewno ten
fakt też przysporzył im tremy.
Po spektaklu w kuluarach można było
usłyszed pochwały pod adresem aktorów, wokalistów i tancerek, którzy
uczą się w klasach: I LO a, I LO c, II LO
a, II LO b, III LO a.

Karolina Florek, klasa II LOa
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8 P YTAŃ D O ...

Pani Prof. Anna Tobiasz

1. ŻYCIOWE MOTTO: "Ludzkie serca rzadko są
tak złe jak ich czyny, a bardzo rzadko tak złe jak
ludzkie słowa."- J.R.R. Tolkien
2. JESTEM: Grzesznikiem.
3. NAJWIĘKSZY SUKCES: Moje życie obecne.
4. NAJWIĘKSZA PORAŻKA: Moje grzechy.
5. MOIM AUTORYTETEM JEST: Jezus Chrystus.
6. NAJBARDZIEJ JESTEM DUMNA Z: Z moich
słabości, niedostatków, niedomagao i niedociągnięd- por. 2 Kor 12
7. ULUBIONA KLASA: Ciężko mi którąś wybrad,
każda jest wyjątkowa i niepowtarzalna.
8. KSIĄŻKA GODNA POLECENIA: Biblia oraz
"Władca Pierścieni" J.R.R. Tolkiena (i wszystkie
jego książki).
Bartosz Matras, klasa I LO a
Z PRZYMRUŻENIEM

Prof. Anna Tobiasz

O KA 

„Między nami po ulicy
pojedynczo i grupkami
snują się okularnicy ze skryptami
i z książkami…”
/A. Osiecka/

Życie okularnika

np. koc na trzepaku u sąsiada przypomina lewitującą mleczną krowę, podczas gdy sam sąsiad wygląda całkiem
jak Marilyn Monroe. Albo i nawet
Manson. Szyld sklepowy razi w oczy
wulgarnym napisem, co bardziej wyWesołe jest życie krótkowidza.
rośnięty pies każe nazywad się wilSamo w sobie jest wesołe, ale bez kiem i każdy przechodzieo wygląda na
okularów to już w ogóle kabaret.
znajomego.
Jeśli by ktoś nie dowierzał, wystar- Stan takowej błogiej niewiedzy trwa
czy wziąd pierwszy z brzegu przydopóty, dopóki przecierając gałki ze
kład.
zdumienia nie podejdziemy bliżej. I w
Załóżmy zatem sytuację prozaiczną tym momencie okazuje się, że podo granic, jak chodby przechadzka wietrzna krowa to tylko poruszany
do sklepu. Poczciwy, zwyczajny
wiatrem dywan, sąsiad to nadal tylko
człowiek, którego Bozia nie dosąsiad, mały, puchaty kundelek nie
świadczyła darem wady wzroku,
budzi już w nas takiej grozy, a na sklewszystko dookoła widzi tak szaro, pie pisze jednak Groszek. I tak oto
nudno i kategorycznie dokładnie,
pryska mydlana baoka, furtka, wszak
jak na rzeczywistośd przystało. Z
niewielka co prawda, do tego innego
kolei dla wybryku natury w postaci świata. I chod trwa tylko chwilę, to
krótkowidza pozbawionego swych jednak miło tak czasem wyjśd bez
binokli, świat ten zgoła zwyczajny okularów z domu.
maluje się całkowicie inaczej. I tak Nie zalecam jednak takich ekspery-

mentów osobom, którym
minusy wręcz
wyskakują ze
szkieł – nie
próbujcie
przyglądad się
z bliska tym
śmiesznym,
gigantycznym
orłom jeżdżącym po ulicy,
nie szukajcie też szczęścia pod rowerem nerwowych. Nie wpadajcie w
panikę, jeśli nawet wydawałoby się
wam, że sam Harry Potter przelatuje
nad waszymi głowami oraz, co najważniejsze, autora tego tekstu nie
pociągajcie do odpowiedzialności.
Koniec i bomba!

Ewa Garbowska, klasa III LO a
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R EPORTAŻ
Szyby niebieskie…
tym razem od Facebooka
Facebook wie o tobie prawie wszystko – kto jest twoim mężem, żoną,
gdzie bywasz, kiedy bywasz, co lubisz
ty i setki twoich kompanów, których
miłosiernie przygarnąłeś do swej
„fejsbukowej” gromadki, mimo iż
nieraz nie wiesz nawet kim przynajmniej połowa z nich jest. Facebook wie
również, ile lat ma twoje dziecko,
kiedy zaczęło chodzid i kiedy zrobiło
pierwszą kupkę. Że boli cię mały palec też wie. Skąd? Przecież sam powiedziałeś…
Włączenie komputera i sprawdzenie
Facebooka, to pierwsza rzecz jaką robi
po przyjściu do domu przeciętny nastolatek. Ponadto z niebieskim portalem nie rozstajemy się nawet na chwilę – pobierając aplikację na telefon
umożliwiamy sobie nieustanny dostęp
do bezkresnej idylli statusów, wpisów,
komentarzy, zdjęd… Co nas tak przyciąga do Facebooka, że potrafimy spędzid tu nawet po kilka godzin?
Facebook pomaga mi przede wszystkim utrzymad kontakt ze znajomymi.
Właściwie jestem tam dlatego, że oni
tam są – mówi Marek, sądecki licealista. - Gdyby oni przestali tam bywad,
prawdopodobnie i ja zrobiłbym to samo.
Robienie niczego
- Ile spędzasz dziennie na Facebooku?
– pytam Marka.
- W zasadzie nie wiem… Trochę się
boję to wszystko dokładnie zliczyd –
odpowiada.
-Dlaczego?
- Bo mogłoby się okazad, że marnuję
średnio po kilka godzin na przewijaniu
postów, zdjęd i bezsensownych wpisów. Czyli tak naprawdę na robieniu
niczego.
Facebook jest dla nas jak lodówka –
otwierasz, sprawdzasz, zamykasz,
otwierasz, sprawdzasz, zamykasz… i
tak co 5 minut, chociaż wiesz, że nic
się tam nie zmieniło. Właściwie czy
potrafilibyśmy dzisiaj jako tako odnaleźd się w życiu towarzyskim bez Facebooka? Znalezienie kogoś, kto nie
miałby tam konta graniczy niemalże z
cudem – co 7. mieszkaniec planety
ziemi posiada swój profil na platformie stworzonej przez Marka Zuckerberga.

Tak, jestem uzależniony
Michał ma 17 lat i nie wyobraża sobie
dnia, w którym mając dostęp do Internetu nie sprawdziłby Facebooka. Nie
przypomina sobie zresztą takiego czasu,
w którym nie skorzystałby z sieci. Na pytanie czy czuje się uzależniony, odpowiada: tak. Ale czy chce się „oduzależnid”?
Nie. Postanowiłam zapytad 30 innych
użytkowników tego portalu, czy czują się
od niego uzależnieni. Wyniki były dośd
zaskakujące – ponad 50% bez ogródek
przyznało: tak, jestem uzależniony.
Dlaczego? Powodów jest kilka. Większośd
tak naprawdę boi się odrzucenia – coś
ważnego z życia znajomych może ominąd
ich ot, tak, tylko dlatego że nie byli wówczas online. Brzmi zdumiewająco? Jak
najbardziej, ale niestety taka jest prawda.
Ważne wydarzenia dokonują się dziś na
Facebooku i tam też są ogłaszane jako
pierwsze. Kasia jest w związku, Basia w
ciąży, a Zbysiu w więzieniu. Komuś zepsuł
się samochód, ktoś inny kupił samochód,
a ktoś bardziej ekologiczny przebiegł 15
kilometrów. Dzielimy się wszystkim ze
wszystkimi. Żeby się pochwalid, wyżalid,
przypodobad, pokłócid, ocenid. Chod z
reguły najlepiej potrafimy robid jedną
tylko rzecz: kompromitowad się. A skoro
już to robimy, to najlepiej publicznie, na
oczach kilkuset naszych „znajomych”. Ot,
tak – niech mają o czym rozmawiad.
Facebook pomaga…
Główne hasło niebieskiego portalu brzmi:
Facebook pomaga kontaktowad się z innymi osobami i udostępniad im różne
informacje oraz treści. Różne informacje i
treści to – przyznacie sami – hasła dośd
ogólnikowe. Nie powinien zatem dziwid
fakt, że możemy tam znaleźd dziewczyny
gotowe nawet publicznie rozebrad się,
byle tylko zdobyd więcej lajków. A czym
są lajki? Nikt właściwie nie potrafi tego
określid. Bo jak sumiennie zdefiniowad
byt kompletnie nierealny i abstrakcyjny,
którego ilośd w ostatnim „modnym” społeczeostwie stała się wyznacznikiem powodzenia i niemal pozycji społecznej?
Kiedyś oznaką bycia „cool” był charakter.
Potem kwiaciasta spódnica, później mały
Fiat, jeszcze później Harley Davidson, aż
w koocu długie włosy i gitara. Teraz mamy lajki. No cóż, czasy się zmieniają, a my
zmieniamy się wraz z nimi.
Problem zaczyna się jednak wówczas, gdy
wśród nastolatek wybucha tzw. ranking
popularności – od liczby owych lajków
młode dziewczyny uzależniają poziom

swojej
atrakcyjności. Dochodzi do tego,
że zaczynają
porównywad się ze
swoimi koleżankami i
szukają sposobu, aby
zwrócid na
siebie większą uwagę
niebieskiej
społeczności.
– Myślisz wtedy, że musisz coś zmienid ze
sobą – mówi Ewelina. - Może wagę? Im
dłużej patrzysz na zdjęcia innych osób,
tym gorzej oceniasz siebie. To jest czasem naprawdę przerażające.
Ewelina ma 16 lat i - jak sama przyznaje wiele kompleksów z powodu Facebooka.
Nie ma dnia, w którym nie przeglądałaby
zdjęd innych dziewczyn i nie porównywała ich do siebie. Chciałaby to w jakiś sposób ograniczyd, ale nie bardzo wie jak.
Problem zatem leży głębiej niż w samej
istocie Facebooka - może brak nam
wsparcia, bliskich oraz innych perspektyw, innych możliwości wypełnienia czasu? Ciągle narzekamy na jego brak. A
przecież brakowało go nawet wtedy, gdy
Facebook jeszcze nie istniał. A zatem
powycinaliśmy go po kilka godzin z książek, ze spotkao, z… no właśnie, z czego
jeszcze?
Zielona kropka
Tworząc Facebooka Mark Zuckerberg
chciał, jak sam wielokrotnie podkreśla,
ułatwid ludziom kontakt. Paradoksalnie
jednak spowodował, że mało kto ma
dzisiaj czas spotkad się twarzą w twarz.
Po co, skoro można porozmawiad dużo
łatwiej i szybciej, kryjąc się pod zieloną
kropką.
Zdaniem wielu psychologów nie warto
popadad jednak w żadną ze skrajności –
skoro Facebook ułatwia nam nawiązywanie i podtrzymywanie znajomości, to z
pewnością jest to w jakimś stopniu twór
pozytywny, ukierunkowany na łączenie,
nie dzielenie. Problem zaczyna się wówczas, kiedy człowiek nie potrafi sobie
poradzid bez codziennego wpatrywania
się w niebieski ekran komputera czy
smartfona.
Ewa Garbowska, klasa III LOa
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W YWIAD ( ÓWKA )
S ZKOŁA TO DRUGI DOM
Od 1999 roku pełni Pan funkcję dyrektora naszej szkoły. Co przez te lata
udało się Panu osiągnąd, nowego
wprowadzid, zmienid?
Stanowisko dyrektora objąłem w szczególnym okresie transformacji naszego
systemu edukacji. Musiałem zmierzyd
się z wieloma problemami, które wcześniej nie występowały w oświacie. Warto zauważyd, iż w momencie objęcia
funkcji dyrektora w szkole było 584
uczniów. Aktualnie jest 624 uczniów w
21 oddziałach. Rozsądne i poważne
podejście do zmian programowych oraz
organizacyjnych pozwoliło wypracowad
nienotowaną wcześniej pozycję szkoły
w mieście i regionie. Dalekowzroczna
polityka pozwoliła na łagodne, ale skuteczne zmiany w systemie naboru i
tworzenia nowych kierunków kształcenia. Popularnością wśród uczniów klas
gimnazjalnych i ich rodziców cieszą się
klasy VI LO z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi oraz obowiązkowymi przedmiotami dodatkowymi, tj.:
dziennikarstwem, plastyką, psychologią, prawoznawstwem. Ostatni rok pokazał nam, iż wzrasta zainteresowanie
uczniów wyborem technikum kształcącym w zawodzie technik technologii
odzieży, z czego się bardzo cieszę.
Może miał Pan w planach realizację
celów, których jednak – z różnych
przyczyn - nie udało się osiągnąd. Co to
było?
Tak, moim marzeniem było i nadal jest
pozyskanie terenu pod budowę sali
gimnastycznej wraz z kompleksem boisk. Ale mamy z tym tak ogromne trudności, że projekt wydaje się prawie niemożliwy. Pierwszą barierą jest pozyskanie gruntu pod budowę sali. Jako szkoła
takiego nie posiadamy.
Co spośród tych wszystkich działao,
jakie Pan podjął, uważa pan za swój
największy sukces?
Za ważny sukces w kierowaniu Zespołem Szkół uważam stworzenie atmosfery pracy, która sprzyja wzajemnemu
zrozumieniu i efektywności, jak również
wpływa na osiąganie dobrych wyników
przez uczniów. Miniony okres pozwolił
również na poprawę warunków do nauki i pracy. Odnowiliśmy sale lekcyjne,
korytarze, pomieszczenia administracyjne. Nastąpiła wymiana instalacji
elektrycznej. Zlikwidowaliśmy starą
kotłownię szkoły. Sukcesywnie staram
się o doposażenie szkoły w niezbędne
pomoce naukowe i sprzęt audiowizual-

ny, w tym projektory oraz tablice interaktywne. Jako dyrektor na pierwszym miejscu stawiam dobro uczniów: sprzyjam ich
budzeniu aktywności, samorządności, samodzielności i poczucia odpowiedzialności
za swoje czyny. Zdecydowanie przeciwdziałam jakimkolwiek przejawom agresji,
dzięki czemu w naszej szkole panuje miła i
spokojna atmosfera, a uczniowie czują się
bezpiecznie, nazywając szkołę „DRUGIM
DOMEM”.
Wygrał Pan konkurs na następną kadencję. Czy w związku z tym czekają nas jakieś zmiany w sposobie zarządzania?
Minione lata pokazały, że udało się wypracowad taki styl zarządzania szkołą, który
jest akceptowany przez nauczycieli i rodziców. Działania wszystkich pracowników
szkoły podporządkowane są nadrzędnemu
celowi, który został opisany w misji: „Dłoo
sprawną kształcid myśli twórczej posłusznej”. W naszej szkole nauczyciel nie może
byd tylko wykonawcą, realizującym odgórnie opracowany program, ale musi byd
osobą kreatywną, twórczą i wspomagającą
rozwój każdego młodego człowieka, odpowiednio do jego potrzeb, możliwości, aspiracji. Będę wspierał nauczycieli, doskonalących swoje kompetencje, rozumiane
szerzej niż wykształcenie czy kwalifikacje.
Bardzo ważnymi elementami edukacji we
współczesnej szkole jest kształcenie językowe i informatyczne. Postaram się więc,
aby szczególnie w dziedzinie kształcenia
językowego wdrożyd takie działania, które
pozwolą na uzyskiwanie jak najlepszych
efektów. Kształcenie języków obcych musi
odbywad się tylko z wykorzystaniem dobrych programów oraz metod nauczania,
przy nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz
wykwalifikowanej kadrze. Duży nacisk
położę na wygospodarowanie środków
finansowych na stworzenie nowoczesnej
pracowni językowej.
Jakie działania zamierza pan podjąd, aby
podwyższyd poziom naszej szkoły?
Będę dążył do utrzymania dobrego poziomu nauczania w liceum oraz kształcenia w
technikum poprzez rzetelne analizowanie
wyników egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
zachęcanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, nowatorskich rozwiązao, w
tym tworzenia własnych programów.
Zwrócę również uwagę na indywidualizację procesu nauczania. Jako nauczyciele,
musimy wspierad i motywowad wszystkich
uczniów do nauki. Widad już pierwsze
efekty tych działao. Coraz większa grupa

uczniów odnosi
sukcesy w olimpiadach przedmiotowych,
turniejach, konkursach i zawodach
sportowych.
W szkole często
można usłyszed
ciche głosy sprzeciwu wobec tego, że
musimy przebierad buty nawet wtedy,
kiedy jest sucho i ciepło. Czy coś w tej
kwestii może się zmienid?
Mam nadzieję, że ta forma pozwala na
utrzymanie czystości w szkole i stwarza
dobry wizerunek naszej placówki w
oczach innych. Dbając o czystośd i porządek uczniowie czują się bezpiecznie.
A co z salą gimnastyczną – możemy
oczekiwad jakichś zmian?
Tak jak wcześniej już odpowiadałem jest
to uzależnione od organu prowadzącego, jakim jest Miasto Nowy Sącz. Z mojej
strony mogę tylko gwarantowad dalsze
zabiegi w tej jakże ważnej dla nas
wszystkich sprawie, ale nie mogę nic
obiecad.
Ma Pan wieloletnie doświadczenie w
pracy z młodzieżą. Czy uczniowie naszej
szkoły zmienili się na przestrzeni tych
wielu lat?
Oczywiście, młodzież się zmienia wraz z
upływem czasu. Mamy szczęście, bo do
naszej szkoły przychodzą wspaniali młodzi ludzie, pełni wiary i optymizmu. Cieszą się z własnych sukcesów, umieją
zmieniad świat i siebie, a zarazem godzą
się z tym, czego nie mogą zmienid, bo
nie jest to od nich zależne.
Mówimy o uczniach… a jak wygląda
Pana współpraca z innymi nauczycielami?
Mam wspaniałą kadrę pedagogiczną. To
wykwalifikowany zespół ludzi, na których zawsze mogę polegad. Nigdy mnie
nie zawiedli. Dbają o młodzież i jej wykształcenie, poświęcając tak wiele własnego wolnego czasu dla młodego człowieka. Każdy uczeo jest dla nich ważny i
niepowtarzalny. Każdy sukces ucznia jest
ich sukcesem, a każda porażka ich porażką.
Bardzo dziękujemy za rozmowę
Ewa Garbowska,
Monika Daniel,
Eryka Salamon
klasa III LO a
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I NFORMACJA
24 godziny na dobę
Na początku października uczniowie I klasy dziennikarskiej wzięli
udział w nietypowej lekcji dotyczącej mediów. Zajęcia odbyły się
w redakcji nowosądeckiego oddziału „Gazety Krakowskiej”.
Młodzi ludzie mieli okazję zapoznad
się z codzienną pracą dziennikarzy
prasowych. Poznali zasady tworzenia tekstów oraz zobaczyli program

komputerowy, w którym „łamana”
jest gazeta.
- Nie mamy stałych godzin pracy –
tłumaczył Paweł Szeliga, dziennikarz
„Gazety Krakowskiej”. - Dziennikarz
musi byd czujny, aby szybko znaleźd
się tam, gdzie dzieją się ciekawe lub
dziwne rzeczy. Wadą tego zawodu
jest poczucie, że pracuje się 24 godziny na dobę. Zawsze, gdy zadzwoni
telefon trzeba jechad na miejsce zdarzenia.
Zawód redaktora ma również zalety:
dziennikarz jako pierwszy zna wszystkie informacje, może porozmawiad ze
znanymi ludźmi oraz robid niepowtarzalne wywiady. Informacje przekazywane czytelnikom muszą byd prawdziwe, rzetelne, sprawdzone, najlepiej podparte dowodami.
- Zajęcia w „Gazecie Krakowskiej”
były bardzo interesujące. Będąc tam
odniosłam wrażenie, że zawód dziennikarza jest bardzo ciężki i wymaga
dużego skupienia. Jest to praca, w
której cały czas należy byd na bieżąco.

Niejednokrotnie człowiek
musi jej poświęcid nawet
życie osobiste mówi Dominika Brożek,
uczennica I
LOa.
Zajęcia w redakcjach gazet, radia i
telewizji stanowią integralną częśd
programu klasy dziennikarskiej.
W oddziałach tych przede wszystkim postawiono na praktykę, dlatego lekcje przypominają formę
warsztatów medialnych. Młodzież
ma szansę spróbowad swoich sił w
różnych typach dziennikarstwa.
W trakcie zajęd cennych wskazówek
udzielili uczniom profesjonalni
dziennikarze: dyrektor oddziału Monika Kowalczyk, red. Paweł Szeliga oraz red. Stanisław Śmierciak.

osoby zwróciły na to uwagę. Przechodnie zapytani o brak reakcji szczerze odpowiedzieli, że owszem, słyszeli
płacz, ale nikt się nie zatrzymał, więc i
oni postanowili pójśd dalej. Według
różnorodnych badao psychologicznosocjologicznych ludzie nie reagują,
ponieważ nie chcą zwracad na siebie

uwagi, boją się problemów i ośmieszenia. Coraz częściej obserwujemy
bierną postawę społeczeostwa oraz
podejście typu ,,ta sprawa mnie nie
dotyczy”. Pomagając podnieśd się
komuś z chodnika nie zostaniemy
skreśleni przez znajomych. Jeśli zobaczą, że ty reagujesz to może oni
kiedyś też zareagują. Empatia
powoli zanika i jeśli dalej tak będzie wyginie jak dinozaury. Musimy działad póki nie jest za późno!

Bartosz Matras, klasa I LO a

K OMENTARZ
Nie bądź bierny - reaguj
Świat pędzi i ten nieustanny pośpiech prowadzi do chaosu. Rzeczy
mniej ważne pomieszały się z tymi,
które są naprawdę istotne. Ludzka
empatia wciąż maleje, a choroba
zwana znieczulicą powoli
ogarnia wszystkich. Przejście
obojętnie obok osoby, która
się przewróciła lub zemdlała
to dzisiaj widok niemal na
porządku dziennym. Niedawno w programie sprawdzającym ludzkie reakcje
udowodniono, że na 50 osób
przechodzących obok samochodu, z którego słychad
było płacz dziecka tylko dwie

Katarzyna Węgrzyn,
klasa III LO a
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N EWS
Uczniowie klasy II LO F z naszej
szkoły zdobyli pierwsze miejsce
w I SĄDECKIM BIEGU RADOŚCI.
Happening odbył się 17 października
br., a jego organizatorami byli: artysta Stanisław Szarek, Urząd Miasta
Nowego Sącza oraz Sądecki Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Nowym
Sączu.
Akcja była skierowana do młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych, a miejscem przedsięwzięcia były Planty
oraz płyta Rynku. Do udziału zostały
zaproszone pięcioosobowe zespoły
uczniów. Uczestnicy mieli do wypełnienia kilka zadao, m.in.: wykonad
“Obrazy Radości”, przebrad się w oryginalny strój, wymyślid “Radosne Hasła”, zebrad jak najwięcej podpisów
od przechodniów, którzy zostali przez
nas uradowani oraz zrobid “10 Radosnych Zdjęd” i pokazad “Radośd”
przed surowym jury, w którego składzie była Pani Milenia Małecka-Rogal
- dyrektor Pałacu Młodzieży, Pan Czesław Baraniecki - dyrektor SOIK, Pan
Stanisław Szarek oraz Pani Małgorzata Florian.

Złoto za uśmiech
- Bardzo cieszymy się z naszego
sukcesu – mówi prof. Violetta
Jędruch, wychowawczyni klasy II
LO F. – Zdumiewający jest fakt,
że tylko pięd szkół podjęło wyzwanie i postanowiło wziąd
udział w tym przedsięwzięciu.
Sądeckie szkoły, nie ma w Was
radości? Puchar, który otrzymaliśmy jest przechodni. W przyszłym roku znowu będziemy walczyd w Biegu Radości o pierwsze
miejsce.
Ostatnim punktem wydarzenia
był koncert zespołu z Pałacu
Młodzieży oraz wręczenie nagród. Uczniowie naszej szkoły za
zajęcie I miejsca otrzymali puchar z rąk Pana Prezydenta miasta Ryszarda Nowaka. Szkołę reprezentowali: Monika Dyrlaga, która
zdobyła także nagrodę za najbardziej oryginalny strój, Sylwia Cecur,
Dominika Brzuchacz, Karolina Piwko
i Kuba Piekarski. Autorką projektu
“Radosnego Obrazu” jest Ania Matusik.

”Uśmiechajcie się nie tylko dzisiaj,
ale zawsze. Bądźcie radośni i szczęśliwi. - powiedział prezydent Ryszard Nowak, który objął patronat
nad happeningiem.
Natalia Banach
Klasa II LO a

Bieg radości

Bieg radości
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Ś LADAMI

ABSOLWENTÓW SZKOŁY ...

Wschodząca gwiazda
Ekstraklasy

Ostatnio przebojem wywalczyłeś
sobie miejsce w pierwszej jedenastce Piasta. Opowiedz, jak udało
Ci się tego dokonad?

Swoją przygodę z futbolem rozpoczął w Sandecji Nowy Sącz.
Obecnie jest zawodnikiem Piasta Gliwice. Bartosz Szeliga, absolwent naszej szkoły w szczerej
rozmowie o sportowej pasji, marzeniach i … edukacji w VI LO.

Cały czas robiłem i robię to, co do
mnie należy. Wykonuję ciężką
pracę na treningach. Piłka nożna
to zarówno wzloty, jak i upadki.
Kiedy nie grałem bardzo pomagały
mi bliskie mi osoby, motywując do
działania i wspierając na każdym
kroku. A to dodaje energii.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z
piłką nożną?

Grałeś z Sandecją w I lidze a teraz grasz z Piastem Gliwice w Ekstraklasie. Czy widzisz jakieś różnice między tymi dwoma klasami
rozgrywek ?

Na pierwszy trening zaprowadził
mnie brat, który grał i trenował
w Sandecji. Uczęszczałem wtedy
do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Pamiętam, że byłem bardzo podekscytowany tymi zajęciami i z wielką ochotą uczęszczałem na kolejne.
Czy masz jakiś piłkarski autorytet?
Na początku moim piłkarskim
idolem był Ronaldo (ten z Brazylii)
którego cechowała szybkośd i
skutecznośd. Śledziłem jego karierę i byłem zachwycony osiągnięciami. Ten piłkarz potrafił
podnosid się po tylu ciężkich kontuzjach. Natomiast teraz jestem
pod wrażeniem zagrao Cristiano
Ronaldo.

Co jest Twoim największym sportowym marzeniem?
Na pewno gra z orzełkiem na piersi.
Miałem okazję wystąpid dwa razy w
młodzieżowej reprezentacji Polski i
było to ogromne przeżycie. Moim mały marzeniem jest gra w Realu Madryt,
ale wiadomo jest to sprawa odległa i
może kiedyś się spełni (śmiech).
Czy masz jakieś inne zainteresowania
poza futbolem ?

Na pewno jest trochę różnicy pomiędzy tymi ligami. W Ekstraklasie
gra się moim zdaniem bardziej
technicznie i taktycznie, natomiast
w I lidze występuje w moim odczuciu więcej gry siłowej.

Lubię czytad książki, ostatnio zainteresowałem się fantasy, ponieważ mój
przyjaciel jest pisarzem. Również staram się uczyd języków z racji, że moim
trenerem jest Angel Perez, który posługuje się hiszpaoskim. Często gram
na konsoli z kolegami z drużyny.

Wspomniałeś o sportowych wzlotach i upadkach. Jak sobie radzisz
z porażkami?

Szkoła średnia, do której chodziłeś to
VI LO w Nowym Sączu. Jak wspominasz czasy liceum?

Porażki niestety czasem się zdarzają się i trzeba sobie z nimi radzid,
przeanalizowad błąd, przyjąd to na
klatę a przede wszystkim nie doprowadzid do powtórnego zdarzenia.

Wspominam je bardzo miło, aczkolwiek był to najtrudniejszy okres w moim życiu. Musiałem łączyd grę w piłkę z
nauką, a to nie było łatwe. Wymagający nauczyciele dawali nieraz w kośd,
ale byli również wyrozumiali i pomagali mi w różnych sytuacjach. Szczególnie
moja wychowawczyni Pani Joanna
Pawłowska, która stawała za mną murem, za co jej dziękuję i serdecznie
pozdrawiam :-)

Czy możesz nam zdradzid jakie są
Twoje słabe i mocne strony na
boisku?
Moją słabą stroną jest gra w defensywie, a mocną szybkośd.
W jaki sposób koncentrujesz się
przed meczem?

Bartosz Szeliga

tego, co do nas należy mied czystą głowę. Gdy dochodzi do rozgrzewki każdy
z nas jest skoncentrowany na tym, co
ma zrobid. Wówczas pozostaje tylko i
wyłącznie temat spotkania.

Przed meczem trener nakreśla
nam założenia taktyczne. Omawia
jak się powinniśmy poruszad po
boisku, a jak zachowywad się w
obronie. W dniu meczu zwykle
wychodzimy na spacer, w szatni
słuchamy muzyki, żartujemy, rozluźniamy się, by przed zrobieniem

Dokoocz zdanie: piłka nożna jest dla
mnie…
... Pasją, tym co kocham.

Dziękuję za rozmowę.
Edyta Oleksy, klasa II LO a
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NEWS

Podejmiesz wyzwanie?
Wyznaczona osoba oblewa się lodowatą wodą przy włączonej kamerze. Film trafia do
sieci. Następnie należy nominowad kolejny trzy osoby, które mają jedynie 24 godziny na wykonanie tego zadania. Jeśli wymagania
zostały spełnione powinno się
wpłacid na konto organizacji charytatywnej (działającej na rzecz
chorych na stwardnienie zanikowe boczne) co najmniej 10 dolarów (ok. 30 zł.), w przeciwnym
razie kwota zwiększa się dziesięciokrotnie. Co to za “zabawa”?
Ice Bucket Challenge bez wątpienia stała się hitem wśród celebrytów i nie tylko! Bill Gates, Steven
Spielberg, Kuba Wojewódzki, Jeniffer Lopez cz Neymar Jr. to m.in.
ci, którzy wzięli udział w tej akcji.
To przedsięwzięcie wywołuje burzę krytyki, ale sprawia, iż coraz
więcej ludzi ma świadomośd co to

za choroba. Niestety, nie każdy
wie po co wylewad na siebie
kubeł
zimnej
wody. Akcja ma
na celu pomoc
chorym
na
stwardnienie
zanikowe boczne. Jest to jedno
z
najbardziej
niszczycielskich
zaburzeo, które wpływa na funkcjonowanie nerwów i mięśni. Zwykle to szybko postępująca i nieuleczalna choroba neurodegeneracyjna komórek ruchowych rdzenia
kręgowego i mózgowia. A skąd
pomysł na zimną wodę? Tak podobno czują się osoby chore. Jak
my, gdy niespodziewanie na nasze
ciało spada strumieo wody. Dosłownie na moment traci się od-

Natalia Banach
klasa II LO a

R ECENZJA
W poszukiwaniu
skarbu

„To możliwość spełnienia marzeo
sprawia, że życie jest tak fascynujące” – pisze Paulo Coelho w swojej
książce pt. „Alchemik”.

To baśniowa alegoryczna opowieśd
o podróży andaluzyjskiego pasterza.
Bohater wędrował ze stadem owiec
i zapewne jego życie nie uległoby
zmianie, gdyby pewnej nocy nie przyśnił mu się skarb, ukryty nieopodal
egipskich piramid. Sen zaczął się powtarzad, zawsze w tej samej formie.
Pasterz postanowił więc podjąd wędrówkę w poszukiwaniu skarbu.
„Alchemik” to dzieło uniwersalne,
ponieważ każdy może się utożsamid z
głównym bohaterem. Wszyscy mamy
marzenia, dążymy do wybranych cePaulo Coelho „Alchemik”

dech i panowanie nad sobą. Jedni
radośnie pokrzykują inni zamierają
bez ruchu. Wśród internautów
“zabawa” uległa modyfikacji. Oczywiście, zasady poniekąd są te same, poza jednym wyjątkiem. Młodzież zakłada się o obiad, słodycze czy inne przysługi dla frajdy, kompletnie zapominając o celu akcji. Ale czy tak naprawdę o to chodzi?

lów lub musimy podejmowad trudne,
życiowe decyzje.
Książkę czyta się szybko i przyjemnie.
Lektura pozwala uwierzyd we własne
siły i zachęca do tego, byśmy się nigdy
nie poddawali. Daje nadzieję na przyszłe szczęście. Polecam każdemu,
szczególnie osobom, które muszą rozwiązad w tej chwili poważne problemy, ponieważ książka podnosi na duchu i pokazuje jak odnaleźd swój
skarb, by byd szczęśliwym. Według
mnie to najlepsza książka Paula Coelho.

Maria Węgrzyn, klasa II LO a
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F ELIETON

Marionetki
Lalka była ładna. Miała długie
blond włosy i różową sukienkę.
Dziewczynka wiozła ją w małym wózeczku, niczym własne
dziecko. Po chwili pochyliła się
i zaczęła coś do niej szeptad.
Matka patrzyła na tę sytuacje
zupełnie obojętnym wzrokiem.
Ot tak, dziecko się przecież bawi. A dziewczynka, wykorzystując dar wyobraźni, zamieniała lalkę w żywą istotę.
Było piękne wrześniowe popołudnie, a ja siedziałam w parku, obserwując całą
scenę. Jak dobrze tej małej żyd
w błogiej nieświadomości. Nieświadomości tego, że za chwilę
zabawa stanie się dla niej realnym życiem. Dziewczynka dorośnie, rzuci lalkę w kąt, tak
jak często my sami robimy to
z innymi ludźmi. A potem rozpocznie zmagania z życiem,
mimo przeszkód, które wciąż
na nowo będą pojawiad się na
jej drodze. Wszyscy jesteśmy
tylko nędznymi marionetkami
w chaosie tego świata. Wydaje
nam się, że kierujemy własnym losem i od nas w największej mierze zależy przyszłośd. Psycholodzy i korporacje zbijają przecież fortunę na
propagowaniu haseł tzw. psychologii pozytywnej. Przecież
podobno wystarczy uwierzyd,
że możemy kreowad nasze losy. Niestety życie bardzo szybko weryfikuje fałszywe przekonania.
Jesteśmy jak lalki w rękach małego dziecka. Dziecka,
które nie potrafi jeszcze racjonalnie myśled i w głównej mierze kieruje się pierwotnymi,

ludzkimi instynktami. Naszym
losem kieruje coś, czego nie
potrafimy nazwad. Może jest
to jakaś średnia przypadku,
czynników niezależnych od nas,
a także po części własnych wyborów? Może los każdego człowieka jest gdzieś odgórnie zapisany? Może powinniśmy aklamowad teorię św. Augustyna
że losami świata, społeczeostw
i jednostek kieruje bezustannie
opatrznośd boska?
Starożytni Grecy wierzyli, że wraz z narodzinami człowiek ma z góry określony los,
przeznaczenie, Fatum, Ananke,
a także Fortunę. Znakomity
twórca sztuk teatralnych Wiliam Szekspir powiedział kiedyś,
że człowiek jest tylko marnym
aktorem –„przechodnim półcieniem, który swą rolę wygrawszy
na scenie w nicośd przepada".
Egzystencja ludzka polega na
tym, iż pojawiamy się na świecie, odgrywamy swoją rolę, a
później odchodzimy w zapomnienie. Czasem w naszym
życiu pojawia się splot okoliczności, który wydaje się prowadzid nas ku nieuchronnej katastrofie. Dokładnie jak w antycznej, greckiej tragedii albo w
dziełach Szekspira. Dopiero
z perspektywy czasu zauważamy, że wszystkie, początkowo
katastroficzne sytuacje, rozwiązały się w pozytywny sposób.
Istnieje teoria, że gdzieś,
w duszy wszechświata, a może
w samym Bogu zapisane jest
przeznaczenie każdego człowieka. Mamy swoją misję, która
musi się wypełnid. Może to jest

właśnie sens
życia, którego
tak poszukujemy? Może gdy
odnajdz ie my
swój cel, nieuświadomione
pragnienia towarzyszące
nam przez całe
życie będą zaspokojone?
Może właśnie
wtedy
osiągniemy stan
całk ow it ego
szczęścia?
Nawet jeśli sami jesteśmy główną
siłą sprawczą kierującą swoim życiem zawsze będziemy sterowani
przez innych. Prasa, media, politycy, filozofowie, czy naukowcy będą narzucad nam swoje poglądy, a
my nieświadomie będziemy się do
nich stosowad.
Mała dziewczynka, trzymając w rękach lalkę, czuje się niczym
Demiurg. To ona wybiera kim ta
zabawka się stanie, co będzie robid i jak będzie wyglądad. Bezpiecznym i przyjemnym rozwiązaniem jest wiara, że droga, którą
podążamy zaznaczona jest na jakiejś mapie i cały czas, nawet kiedy z niej zboczymy, będziemy na
nią naprowadzani przez Kogoś,
kto cały czas czuwa… Z drugiej
jednak strony, w każdym chyba
człowieku tli się nadzieja, że może
byd w jednej osobie: aktorem, scenarzystą, choreografem i reżyserem swojego życia.
Dominika Dziedzina
klasa III LOa
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Ewelina Trojan, klasa II LOb
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