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S ŁOWO DO C ZYTELNIKA
Drodzy Sztamowicze!
Nadszedł moment, by powiedzieć
„dziękuję”. Dziękuję przede wszystkim
Pani prof. Klaudii Garguli, która przez
tych kilka miesięcy wspierała mnie w pracy nad „SZTAMĄ”. Dziękuję również
wszystkim osobom z redakcji za to, że
dbały o to, by na czas opracować teksty i
zgłaszały kolejne, ciekawe pomysły. Dziękuję wreszcie Wam Drodzy Czytelnicy –
bez Was przecież nie byłoby naszej gazetki :-)
Moja rola powoli dobiega końca. Muszę
przyznać, że praca w redakcji była dla
mnie nie tylko nowym doświadczeniem,

Kochani Sztamowicze!
W tym, już drugim tego
roku wydaniu „SZTAMY” wita
Was nowa redaktor naczelna. Kierowanie szkolną gazetką przejmuję
po bardzo zdolnej i odpowiedzialnej koleżance z klasy III a- Ilonie
Klimek. Na łamach „SZTAMY”,
wraz z całym zespołem redagującym chciałabym podziękować Ilonie za wkład w naszą gazetkę,
ciężką pracę i zaangażowanie. Zapewne każdy zdaje sobie sprawę z
tego jak nie łatwa jest ta praca.
W tym numerze, możecie
przeczytać o porównaniu Pani Profesor Klaudii Garguli do Sokratesa.
Jak w naszej szkole obchodziliśmy
Dzień bez Papierosa? Jak wypadła
niezwykle ciekawa Mikołajkowa
Sonda? Możecie to przeczytać na
łamach ‘SZTAMY’.
Dowiecie się również, jak
klasa II LO a czuje się po konferencji, w której uczestniczyli po raz
pierwszy. „Pamiętnik Licealistki”
zastąpiły „Kartki z pamiętnika”
pewnej siedemnastoletniej uczennicy. Sami sprawdźcie, czy zmiany
te bardziej Wam się spodobają?
Joasia przypomni nam o
świątecznej gorączce, przygotowaniach do jakże oczekiwanych przez
uczniów Świąt Bożego Narodzenia. Powraca także nasz, cieszący
się zainteresowaniem wśród

ale także wspaniałą przygodą. Wydawanie
kolejnych numerów sprawiało mi wielką
satysfakcję. Przyszedł jednak czas, by ustąpić miejsca młodszym dziennikarzom.
Moją następczynią została Martyna Kubsik
z klasy II LO a.
Nowej Pani Redaktor oraz Wam redakcyjni
koledzy życzę wytrwałości oraz wielu
nowych i kreatywnych pomysłów, które
sprawią, że gazetka ciągle będzie się rozwijać. Powodzenia w dalszej pracy! Trzymam
za Was kciuki :-)
Ilona Klimek
Klasa III LO a

uczniów, cykl ‘Siedem pytań do…’,
którym zajęła się Basia.
W
tym
Wydaniu
„SZTAMY” przeczytacie trzy Sylwetki osób, o których ostatnimi
czasy było bardzo głośno w naszej
szkole- zdobywczyniach statuetki
IKARA 2010. Myślę, że warto dowiedzieć się jakie dziewczyny są
naprawdę. Znajdziecie tutaj również bardzo ciekawy i zabawny
wywiad z absolwentem naszej
szkoły. Poczytajcie, ile się zmieniło
oraz jak było w szkole te parę lat
temu.

Martyna Kubsik
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te nie-polskie kolędy. Kolejnym
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Myślę, że każdego ciekawi już sam
tytuł.
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Mam nadzieję, że to świąteczne wydanie „SZTAMY” również Was zaciekawi. Życzę wszystkim Sztamowiczom ciepłych, spokojnych, pełnych radości i miłości
Świąt Bożego Narodzenia, wymarzonych prezentów pod świąteczną
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Sylwestrową Noc. Dobrej lektury! : )
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L ITERACKI N AUCZYCIEL
Moja przygoda z „SZTAMĄ” powoli dobiega końca. Nadszedł zatem moment, by podziękować osobie, dzięki której
gazetka w ogóle się ukazuje. Osobie, która czuwa nad pracą redakcji, dba o poprawność naszych tekstów oraz zachęca do współpracy. To już mój ostatni, ale zarazem chyba najważniejszy tekst z cyklu „Literacki nauczyciel”. Mowa w
nim będzie o nauczycielu, któremu z mojej strony z pewnością należy się „Dziękuję” przez duże „D”.

Pani Profesor Klaudia „Sokrates” Gargula
Chociaż nie prowadzi dysput
na sądeckich ulicach, chociaż z pewnością nikt nigdy nie potępi jej działalności, każąc wypić cykutę, to na
pewno z Sokratesem ma wiele wspólnego. O kim mowa? Oczywiście o
Pani profesor Klaudii Garguli – nauczycielce języka polskiego oraz
dziennikarstwa.
Wszyscy dziennikarze z
pewnością pamiętają pierwsze tygodnie września spędzone
w klasie pierwszej. Tajemnicza Pani
profesor wchodziła do klasy i ciągle
mówiła, mówiła… Sterty wymagań,
długa lista lektur, kryteria, które wtedy wyglądały prawie jak nie z tej
ziemi. Przerażenie malowało się na
każdej twarzy. Oczywiście Pani Sokrates wykładając swoje surowe zasady, była niesamowicie poważna i
przekonująca. W dodatku to wyszukane słownictwo, niesłychana erudycja oraz zwrot: Moi drodzy Państwo.
Biednemu gimnazjaliście ciężko było
zrozumieć, że nagle ktoś zaczyna do
niego przemawiać jak sam Sokrates :)
Jednak szybko przekonaliśmy się, że Pani prof. ma też znacznie
ł a g o d n i e j s z ą
i przyjazną twarz. Gdy przestawiliśmy się na licealny tryb, natychmiast
zrozumieliśmy, że przecież naszej
Pani Sokrates zależy na tym, żebyśmy zdobyli wiedzę, dzięki której,
zgodnie z sokratejskim założeniem,
osiągamy dobro, a wraz z nim szczęście i pożytek. Doskonale znany nam
początek zdania: „Analiza i interpretacja…” jest częścią dokładnie przemyślanego systemu nauczania, który
przecież ma nas doprowadzić do osiągnięcia wiedzy, a tym samym oczywiście dobrego wyniku na maturze.
Pani prof. z pewnością, podobnie jak Sokrates, uważa, że wiedzy należy szukać przez całe życie, a
kto tylko może, powinien swą wiedzą

dzielić się z innymi. Tak, to jest niewątpliwie założenie nauczyciela z
powołaniem. Już od pierwszych miesięcy wspólnej wędrówki w poszukiwaniu humanistycznych prawd Pani
prof. zachęcała: Więc chodź z tym do
mnie (…) i o cokolwiek Cię zapytam,
staraj się odpowiadać tak, jak potrafisz. I jeżeli ja rozpatrzę coś z tego, co
powiesz (…) i to sprzątnę i wyrzucę,
nie gniewaj się (…). Bo do mnie się,
mój drogi, niejeden już tak odnosił, że
po prostu kąsać byli gotowi (…) – nie
myśleli, że ja to z życzliwości robię.

„Tajemnicza Pani profesor
wchodziła do klasy i ciągle
mówiła, mówiła…”

Pani Sokrates od początku motywowała nas do działania i współpracy.
Praca w gazetce, audycje, konkursy –
gdyby nie jej pomoc, pewnie byśmy
nawet nie pomyśleli, że będziemy w
stanie poznać tak wiele literackodziennikarskich tajemnic. Ostatecznie
to, czego się obawialiśmy przerodziło
się w bardzo przyjemną współpracę .
Nasza szkolna Pani Sokrates do
wszystkich uczniów podchodzi z
życzliwością, bo wie, że każdy człowiek nosi w sobie wiedzę prawdziwą,
ale często jej sobie nie uświadamia, że
trzeba mu w tym pomóc. Pani prof. do
wyszukiwania swoich „Perełek” stosuje metodę podobną do sokratejskiej
maieutyki. Uświadamia nam, że tak
naprawdę wszyscy posiadamy wiedzę
i tylko od nas zależy to, jak ją wykorzystamy. Pokazuje również, iż nigdy
nie można się łatwo poddawać, lecz
nieustannie trzeba szukać prawdy. W
dodatku każde nasze potknięcie potrafi obrócić w żart. Bo przecież jak inaczej niż śmiechem można zareagować,

Pani Profesor Klaudia Gargula

gdy polonista w klasie III liceum pyta:
To może prościej – jakie mamy środki
poetyckie na „p”? ;-)
Jeżeli język nie jest poprawny,
to co powiedziano nie jest tym, co zamierzano powiedzieć. Jeżeli to, co powiedziano nie jest tym, co zamierzano
powiedzieć, nie zostanie zrobione to, co
być powinno – mawiał Sokrates. Na barkach Pani prof. spoczywa więc ciężkie i
trudne zadanie – troska o poprawność
naszej polszczyzny. Nie możemy się
zatem dziwić, że zdarza się, iż ktoś usłyszy: Zeszycik dodatkowy! Oczywiście
doskonale wiemy, iż wiąże się to z tłumaczeniem na poprawną polszczyznę
nieodpowiedniego słowa użytego w wypowiedzi. Jednak Pani Sokrates nie może nam pofolgować, bowiem ma poczucie swojej misji. Niewątpliwie jest nauczycielem z powołania, a gdy słucha
się jej wypowiedzi można odnieść wrażenie, że naprawdę podąża się za samym
Sokratesem ;-)
Ilona Klimek
Klasa III LO a
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K ARTKI Z PAMIĘTNIKA ...
23.11.2010
I znów to samo. Dlaczego oni mi
to robią? Kolejne miasto, kolejna
szkoła, kolejne nowe życie i po raz
kolejny jestem załamana! Zadziwiająco długi okres czasu mieszkaliśmy w tym miejscu. Przyzwyczaiłam się już do błogiej ciszy, ciemnych, spokojnych nocy… i do
N I E G O. Jestem wściekła.
Okropnie wściekła. Tak, wiem,
wszystko dla mojego dobra- lepiej
przygotuję się do matury w prestiżowym liceum, lepszy start na
studia… Ale to tylko twoje zdanie,
mamo! Po raz pierwszy pokochałam miejsce, w którym żyję. To
następny dowód na złośliwość losu
i to, że szczęście nie trwa wiecznie.
25.11.2010
Właśnie zostałam zmuszona do
pakowania swoich rzeczy w wielkie kartonowe pudła. Niemal
wszystko zapięte na ostatni guzik.
Mogę z czystym sumieniem potwierdzić, że rozdział w moim
życiu pt. „Bystrzyca” został za-

mknięty. Pozostało mi jedynie pożegnać się z N I M. Chociaż z każdą
kolejną minutą wątpię w moje możliwości zachowania kamiennej twarzy i
bez emocji powiedzieć ‘żegnaj’. Myślę, że to nawet byłoby zbyt chłodne
pożegnanie. Denerwuję się. Mimo
tego nieustannego mętliku w głowie,
chce mieć już to za sobą.

sporo czasu na to, aby się spotkać.
Myślę, że przez najbliższe parę dni,
nie będę miała czasu na pisanie. Już
to znam. To będzie jeden wielki chaos. To chyba pierwsze tak duże miasto, w którym przyjdzie mi mieszkać.
W prawdzie zaliczyłam już Katowice
i Opole, ale to nie to samo. Nie
mieszkałam jeszcze na południu Polski.

26.11.2010
Od dwóch godzin jedziemy. Z tego,
co udało mi się „wyciągnąć” od kierowcy - taty, już niedaleko. W głowie
ciągle mam obraz J E G O smutnej
twarzy, choć muszę przyznać, spodziewałam się histerii, paniki i morza
łez z mojej strony- było zupełnie na
odwrót. Jak planowałam, powiedziałam wszystko spokojnie i bez zbędnych emocji. Jedyne czego bym
chciała, to żeby nasza przyjaźń przetrwała. Dlaczego mam tracić przyjaciela przez nieszczęsne 200 kilometrów, które nas dzieli? To niedorzeczne. Mam kolejne postanowienie:
utrzymać przyjaźń z N I M w jak najlepszych relacjach. Obiecał, że mnie
odwiedzi. W końcu przed nami przerwa świąteczna, Sylwester, będzie

„Po raz pierwszy pokochałam miejsce, w którym żyję.”
Mimo stresu przed nową szkołą oraz
setkami, jak nie tysiącami nowych
twarzy w moim życiu - czuję małą
satysfakcję. Nie cieszy mnie już meblowanie własnego pokoju czy piękne
widoki za oknem. Po tylu przeprowadzkach nie trudno było się do tego
przyzwyczaić i jednocześnie stracić
na to ochotę. Czuję jednak, że to miasto ma w sobie coś intrygującego, że
właśnie w tym miejscu, będę mogła
poczuć się naprawdę sobą. Nie ukrywam, jak bardzo już teraz, siedząc w
samochodzie, tęsknię za Bystrzycą,
mimowolnie oddalając się od niej
kilometr po kilometrze. Nie wiem,
czy ktoś jest w stanie wyobrazić sobie
ten ból. W każdym miejscu, którym
mieszkałam, zostawiłam cząstkę siebie, jednak tam - w Bystrzycy - największą. Jestem pewna, że kiedyś na
pewno tam wrócę.

Martyna Kubsik
Klasa II LO a
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A KTUALNOŚCI -E LIMINACJE

DO MISTRZOSTW

M AŁOPOLSKI

W PŁYWANIU

Brązowe Medalistki!
Na nowosądeckiej pływalni 4 listopada
2010 roku (czwartek) o godzinie 10:00
odbyły się Mistrzostwa Nowego Sącza
w pływaniu dziewcząt, chłopców i
sztafet szkół ponadgimnazjalnych. Podobnie jak rok temu, na początku miały
miejsce wyścigi sztafet 10x50m, a potem pływanie indywidualne w stylu:
grzbietowym, motylkowym, klasycznym
i dowolnym na dystansie
50m. W tym roku również udało
nam się osiągnąć dobre wyniki. Sztafeta dziewcząt z naszej szkoły zdobyła trzecie miejsce, otrzymując pamiątkowy puchar i dyplom. Tym
samym po raz kolejny zakwalifikowała się na zawody wojewódzkie.
W sztafetach dziewcząt na
podium stanęły następujące szkoły:
I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza (6.36,42)
II miejsce - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej (7.33,97)

III miejsce - Zespół Szkół nr 3 im Bolesława Barbackiego (8.54,76)
W naszej sztafecie w kolejności popłynęły:
1. Karolina Sekuła – 2 B
2. Ewelina Kocemba – 2 C
3. Justyna Kocemba – 1A
4. Klaudia Bugara – 1A
5. Marta Maurek – 1A
6. Sara Żak – 1B
7. Ewa Rolka – 2T
8. Jagoda Krajewska – 3B
9. Karolina Obrzut – 3D
10. Joanna Wojtarowicz – 2A
Inni zawodnicy, którzy również wystartowali w zawodach to: Joanna Patyk
(2T), Lidia Mokrzycka (2B), Agnieszka
Witowska (3T), Bartosz Szeliga (2C),
Łukasz Tworzydło (2C) i Kacper Pałac
(2B).
W pływaniu indywidualnym Joanna
Wojtarowicz (2a) zajęła trzecie miej-

sce w stylu klasycznym (45,75).
Otrzymała brązowy medal i dyplom oraz zakwalifikowała się
na zawody wojewódzkie. Karolina Obrzut zajęła miejsce 7 w tylu
dowolnym (44,04), Kacper Pałac
znalazł się na miejscu 6 w tylu
grzbietowym (39,66), a Bartosz
Szeliga zajął miejsce 9 w stylu
dowolnym (34,86).
Opiekunem naszych wspaniałych
pływaków była Pani mgr Danuta
Górszczyk.
Wszystkim zawodnikom oraz Pani Danucie Górszczyk serdecznie
dziękujemy i życzymy kolejnych
sukcesów na zawodach w wojewódzkich i nie tylko! Powodzenia!
Joanna Wojtarowicz
Klasa II LO a

S ONDA -M IKOŁAJKI
Za nami Mikołajki – chyba jeden z
najbardziej lubianych dni w roku.
Starszy Pan z siwą brodą i w czerwonej czapce odwiedzał i odwiedza również naszych nauczycieli. Prezenty
przynosi oczywiście jedynie tym, którzy sobie na to zasłużyli. ;-) Zapytałyśmy kilku profesorów VI LO co było
ich najciekawszym podarunkiem od
Świętego Mikołaja.

Bardzo często wypowiadam głośno
swoje życzenia, a Mikołaj zazwyczaj
się nade mną lituje i przynosi mi zamówiony podarunek. Także w moim przypadku nie można mówić o zaskoczeniu,
ponieważ otrzymuję to, co chcę. :-)
Pan Profesor Tadeusz Adamek:
Kiedy byłem małym, 7-letnim chłopcem
dostałem piłkę do gry w piłkę nożną.
Czułem wtedy ogromną satysfakcję,
było to dla mnie wielkie wyróżnienie.
Piłka, którą otrzymałem znacznie różniła się od dzisiejszych, była szyta grubymi nićmi. Jednak na osiedlu miały ją
zaledwie dwie osoby, dlatego cieszyłem
się, że i ja posiadam tak wspaniałą
rzecz.

Pani Profesor Krystyna Janus:
W moim domu nie obchodzimy Mikołajek, prezentami obdarowujemy się na
Gwiazdkę. Najciekawszym podarunkiem, jaki znalazłam pod choinką, były
narty. Bardzo się z nich ucieszyłam.
Oprócz tego mile wspominam jeszcze
jeden prezent. W dzieciństwie mama
podarowała mi całe pudełko sukienek
Pani Profesor Grażyna Basta:
dla lalki, które sama dla mnie uszyła.
Prezenty, które otrzymuję zawsze są
dla mnie zaskoczeniem, niespodzianką
Pan Profesor Jerzy Dębicki:
Muszę przyznać, że prezentem, który - nigdy nie wiem, co przyniesie mi
najczęściej dostaję są płyty i książki. Święty Mikołaj. Od męża dostaję ko-

smetyki, jakąś filiżankę. jednak najmilej
wspominam te podarunki, które własnoręcznie przygotowały dla mnie dzieci.
Pan Profesor Jacek Frączek:
Uważam, że teraz Mikołajom jest znacznie łatwiej - pamiętam czasy, kiedy znalezienie jakiejś fajnej paczki nie było takie proste. Myślę, że właśnie najmilej
wspominam taki najzwyklejszy prezent z
różnego rodzaju słodyczami i owocami.
Mam wrażenie, że wówczas jabłuszka,
cukiereczki, czekoladki smakowały jakoś
inaczej - lepiej. Może to dlatego, że na
sklepowych półkach nie było ich tak wiele.

Agnieszka Ptaszkowska
Katarzyna Gaborek
Klasa III LO a
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A KTUALNOŚCI – D ZIEŃ BEZ P APIEROSA NA WESOŁO
18 listopada, jak zapewne większość z Was dobrze wie, to Dzień
bez Papierosa. W tym dniu prowadzone są liczne akcje społeczne mające na celu przekonać palaczy, by
rzucili nałóg lub zniechęcić do papierosów tych, którzy chcieliby palić.
W mieście pojawiają się ulotki i różnorodne informatory oraz biuletyny,
na ulicznych słupach informacyjnych
zamieszczane zostają plakaty informujące, jak szkodliwe może być palenia, nie tylko dla samych palaczy,
lecz dla osób żyjących w ich środowisku. W radiu słyszymy okolicznościowe audycje, w telewizji widzimy programy czy reportaże poświęconej tematyce antynikotynowej. Wtedy też wszyscy palacze (choć z rozmaitym skutkiem) starają się nie sięgać po „fajkę”.
Nie zawsze jednak im się to udaje.
Wszyscy doskonale znamy takie sytuacje.
W Zespole Szkół nr 3 przy ul. Morawskiego w Nowym Sączu uczniowie wraz
z samorządem i nauczycielami postanowili wyróżnić ten dzień spośród innych
szarych, szkolnych dni w sposób niekonwencjonalny. Wewnątrz szkoły i nad
drzwiami wejściowymi pojawiły się

plakaty i afisze w pomysłowy, czasem
nieco ekscentryczny sposób ilustrujące
skutki palenia i samo palenie w ogóle.
Roznoszone były ulotki zniechęcające
uczniów do spróbowania papierosów i
propagujące zdrowy styl życia.
Uczniowie z klasy I LO „B” przygotowali specjalne słuchowisko radiowe, w
której przedstawili istotę Dnia bez Papierosa, przyczyny i skutki uzależnienia papierosowego oraz wskazówki,
jak wyjść z tytoniowego nałogu. To
jednak nie wszystko, co przygotowali
pomysłowi pierwszacy. Kreatywna

grupa z I LO „B” odwiedziła
wszystkie klasy z pokazem zorganizowanej przez siebie dowcipnej
inscenizacji którą skutecznie zniechęcili do sięgnięcia po papierosa
i z pewnością zaimponowali starszym kolegom. Uczniów odwiedził pan Policjant, nałogowy palacz, „żywy” (!) papieros i pani
rozdająca jabłka. Miał miejsce też
quiz z nagrodami w postaci soczystych, zdrowych jabłek (jako przeciwieństwo używek). Niektóre
pytania były łatwe, ale zdarzyły
się też i takie, które sprawiły niemało trudności. Dowiedzieliśmy
się wielu ciekawych rzeczy na
temat papierosów i uświadomiliśmy sobie, jakie są szkodliwe. Klasie I
LO „B” pozostaje pogratulować fantazji i pomysłowości przy realizacji
szkolnego „Dnia bez Papierosa”. Z
pewnością zamierzenia młodych licealistów zostaną spełnione i młodzi
coraz rzadziej będą palić.

Agnieszka Małecka
Klasa II LO a

A KTUALNOŚCI -K ONFERENCJA „H ASIOR ”
Powrót wybitnego artysty
W mieście Nowy Sącz, przy
Małopolskim Centrum Kultury
„Sokół” odbyła się Ogólnopolska
Konferencja Naukowa dotycząca
twórczości i życia wybitnego, sądeckiego artysty – Władysława Hasiora.
Uczniowie klasy dziennikarskiej VI
LO w Nowym Sączu mieli możliwość
wzięcia udziału w tym interesującym
przedsięwzięciu.
Konferencja rozpoczęła się od krótkiego
wystąpienia dyrektora MCK „Sokół”
Pana Antoniego Malczaka. Wprowadził
on uczestników konferencji w historię

tego miejsca. Konferencja obejmo- we media w twórczości Hasiora.
Najpierw swój referat wprowadzająwała V bloków tematycznych:
cy w życie i twórczość znakomitego,
nowoczesnego artysty wygłosiła dr
hab. Barbara Szczypka – Gwiazda
z Katowic. Następnie odczytano
referat dr Bożeny Kowalskiej z
Warszawy „Hasior jako prekursor i
twórca własnej wersji pop-artu.”
twórczość Władysława Hasiora na tle Romuald Krzysztof Bochyński
tendencji rozwojowych sztuki XX przedstawił zagadnienie „ Wczesna
wieku, konteksty sztuki współczesnej, twórczość Hasiora a nowe tendenrzeźba w przestrzeni publicznej, poję- cje w rzeźbie lat 60.” . Blok I konfecia sacrum, profanum i kicz oraz no- rencji zakończyło wystąpienie Mag-

„Na końcu konferencji
odbyła się ciekawa
dyskusja(...)”
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A KTUALNOŚCI -K ONFERENCJA „H ASIOR ”
daleny Moskalewicz z Instytutu Historii
Sztuki UAM w Poznaniu. Autorka
przedstawiła temat: „Twórczość Władysława Hasiora w latach 60. na tle
artystycznych eksperymentów neoawangardy.” Na końcu konferencji
odbyła się ciekawa dyskusja, w której
wzięli udział krytycy sztuki, literaturo-

Pomnik Poległym w walce o
utrwalenie władzy ludowej na
Podhalu (Organy) na przełęczy
Snozka koło Czorsztyna

Władysław Hasior

znawcy, historycy sztuki, dziennikarze i inni słuchacze.
Władysław Hasior - znakomity artysta malarz, rzeźbiarz i scenograf, urodził się 14 maja 1928 roku w Nowym
Sączu, zmarł 14 lipca 1999 roku w
Krakowie. W latach 1947-1952 uczył
się w Państwowym Liceum Technik
Plastycznych w Zakopanem, a następnie w latach 1952-1958 studiował w
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 1959 otrzymał stypendium francuskiego Ministra Kultury,
studiując w pracowni rzeźbiarza Ossipa Zadkine’a w Paryżu. Od 1957 roku
wystawiał indywidualnie oraz brał
udział w wystawach zbiorowych w
kraju i za granicą. Otwarcie w lutym
1984 autorskiej galerii artysty zakończyło okres "egzystencji wędrownej"
w jego życiu - zgromadzony w szopie
przy willi "Borek" prawie dwudziestoletni dorobek artystyczny Hasiora
wreszcie znalazł miejsce stałej ekspozycji. Jego twórczość nawiązuje do
nowoczesnych prądów artystycznych
(surrealizmu, rzeźby abstrakcyjnej,
nowego realizmu), ale także do trady-

„Ikar” Władysława Hasiora

cyjnego rzemiosła i wytwórczości o
charakterze ludowym. W pracach
swych Hasior wykorzystywał przedmioty gotowe – "zużyte rekwizyty
codzienności", które kolekcjonował
w swoim domu w Zakopanem. W
1 9 7 5 r o k u z o s t a ł n a z wa n y
„najwybitniejszym artystą współczesnym”, który stosował w swoich
pracach starożytną koncepcję żywiołów, przedstawiał w niezwykły sposób artystyczny świat mitów oraz
biblijne przekazy – dzięki temu spełniał się artystycznie. Hasior zapisał
cały swój dorobek artystyczny Muzeum Tatrzańskiemu.

Joanna Wojtarowicz
Klasa II LO a
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A KTUALNOŚCI – C ORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA ...
...czyli przedświąteczne szaleństwo

Na kartce w kalendarzu listopad, wkrótce grudzień… Do niedawna za oknem panowała jesienna
aura, a kilka dni temu spadł pierwszy śnieg. To nie ma znaczenia,
gdyż w hipermarketach i nie tylko,
rozpoczął się już przedświąteczny
szał. Mimo iż do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze sporo czasu,
sklepy "atakują" nas świętym Mikołajem, bombkami, kolorowymi
ozdobami oraz świątecznymi promocjami.

i oczywiście z
Sylwestrem.
Grudzień również rozpoczyna
sezon
„wałkowania”
reklamy CocaColi, piosenki
„Last Christmas” i wielu
innych – bardzo
dobrze
nam znanych.
To sprawia, że
na
każdym
kroku pojawia
się
w
naszych głowach myśl, a w oczach obraz – „Coraz bliżej Święta… Coraz bliżej Święta…” – czego nie da się ukryć.
W sklepach i na ulicach pojawiają się
świąteczne ozdoby, reklamy, wystawy,
bilbordy, kolorowe światełka, które z
pewnością cieszą oko i przyciągają –
taki jest tego cel. Robiąc zakupy w sklepie czy też słuchając radia, słyszymy
świąteczne przeboje, które jak co roku
będą towarzyszyły nam jeszcze w styczniu. - To wszystko przypomina nam, jak
bardzo powinniśmy się cieszyć z tego,
że oto nadchodzą Święta…

Nadszedł grudzień – miesiąc,
który kojarzy nam się szczególnie z Wszystko powinno zatem w dziwnym
Wigilią, choinką, prezentami, Świę- wirze entuzjazmu „grać” – ale czy rzetym Mikołajem, Bożym Narodzeniem czywiście tak jest? Z każdym kolejnym

rokiem możemy zaobserwować coraz
wcześniejszą
tzw.
„przedświąteczną gorączkę” lub jak kto
woli - szaleństwo. To wszystko zaczyna
się już
w listopadzie! Magia
Świąt powoli traci na swym uroku, który
był zwykle „rzucany” dopiero przed
samymi Świętami. – Teraz jest inaczej.
Promocje bożonarodzeniowe wysypują
się
z każdej gazetki reklamowej. W większości sklepach tłumy ludzi
i długie kolejki do kas są już nieodzownym elementem przygotowawczym do
Świąt Bożego Narodzenia – zaczynającym się w listopadzie... Sezon świąteczny to tradycyjne „żniwa” w wielu branżach. Od tego zależy ich „być albo nie
być…”. Im wcześniej zacznie się to całe
zamieszanie, tym większe zyski czerpią
z tego handlowcy, firmy różnego rodzaju oraz wielkie koncerny przemysłowe.
– Dlaczego lubi Pani Święta Bożego
Narodzenia? – Lubię je, ponieważ lubię
zakupy.
– lub wypowiedź kilkunastu zapytanych przeze mnie dzieci –
Lubimy Święta, bo jest dużo prezentów!
- Większość Polaków tak teraz pojmuje
święta. Obawiam się, że za parę lat mało
kto będzie znał tekst chociażby jednej
kolędy, bo przecież najważniejsze będzie to,
co znajdzie się pod
choinką i na wigilijnym stole. Wtedy nie
będzie już ważny fakt,
że w
naszym domu stoi pięknie przyozdobiona choinka, a stół w wieczór 24 grudnia
jest trochę bardziej obfity, niż w pozostałe dni w roku…
Niezależnie od tego, jak cudowne
spędzimy Święta, to zapewnie nigdy nie
dorównają sielankowej wizji z reklamy.
Na koniec zadaję pytanie, które będzie
pewnym podsumowaniem - to gdzie ta
magia świąt? I wyczekiwanie na ten
jeden, jedyny dzień w roku… - Skoro
wszystko może już być gotowe miesiąc
przed Świętami…

Joanna Wojtarowicz
Świąteczna Warszawa

Klasa II LO a
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P ORADY
Jak zostać dobrym świętym Mikołajem?
W sklepach już jakiś czas
temu pojawiły się pierwsze dekoracje,
stroiki i różnorodne ozdoby, które
przypominają nam , że święta tuż, tuż.
Widząc to, wpadamy w wir zakupów i
spędzamy wiele godzin w supermarketach i galeriach handlowych, aby
uszczęśliwić swoich bliskich upominkami. Najgorzej dzieje się w przypadku, gdy odkładamy sobie to zakupowe

szaleństwo na ostatnią chwilę. Kupujemy wtedy bez namysłu co popadnie,
aby tylko nie zapomnieć i nie okazać
się niemiłym dla innych. Wcale nie
zastanawiamy się, czy prezent pasuje
do danej osoby – to poważny błąd z
naszej strony. Nie zdając sobie z tego
sprawy, przez takie właśnie zachowanie, okazujemy bliskim lekceważenie,
a oni mogą czuć się urażeni.
Czy czasem nie odczuwamy
pewnego zagubienia szukając idealnego prezentu? Często przecież zdarza
się, że kupujemy to, co narzuca nam w
pewnym sensie producent. W kolorowych, pięknych reklamach, na bilbordach, dodając liczne rabaty, promocje

itp. sugeruje nam, co sprawi przyjemność naszym rodzinom. Jednak nie
możemy temu ulec, to tylko złudzenie. Czy jakiś produkt może spełniać
oczekiwania naprawdę każdego konsumenta – oczywiście że nie. Można
także zadać sobie pytanie: czy chciałbyś aby np. twój przyjaciel dostał
identyczny prezent jak miliony innych ludzi- na pewno nie. Traktujesz
bliskich ci
ludzi szczególnie, dlatego chciałbyś, by to
właśnie od
ciebie otrzymali wymarzony, wyjątkowy
prezent.

Więc czym powinniśmy się
kierować w trakcie świątecznych zakupów? Przede wszystkim gustem,
zainteresowaniami, ale także wiekiem
i płcią, osobowością, marzeniami
osoby, której kupujemy upominek.
Jednak co zrobić jeśli nie
masz absolutnie żadnego pomysłu na
podarunek? Możesz naturalnie poszperać w Internecie, gazetkach reklamowych, a jeśli nadal nie przychodzi
ci nic do głowy -postaraj się uważniej
niż zwykle obserwować twojego zamierzonego odbiorcę prezentu, więcej
z nim rozmawiać itp. W ten sposób
szybko uzyskasz pożyteczne dla cie-

bie informacje.
A oto kilka naszych własnych, uniwersalnych propozycji c o
d l a
k o g o :
*mama- komplet biżuterii, kosmetyki, książka
*tata- breloczek do samochodu,
zestaw do golenia
*siostra- biżuteria, kosmetyki
*brat-zegarek, słodycze
*babcia-zestaw nici do szycia,
krzyżówki
*dziadek- skarpety, szalik,
*przyjaciółka/przyjaciel- pluszak,
książka.
Mimo wszystko nie musisz
wcale kupować prezentu. Chęć,
wyobraźnia i wena twórcza pomogą
ci zrobić go samemu. Nie bój się
użyć swoich talentów- pamiętaj
liczy się intencja i pamięć o drugim
człowieku. Własnoręczny wyrób na
pewno da ci satysfakcję, a komuś
kto otrzymał cenny prezent przyniesie radość i zadowolenie. Taki podarek jest bardzo ważny, ponieważ jest
szczery i z głębi serca. Wysiłek jaki
włożysz w wybór prezentu na pewno przełoży się na pozytywne relacje z obdarowanym. Z pewnością
nie tylko po przeczytaniu, ale i zastosowaniu naszych rad będziesz
usatysfakcjonowany ze szczęścia
jakie przekazałeś drugiej osobie. I w
takim błogim i magicznym nastroju
spędzisz śnieżne Święta.
Życzymy trafionych prezentów :)

Dorota Orłowska
Anna Salamon
klasa I LO a
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7 PYTAŃ DO ...
Pani Profesor Bogumiły Gleń-Balickiej
Jestem:
Niepoprawną optymistką…
Wieczną marzycielką…
Szkolnym ‘’fighterem’’
Największy sukces:
Zawodowy: uczennica prowadzona
przeze mnie została laureatka
Olimpiady Historycznej
Osobisty: moi synowie
Życiowy: to, że wybrałam zawód,
który jest moja pasją.
Największa porażka: Nie przypominam sobie, więc chyba mnie nie
spotkała… i mam nadzieję, że
mnie ominie.
Najbardziej dumna jestem z: Jak
każda mama z synów.
Ulubiona klasa: II LO a... i wszyscy wiedzą dlaczego :)
Gdybym wygrała 3 mln w TOTKA: Tak naprawdę nie chciałabym
nigdy wygrać takich pieniędzy….
Jeśli udałoby mi się jednak zarobić
taką sumę, to część przeznaczyła-

bym na wykształcenie i zabezpieczenie
swoich synów oraz założyłabym fundację dla zdolnej młodzieży z małych
miejscowości lub o niskim statusie
materialnym.

Dyrektor jest: Przede wszystkim
dobrym człowiekiem

Barbara Soboń
Klasa II LO a

D AJESZ KREW -D AJESZ ŻYCIE
Masz ukończone 18 lat? Jesteś w
pełni sił i zdrowia? Nie masz żadnych przeciwwskazań? Chcesz pomóc innym? Oddaj krew! Nie jest
to trudne do zrealizowania, a może
komuś bardzo pomóc. Wystarczy
odrobina dobrych chęci.
Wbrew powszechnie krążącym mitom, zabieg oddania krwi wcale nie
boli – to tylko malutkie ukłucie.
Wiele razy oddajemy przecież krew
do badania. Tak niewiele potrzeba,
aby uratować kogoś, kto bardzo potrzebuje naszej krwi. Mogą to być
osoby przewlekle chore lub najczę-

ściej poszkodowane w wypadkach.
- Krwiodawstwo jest zjawiskiem niestety mało powszechnym wśród młodych ludzi – mówi uczeń VI LO w
Nowym Sączu. - Według mnie jest to
bardzo dobra inicjatywa, która może
uratować życie, zarówno dzieci, jak i
starszych. Uważam, że krwiodawstwo
powinno być rozpowszechnianie na
jak największą skalę i każdy pełnoletni człowiek powinien chociaż raz w
życiu oddać krew.”
Oddawanie krwi to wspaniała inicjatywa społeczna, do której zachęcają
placówki, gdzie istnieje możliwość

oddania swojej krwi. W naszym
mieście krew oddać można np. przy
ul. Kazimierza Wielkiego 9A w
godz. 7:30 - 13:00. Jeżeli tylko macie spełnione odpowiednie warunki,
jesteście silni i zdrowi i co bardzo
ważne, pełnoletni, pomóżcie. Codziennie ktoś umiera z braku krwi
jego grupy. Krwi potrzebują starsi,
ale także dzieci czy nawet nasi rówieśnicy. Dając krew dajemy życie.
Agnieszka Małecka
Klasa II LO a
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S YLWETKA
Serdeczna i odpowiedzialna
Trzy zielone przysmaki –
szpinak, brokuły i zielona herbata –
to kilka z tych rzeczy, które Ilona
lubi najbardziej. Finalistka zawodów
centralnych Olimpiady Literatury i
Języka Polskiego, Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„Płynąć pod prąd”, zdobywczyni II
miejsca w I Małopolskim Konkursie
Po ety c ki m „ Da j my ś w ia dectwo…”oraz IKARA 2010 zdradza
nam kilka sekretów swojego sukcesu.
Ilona już od najmłodszych lat
często przebywała w bibliotece, gdzie
pracowała jej babcia. – Może stąd właśnie moja miłość do książek? – zastanawia się dziewczyna. Dowiedziałyśmy się, że szczególnie interesuje się
poezją współczesną. Zapytana o zajęcia, którymi zapełnia wolne chwile
odpowiada - Bardzo lubię bawić się z
moim psem – Dikim. Poza tym jestem
uzależniona od muzyki. Ulubionymi

wykonawcami Ilony są: Hey, Myslovitz, Radiohead i Kasia Nosowska.
Kolejną jej pasją jest gotowanie – Nie
umiem przygotować wszystkich potraw. Mam swoje ulubione, z którymi
czasami lubię poeksperymentowaćprzyznaje. Przyjaciele mówią o Ilonie: niezwykle serdeczna, pomocna i
odpowiedzialna, zawsze można na
nią liczyć. Być może to właśnie sprawiło, że była ona przez jakiś czas
redaktor naczelną naszej gazetki. ;-)
Jak każdy z nas Ilona ma również
małe słabości – lubi poprawić sobie
humor robiąc zakupy lub godzinami
rozmawiając z przyjaciółmi na gg. ;-)

Agnieszka Ptaszkowska
Katarzyna Gaborek
Klasa III LO a

S YLWETKA
Dokładna i ambitna
jej koleżeństwo, pomoc innym sprawiły, że otrzymała ona szkolną nagrodę IKARA 2010. Angelika zdradza reporterom SZTAMY ciekawostki ze swojego życia.

- Nie potrafię odmówić, jeśli
ktoś mnie o coś prosi - wyznaje Angelika Proficz, uczennica klasy IV
technikum. Między innymi właśnie

- Czasami rozmawiam z mamą
o moim dzieciństwie. Twierdzi ona , że
byłam bardzo upartą dziewczynką.
Moim największym przysmakiem był
wtedy rosół z makaronem – opowiada z
uśmiechem Angelika. Teraz dziewczyna mówi o sobie jako o kimś bardziej
niezdecydowanym, ale za to ambitnym
i dokładnym. Zapewne dlatego nie wie
jeszcze jaki zawód chciałaby wykonywać w przyszłości oraz na jakie pójdzie studia. Angelika w wolnych chwilach zajmuje się gromadką swoich
zwierząt. Ma aż pięć kotów i dwa psy.
Dowiedziałyśmy się, że każde z nich
ma bajkowe imię. Odwiedzając Ange-

likę możemy poznać m.in. Filemona,
Bombla, Brutusa i Simbę. ;-) Poza tym
dziewczyna interesuje się tańcem i sportem – muszę przyznać, że szczególnie
lubię oglądać piłkę ręczną mężczyzn –
mówi. Kiedy ma tylko czas relaksuje się
przy muzyce i filmach sensacyjnych,
romantycznych lub komediach. Angelika zawsze może polegać na swoich
trzech siostrach – Marzenie, Ewelinie i
Justynie. Wszystkie są od niej młodsze –
kto wie, może któraś z nich podejmie
naukę w naszej szkole? ;-)

Agnieszka Ptaszkowska
Katarzyna Gaborek
Klasa III LO a
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S YLWETKA
Ambitna i uparta
- Naszą szkołę i klasę dziennikarska wybrałam właściwie przez
przypadek - przyznaje Iwona
Kmak, uczennica klasy III LO a. Z
pewnością to nie PRZYPADEK
sprawił, że dziewczyna została nagrodzona statuetką IKARA 2010. ;) Otrzymała ją m.in. za wysokie
wyniki w nauce i zajęcie wysokiego
miejsca w V Edycji Konkursu „30
rocznicy powstania „Solidarności”i
Niezależnego Zrzeszenia studentów
w Małopolsce”. O swoich zainteresowaniach, słabościach i wspomnieniach opowiada redakcji SZTAMY.
Iwona nie jest kolekcjonerką, dziwne więc wydawać się może
to, że jej pokój wypełniony jest dużą
ilością maskotek. – Mam dużo pluszowych zabawek, większość z nich dostałam, gdy byłam jeszcze mała. Do
każdej z nich czuję sentyment, dlatego
żadnej nie wyrzuciłam – mówi dziew-

czyna. Iwona w wolnych chwilach
lubi oglądać teledyski swoich ulubionych artystów. Często również zabiera na długie spacery swojego psa Baka oraz spotyka się ze znajomymi.
Jak sama przyznaje nigdy nie mogą
jej oni namówić na zakupy – To jedno z zajęć, którego stanowczo nie
lubię - przyznaje. Udało się nam dowiedzieć, że Iwona interesuje się także rosyjską literaturą. Jednym z jej
marzeń jest nauczenie się języka rosyjskiego. Jesteśmy pewne, że za
kilka lat Iwona będzie mogła przeczytać jedną ze swoich ulubionych
książek w oryginale. ;-) Umożliwią
jej to cechy charakteru - jak sama
mówi jest osobą ambitną, upartą i
nieobliczalną.
Agnieszka Ptaszkowska
Katarzyna Gaborek
Klasa III LO a

W YWIAD ( ÓWKA )
Pociąg do sędziowania
Piotr Filipowicz ma 21 lat, mieszka w
Mogilnie koło Nowego Sącza. Jest absolwentem naszej szkoły, obecnie studiuje,
a w wolnych chwilach sędziuje mecze
piłkarskie. Jak sam mówi: „Jestem bardzo uzależniony od każdej muzyki, która
jest o czymś. Moją drugą pasją jest wartościowy film, inteligentny kabaret. Od
czasu do czasu lubię wystąpić w jakimś
przedstawieniu teatralnym. Poza tym
chodzenie po górach. Z poważniejszych
rzeczy psychologia, socjologia, ogólnie
rozumiana resocjalizacja, animacja kulturalna, historia no i polityka, ale to mi
zostało po zajęciach z Panem Profesorem
Władysławem Krzyżakiem :).”

praktycznie od dziecka. Poza
tym, z perspektywy sędziego na
meczach piłki nożnej jest dużo
większa adrenalina. Po trzecie,
poza przypadkami gry halowej,
piłka nożna jest uprawiana na
świeżym powietrzu, na dość dużych boiskach, co nie pozwala
opuścić się kondycyjnie. Po prostu, w siatkówkę lubię grać, ale
sędziowanie byłoby chyba zbyt
n
u
d
n
e
.
Czy należysz do jakiegoś związku sędziów piłkarskich?

Tak, jednak to trochę bardziej
złożone. W Polsce organem prowaDlaczego wybrałeś akurat piłkę nożną dzącym rozgrywki piłki nożnej jest
Polski Związek Piłki Nożnej, w któa nie na przykład siatkówkę?
rego strukturach działają wojewódzHmm… siatkówkę też bardzo lubię, ale
kie i okręgowe Związki Piłki Nożnej.
piłka nożna była obecna w moim życiu

Decyzje podejmowane przez wyższe
szczeble są wiążące dla niższych. I
teraz, w każdym z tych związków
działa jako jeden z wydziałów Kolegium Sędziów odpowiednie dla danego szczebla, do którego należą wszy-
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scy sędziowie piłkarscy. Na naszym
lokalnym podwórku oficjalnie nazywa
się to Kolegium Sędziów Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, które z kolei znajduje się w strukturach organizacyjnych Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki
Nożnej, a idąc dalej w strukturach Kolegium Sędziów Polskiego Związku
P i ł k i
N o ż n e j
i t d .
Jakiego stopnia sędzią jesteś?

wszystkie ligi od III do klasy C to ligi
amatorskie, a więc i sędziowie tych
szczebli podobnie jak piłkarze to amatorzy i traktują to przede wszystkim
jako przyjemność i zabawę. Co nie
znaczy, że podchodzą do tego bez
zaangażowania. Ale dla mnie właśnie
ta przygoda, jaką jest sędziowanie ze
wszystkimi plusami i minusami stanowi priorytet. Po prostu przygoda, a
ostatnio może i pasja.

Generalnie sędziowie dzielą się na
kandydatów (osoby które przechodzą
kurs sędziowski), sędziów próbnych
(sędziowie bezpośrednio po kursie
sędziowskim, okres ok. 1 roku w organizacji) oraz sędziów rzeczywistych
(sędziowie oficjalnie zarejestrowani w
strukturach związkowych Kolegium
Sędziów PZPN).

Jak zaczęła się Twoja przygoda z
sędziowaniem?

„Jestem młodym
Klasy A”

sędzią

W tym podziale, na szczęście, udało mi
się zostać sędzią rzeczywistym. Poza
tym, każdy sędzia ma licencję do prowadzenia określonych zawodów piłkarskich jako sędzia główny na odpowiednim szczeblu. Ja obecnie traktuję
sędziowanie jako przyjemność i zabawę, a nie jako szansę zrobienia kariery:). Na razie jest to bardzo ciekawa
przygoda życiowa. A że jestem i młody
i w porównaniu do moich kolegów
debiutantem, bo dopiero 2 lata bawię
się w to, posiadam licencję na prowadzenie zawodów na szczeblu Klasy A
seniorów, co traktuję jako okres nabierania doświadczenia i rozwoju w tej
p
r
o
f
e
s
j
i
.
Co to oznacza, że jesteś sędzią Klasy
A?
Jestem młodym sędzią Klasy A. To
znaczy, że już nie raczkujący, ale dopiero zaczynający samodzielnie chodzić:). Klasa A jest jedną ze szczebli
ligowych PZPN, której rozgrywki prowadzą okręgowe związki. Przyjmując,
że ekstraklasa to I liga, można powiedzieć, że Klasa A jest VIII ligą. Wyżej
natomiast mamy jeszcze Klasę Okręgową, a potem V ligę, IV, III, II, I i
ekstraklasę. W Polsce przyjmuje się, że

Tak, jak w wielu innych przypadkach,
zainteresowanie piłką nożną, wcześniejsza gra w piłkę naturalnie sprawiały, że ten sport był obecny w moim
życiu. A sam pociąg do sędziowania
wziął się jeszcze bardzo dawno temu,
kiedy jeszcze nie ujawniła się cała
afera związana z korupcją. To było w
szkole podstawowej, gdzie moim nauczycielem techniki został sędzia piłkarski, Pan Wacław Gargula. Najpierw o tym nie wiedzieliśmy, ale
kiedy już jakimś cudem ta informacja
do nas dotarła to praktycznie od razu
zaczęliśmy się z kolegami tym interesować . To był nasz autorytet pod tym
względem. Jednak było jeszcze za
wcześnie. W liceum znowu ciągnęło
mnie do sędziowania, ale pojawił się
drugi poważny problem, a mianowicie
brak prawa jazdy, co czasami strasznie
utrudnia tę zabawę. I tak zeszło aż do
studiów, do grudnia 2008, kiedy zapisałem się i ukończyłem kurs sędziowski i zdałem egzamin teoretyczny z
przepisów gry w piłkę nożną. Potem
na wiosnę trzeba było zdać egzamin
kondycyjny i do dzieła. A ściślej mówiąc do sędziowania na samym początku meczy dzieciaków. Początki
były trudne, bo nie jest tajemnicą, że
aby być sędzią nie wystarczy mieć
tylko kondycję i znać przepisy, ale też
trzeba być dobrze przygotowanym
psychicznie. Zresztą szczerze mówiąc,
to było też jednym z moich motywów
spróbowania sił w sędziowaniu. Pomogły mi też bardzo zajęcia na studiach. W każdym razie z każdym kolejnym meczem było i jest coraz łat
w
i
e
j
.
Jak często sędziujesz i jakie są to
spotkania?

Obecnie jest przerwa zimowa i od
czasu do czasu sędziujemy turnieje
na hali, jednak to nie to samo. Tak
naprawdę, kiedy sezon jest w pełni
to zdarza się sędziować nawet 5-6
zawodów w tygodniu. Najwięcej
oczywiście sędziuje się w weekendy, ale w niektórych okresach są
również mecze w tygodniu. Generalnie w trakcie trwania sezonu na
jeden tydzień wychodzi średnio ok.
4 mecze, co w skali całego sezonu
wychodzi ok. 70-80, czasami nawet
100 spotkań. Ja mówię oczywiście
za siebie, bo tutaj nie ma reguły, to
zależy również od dyspozycyjności
s
ę
d
z
i
ó
w
.
Czy ktoś zarzucił Ci kiedyś stronniczość lub błędne decyzje?
Jasne że tak! Nie ma bezbłędnych
sędziów. Na początku myślałem, że
sędzia jest wtedy dobry, kiedy
wszyscy są zadowoleni. Owszem,
tak jest, ale nie do końca. Sędzia
jakikolwiek, sportowy czy państwowy nie powinien i nie może się starać zadowalać ludzi.

„Początki były trudne,
aby być sędzią nie wystarczy mieć tylko kondycję i
znać przepisy.”
Ma być obiektywny, oceniać fakty i
dowody i stać na straży przestrzegania przepisów prawa. W przypadku
sędziego piłki nożnej przepisy prawa to przepisy gry w piłkę nożną, a
fakty obserwuje się na boisku i ocenia je zgodnie z tymi przepisami.
Często zawodnicy czy działacze
przeciwnych drużyn różnie odbierają te same zdarzenia. A rolą sędziego jest rozstrzygnąć ten spór, żeby
się nie pozabijali nawzajem. Tak
więc rolą sędziego jest stanie na
straży przepisów gry i bezpieczeństwa zawodników, a nie zadowalanie jednej czy drugiej drużyny. Bez
emocji, na zimno. Co jest niemożliwe do końca, ale trzeba się starać.
Obecnie, już się uodporniłem na
takie zarzuty i krytykę, dlatego że
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prawda jest taka, iż sędziowie czują
i wied zą, co zrob ili źle.
Chcesz zostać sędzią międzynarodowym? Co musisz zrobić, aby
tak się stało?
Muszę dobrze sędziować:). Po prostu. Cały czas się rozwijać sędziowsko i osobowościowo, utrzymywać bardzo wysoki poziom i
mieć wsparcie osób, które o tym
decydują ( wsparcie rodziny jest
ważne,

„Dziękuję losowi czy jakiejś opatrzności, że
szkołą średnią, do której
chodziłem było VI LO”
ale to nie ona decyduje o tym kto
jest sędzią międzynarodowym).
Jeszcze raz przypomnę, że to ma
być przyjemność przede wszystkim
i przygoda życiowa. Wtedy to ma
sens. Nic na siłę. Dla mnie jest to
właśnie taka przygoda, która dostarczyła mi już wiele dobrych i
pozytywnych doświadczeń. O karierze na razie nie myślę. Sędziowanie to jedna z kilku moich pasji
po prostu. I jestem chyba już uzależniony od tego, bo od trzech
tygodni nie miałem meczu i mnie
męczy:) Gorzej, jeżeli stracę radość z wykonywania tej roboty.
Ale póki co chyba mi to nie grozi.
Kiedy skończyłeś naszą szkołę?
Co teraz robisz?
VI LO im. Bolesława Barbackiego
w ZS nr 3 w Nowym Sączu skończyłem w kwietniu 2008 roku, potem matura i niestety trzeba się
było pożegnać. Obecnie jestem
studentem III roku pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy kulturalnooświatowej w PWSZ w Nowym
Sączu, co również daje mi bardzo
dużo ciekawych życiowych doświadczeń i uczy konkretnych
umiejętności. Prawie tak sobie to
wymyśliłem w liceum i tak się udało, że studiuję to, co chciałem.
Jak wspominasz naszą szkołę?

Hmm, nie będę nadmiernie słodził jak
powiem, że bardzo, ale to bardzo dobrze. Dziękuję losowi czy jakiejś
opatrzności, że szkołą średnią, do
której chodziłem było VI LO w Nowym Sączu, a dokładnie klasa humanistyczna w latach 2005-2008. Przede
wszystkim pamiętam atmosferę, jaka
panuje w tej szkole i wiem, że się nie
zmieniła. I na pewno nie jest to tylko
moje subiektywne odczucie. Ta wzajemna dobra atmosfera dotyczyła
wszystkich - od uczniów, pań sprzątaczek, pana konserwatora, pań sekretarek, do nauczycieli i na dyrekcji kończąc. Doświadczenie tej atmosfery
pomaga mi teraz bardzo w praktykach
zawodowych, w sędziowaniu, tak
naprawdę wszędzie. Na pewno pomoże też później w pracy zawodowej.
Przykładowo, składając podanie do
szkoły, nie znałem jeszcze nauczycieli. Pierwszy kontakt wystraszonego
gimnazjalisty był z sekretariatem. Do
dziś pamiętam życzliwe przyjęcie
przez panie sekretarki. Mówiąc szczerze, kiedy chodziłem wtedy z podaniami od szkoły do szkoły to właśnie
ten kontakt z sekretariatem miał
ogromne znaczenie w wyborze szkoły.

„Młodzi nie wiedzą, co
tracą, chociaż na pewno
nie jest źle”

Przynajmniej w moim przypadku. A
nie przypuszczałem, że dalej też będzie pozytywnie. W "szóstce" tradycyjne "kocenie" miało zawsze charakter humorystyczny, a nie chamski, co
też bardzo dobrze pamiętam. W skrócie, na pewno nie wymienię wszystkich dobrych wspomnień związanych
z "szósteczką", ale przecież nie mogę
zapomnieć o swojej świetnej, zorganizowanej, uzupełniającej się klasie,
gdzie każdy wnosił coś oryginalnego.
O swojej Wychowawczyni przez duże W, Pani Dyrektor Halinie Dominik, która była do bólu sprawiedliwa,
wymagająca, ale nie złośliwa, chociaż

wiele razy nam się należało. Mnie parę
razy też :D:D:D Na drugim miejscu
oczywiście Pan Profesor Władysław
Krzyżak, z którym można było podyskutować o różniastych sprawach nie
tylko przy odpowiedzi, czasami kilka
godzin;). Szczególne wzięcie miały
tematy polityczne, to było dobre..a
"Dobra leży koło Limanowej";). A
matematyka u Pana prof. Leszka
Szczeciny to już W OGÓLE była jazda :). Chemia z Panią prof. Joanną Olesiak, biologia z Panią prof. Grażyną
Bastą, fizyka z Panią prof. Sadowy,
wychowanie fizyczne z Panem prof.
Wojciechem Hejmejem, Panem prof.
Tadeuszem Adamkiem czy niezniszczalną Panią prof. Danutą Górszczyk i
próby poloneza na studniówkę, informatyka z Panem prof. Markiem Stęplewskim, religia z s. Marciną Cecylią
Bąk, język francuski z Panią prof. Emilią Gargulą, PO z Panem prof. Januszem Gądkiem, no i angielski z Panem
prof. Jackiem Frączkiem… Wiem, że
niektórzy nauczyciele już są na emeryturze, a szkoda… młodzi nie wiedzą,
co tracą, chociaż na pewno nie jest
źle... Poza tym obowiązkowe trampki,
identyfikatory… Jakoś tak to już jest,
że w pamięci oprócz WIEDZY zostają
najbardziej te sceny, które jakoś były
wesołej Dzięki za wszystko.
Pozdrawiam wszystkich Nauczycieli,
Mamę, Wujka, Dyrekcję, Maturzystów,
Uczniów i Redakcję SZTAMY.. Jeszcze
raz dzięki wszystkim za wszystko! Good
luck! Do zobaczenia! Gdzieś...

Sylwia Janiszewska
klasa III LO a
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„Last Christmas” zamiast „Cichej Nocy”?
Święta Bożego Narodzenia zbliżają
się wielkimi krokami, a zima w pełni. Znów, jak co roku, zasiądziemy
przy rodzinnym stole, obdarujemy
się prezentami schowanymi pod choinką, przełamiemy się opłatkiem, w
naszych domach ponownie
zabrzmią kolędy…
No właśnie, jak to będzie z
tymi kolędami? Czy będziemy śpiewać, tradycyjne, piękne, polskie
kolędy czy anglojęzyczne piosenki o
świętach? I czy w ogóle będziemy
śpiewać? Zaintonujemy „Przybieżeli
do Betlejem” czy „Wish you a merry
Christmas? Czy „Cichą noc” (to
wprawdzie kolęda rodem z Niemiec

jednak od lat wykonywana w Polsce),
czy może „Last Christmas”?
Oczywiście, wszystko ma swój urok a
każdy ma inny gust, niektórym podobają się polskie kolędy, innym nie.
Czy jednak dobrym zjawiskiem jest
sytuacja, z którą mamy do czynienia
coraz częściej, mianowicie zastępowanie polskiej tradycji przekazywanej z
pokolenia na pokolenia wszechobecną
angielszczyzną? Nie mam nic przeciwko angielskiemu, wręcz przeciwnie, jest to język bardzo użyteczny w
dzisiejszych czasach, ale czy musi być
też obecny podczas rodzinnych świątecznych spotkań? W szkołach dzieci
uczą się „kolęd” angielskich. W domach śpiewane są „kolędy” angielskie. Czy to dobre?
Wyobraźcie sobie: w
rodzinnym gronie wokół choinki zbierają się
Polacy nucący sobie:
„…Christmas
time,
mistletoe and wine,
children singing Christian rhyme…” , podoba się wam taki obrazek?
Niech w zapomnienie nie odchodzą melodie: „Dzisiaj
w
Betlejem”,

„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Z
narodzenia Pana”. Te i inne polskie
pieśni świąteczne w naszym kraju
często mają wieloletnia tradycję, liczą
sobie czasem parę stuleci, np.
„Lulajże Jezuniu” powstało prawdopodobnie w drugiej połowie XVII
wieku, a najstarsza polska kolęda
„Zdrów bądź Królu Anielski” pochodzi z 1424 r. (!). Ci, którzy lubią
„odskocznię” od tradycyjności mogą
zasmakować w nowoczesnych (choć
niektóre też już mają swój lata) polskich kolędach, np. „Maleńka miłość”
Eleni, „Kolęda dla tych, którzy odeszli” Grzegorza Turnau czy też
„Ciemno tej nocy betlejemskiej było”
– Skaldów z tekstem Ernesta Brylla.
Jeśli macie możliwość, posłuchajcie
„Pastorałki sądeckiej” – naszej regionalnej pastorałki. Urzeka regionalnym urokiem. Kolędy angielskie –
tak, ale nie w domu, przy choince, w
blasku świec, lecz przy innej okazji.
Święta są raz w roku, spędźmy je w
duchu polskości i tradycji, nie zatraćmy jej, nie pozwólmy na to, by Cichą
Noc zastąpiło „Last Christmas”.
Agnieszka Małecka
Klasa II LO a

Agnieszka Małecka

F ELIETON
Jak być szczęśliwym w szkole?
Dla wielu z nas szkoła jest miejscem, gdzie chodzimy z wielką niechęcią, rezerwą i z ochotą omijalibyśmy ją szerokim łukiem. Dzieje się
to z jednego prostego powodu – ze
szkołą wiążemy negatywne emocje.
Sprawia to, że czujemy się w niej
nieszczęśliwi, źli, nerwowi. Nie jest
to dobra sytuacja, zważywszy na
ilość czasu, którą jej poświęcamy.

Nasze złe samopoczucie przekłada
się również na kontakty w domu i
naszym najbliższym otoczeniu. Dlatego tak dobrze jest spróbować przełamać się i spojrzeć na sytuację, w
której jesteśmy w trochę innym
świetle.
Na początek postarajmy się
nie odbierać szkoły jako więzienia,

ale raczej za miejsce, które pomoże
nam w osiągnięciu naszych życiowych celów. To właśnie ta instytucja
rozwija nasze zainteresowania, talenty, uczy nas jak radzić sobie w
otaczającym nas świecie. Nie wolno
zapominać o tym, że to człowiek
wykształcony jest teraz najbardziej pożądanym materiałem
pracowniczym.
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naszym codziennym dniu. Należy zmienić swoje myślenie i
podejście tak, żeby niepowodzenia nie były dla nas powodem do złości, a jedynie źródłem większej motywacji i
postanowień do zmian na lepsze, w myśl zasady: co nas nie
zabije, to nas wzmocni.
Wyjątkowo ważne
jest długoterminowe utrzymywanie wysokiego poziomu
motywacji i nie poddawanie
się. Nigdy nie jest tak źle, żeby
nie można było się podnieść i
udowodnić swoją prawdziwą
wartość. ;)

Joanna Postrożna

Oczywiście nie zawsze
nasze wysiłki związane z nauką
przekładają się na dobre oceny, a
kontakty z nauczycielami nie zawsze są znośne. Pesymizm, wrogość
do szkoły i profesorów, które wtedy się pojawiają nie pomagają nam
w odczuwaniu przyjemności z pobytu w szkole. Jednak nie powinniśmy pozwalać sobie na to, żeby te
pejoratywne emocje dominowały w

Często uważamy nauczycieli za naszych największych wrogów, prześladowców
i nie jesteśmy w stanie nawiązać z nimi odpowiednich relacji, które umożliwiałyby bezstresowe
podchodzenie do zajęć, bez obawy
przed kolejną krytyką, czy wypaczoną opinią o naszym zachowaniu. Czy
nie byłoby przyjemniej widzieć w
nauczycielach doświadczonych, zaufanych ludzi, którzy starają się jak
najlepiej pomóc nam przejść przez
ten burzliwy okres i przygotować nas
do samodzielnego życia? Zdecydowanie to tylko ułatwiłoby i umiliłoby
nam czas spędzany w szkole.

uczyciel, ale również uczeń – uczeń.
Zapytałam kilku licealistów o to, co
sprawia, że czują się dobrze w szkole i
otrzymałam jednoznaczne odpowiedzi:
przyjaciele. To oni sprawiają, że pojawiają się w nas jak najbardziej pozytywne emocje, a szkoła jest, co by nie
mówić, jedynym miejscem, w którym
można spotkać się w tak licznym gronie! To właśnie na nich powinniśmy
skupiać jak najwięcej dobrych uczuć,
czuć z nimi więzi, stworzyć wspólnotę.
Chyba nic nie sprawia większej przyjemności niż przyjazne uśmiechy z
każdej strony. Dlatego istotne jest, by
nie zrażać do siebie ludzi – rówieśników jak i nauczycieli – żyć z nimi w
zgodzie i nie przejmować się potępiającymi opiniami innych, chyba że są one
konstruktywne.
Powinniśmy dążyć do samorealizacji, odnajdywać w każdym dniu
coś nowego, nie poddawać się rutynie.
Szkoła może być przyjemnym miejscem, wystarczy tylko spojrzeć na nią z
trochę innej strony, uchwycić jej dobre
cechy i wykorzystać je. Nie taki diabeł
straszny jak go malują. ;)
Joanna Postrożna
Klasa I LO a

Dobra komunikacja jest potrzebna nie tylko na linii uczeń – na-
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