Nasza szkoła otrzymała Tarczę Herbową "Zasłużony
dla Miasta Nowego Sącza"
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S ŁOWO DO C ZYTELNIKA
Drodzy Czytelnicy!
Ani się nie obejrzeliśmy, a znów minęło 10 miesięcy. Wkrótce wszyscy udamy
się na zasłużony odpoczynek. Już 24 czerwca spotkamy się ostatni raz w tym
roku szkolnym. Odbierzemy świadectwa i wyruszymy w podróż po wakacyjnych ścieżkach.
Mimo że wakacje za pasem, redaktorom „SZTAMY”, zgodnie z planem, udało
się wydać ostatni w tym roku szkolnym numer gazetki.
A co w tym wydaniu?
Propozycje spędzenia wakacyjnego czasu zebrała Natalia Drożdż w swojej
sondzie, natomiast Karolina Hołyst powróciła do Jubileuszu 90-lecia istnienia
naszej szkoły. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ciekawe wywiady z Pauliną Mróz oraz Klaudią Leśniak. Jak czuli się maturzyści przed maturą? O tym
Klaudia Peregrym. Warto również przeczytać felieton „Cierpienia młodego
licealisty” oraz „Literacki pamiętnik pierwszoklasistki” .
W tym numerze serdecznie dziękuję Natalii Banach, która uprzed-

Bartosz Matras

nio była redaktorem naczelnym „SZTAMY”, a zawsze mogę liczyć na Jej po-

S PIS TREŚCI :

moc, choćby „złamanie” owej gazetki.
Wszystkim Czytelnikom życzę udanego wakacyjnego wypoczynku,
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dużo słońca, wspaniałych przygód i niezapomnianych wrażeń. Do zobaczenia
we wrześniu!

Bartosz Matras
redaktor naczelny

w wywiadzie z Panią Prof. Bogumiłą Gleń-Balicką.
Panią Profesor, w imieniu całej redakcji,
serdecznie przepraszamy :)

Pamiętnik pierwszoklasistki
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S ONDA DZIENNIKARSKA
S ONDA DZIENNIKARSKA
Wakacyjne plany
Wakacje coraz bliżej, więc nasuwa się
zasadnicze pytanie: Gdzie w tym roku
odpocząć po ciężkim i pracowitym roku
szkolnym? Wszyscy mamy do wyboru

na tam zobaczyć wiele interesujących
miejsc. Można zobaczyć morze, które
jest o wiele cieplejsze, pomimo tego, iż
jest to samo morze co nasze."

wiele ciekawych opcji: Morze Bałtyckie?

Krystian I LO a

Wyjazd za granicę? A może rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Uczniowie

,,Chciałabym wybrać się do Japonii. To

oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 pod-

bardzo ciekawy kraj, ma niesamowitą

sunęli nam kilka interesujących propozy-

kulturę”.
Wiktoria I LO a

cji.
,,Chcę przede wszystkim wypocząć po

,,Myślę, że fajnym i ciekawym miejscem

trudnym roku szkolnym, spędzić czas ze

na wakacje będzie Hiszpania. Jest tam

znajomymi, zwiedzić kilka ciekawych

wiele interesujących miejsc, wspaniała

miejsc, może odwiedzić nasze polskie mo-

pogoda oraz przede wszystkim przystoj-

rze. Chciałbym też pochodzić po górach -

ni chłopcy.”
Martyna I T

wyjazd do Zakopanego byłby dobrym
pomysłem.”
Seweryn II LO e
,,Chętnie wybrałbym się do Niemiec, ponieważ jest to ciekawy kraj, moż-

miejscem byłaby próżnia, ewentualnie
bezludna wyspa."
prof. Karolina Korzystka
,,Moim marzeniem jest wyjechać do
Japonii, która ma bardzo bogatą historię , kulturę, obyczaje. W wakacje na
pewno sporo czasu poświęcę rodzinie,
nie braknie nam czasu na gry, zabawy
różnego rodzaju kąpiele. Obecnie planu-

,,Tak naprawdę chciałabym wyjechać

ję najbliższy okres wakacyjny - miejmy

w miejsce, gdzie będzie cisza i spokój.

nadzieję, że pogoda będzie sprzyjająca"

Żeby nikt nic ode mnie nie chciał, nikt

prof. Adam Szczecina

nic do mnie nie mówił. Takim idealnym

Natalia Drożdż
klasa II LO a

I NFORMACJA
90 lat minęło...

W Miejskim Ośrodku Kultury w No-

im. Bolesława Barbackiego.

dowej w Nowym Sączu. Jej założycie-

Z tej okazji dyrektor szkoły

lem i pierwszym dyrektorem, nauczy-

Czesław

otrzymał

cielem rysunku i kostiumologii, auto-

„Złotą Odznakę Honorową

rem podręczników był znany sądecki

Województwa Małopolskie-

społecznik oraz artysta malarz - Bole-

go” – Krzyż Małopolski. A

sław Barbacki. Szkoła od 1 września

nasza szkoła otrzymała Tar-

1979 r. nosiła nazwę Zespół Szkół

czę Herbową „Zasłużony dla

Odzieżowych. Otrzymała wówczas

Sarota

Miasta Nowego Sącza”

wym Sączu, 15 kwietnia br., odbyła się

Obecny Zespół Szkół nr 3 powstał

okolicznościowa akademia z okazji

w 1926r. jako Przemysłowa Szkoła

jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół nr 3

Żeńska Koła Towarzystwa Szkoły Lu-

sztandar i imię Bolesława Barbackiego. W skład obecnego Zespołu Szkół
nr 3 wchodzą: VI Liceum Ogólnokształcące,
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I NFORMACJA
Technikum Nr 6 i Zasadnicza

infrastruktury informatycznej.

Szkoła Zawodowa Nr 6.

Od

Od 2000 r. szkoła jest objęta

1999 roku dyrektorem szkoły

patronatem Akademii Pedago-

jest Czesław Sarota.

gicznej w Krakowie.

Z jego inicjatywy powstały nowe profile VI LO, a także przeprowadzono gruntowe kompleksowe remonty i modernizację budynku szkolnego oraz

Karolina Hołyst
klasa I LO a

W YWIAD ( ÓWKA )
Druga w Polsce
W tegorocznej edycji zawodów central-

podczas uczestniczenia w Olimpiadzie?

wziąć udział w Olimpiadzie?

nych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i

Największą trudnością, podobnie jak w ubie-

Gdy przyszła informacja o zapisach

Umiejętności z Zakresu Projektowania i

głym roku, był dla mnie drugi dzień olimpia-

na pierwszy etap szkolny Olimpiady

Wytwarzania Odzieży Paulina Mróz

dy. Musiałam wówczas wykazać się wiado-

pomyślałam, że czemu by nie spró-

uczennica III klasy technikum zajęła II

mościami przed kilkuosobową komisją, od-

bować wziąć udziału także i w tym

miejsce. Sukces Pauliny jest również

powiadając na trzy wylosowane pytania.

roku, w końcu nic nie ma do strace-

wielkim sukcesem naszej szkoły oraz

Dodatkowym stresem był fakt, iż odpowia-

nia. Poza tym uważam, że im większa

rezultatem starań uczących laureatkę

dałam jako ostatnia - siódma uczestniczka,

liczba uczestniczek tym lepiej dla

nauczycieli.

przez co czas oczekiwania na swoją kolej

szkoły, ponieważ pokazuje to zaanga-

Co skłoniło Cię do wystartowania w

znacznie się dłużył.

żowanie i chęć podejmowania pracy

Olimpiadzie?

Jak się czułaś, gdy dowiedziałaś się, że je-

przez uczennice. Więc decyzja o

Ponowne uczestnictwo w Olimpiadzie

steś jedną z najlepszych uczennic w Polsce?

udziale w tegorocznej Olimpiadzie

uwarunkowane było moim poprzednim

Nie żałowałaś, że nie udało Ci się zdobyć

była poniekąd podjęta z myślą o na-

startem, gdzie wbrew moim oczekiwa-

głównej nagrody?

szej szkole.

niom zdobyłam IV miejsce. Utwierdziło

Byłam zadowolona, że udało mi się zdobyć

Czy wiążesz swoją przyszłość z pro-

mnie to w przekonaniu, że start w tej

miejsce wyższe niż w poprzedniej edycji

jektowaniem czy to tylko Twoje

olimpiadzie był słuszną decyzją.

Olimpiady. Z drugiej strony wiadomo też, że

hobby?

Ile czasu zajęły Ci przygotowania?

można czuć lekki niedosyt, ponieważ drugie

Na chwilę obecną samo projektowa-

Moim zamiarem było systematyczne prze-

miejsce to tylko jeden krok od zwycięstwa.

nie mogłabym zaliczyć bardziej jako

glądanie różnych dostępnych mi materia-

Jednakże jestem szczęśliwa ze zdobytej po-

hobby, miłą formę spędzania wolne-

łów, jednak ze względu na bieżącą naukę

zycji, gdyż w tegorocznej Olimpiadzie starto-

go czasu. Poza tym nie mam jeszcze

w szkole główne i najważniejsze przygoto-

wało ponad 200 osób z całej Polski, nato-

konkretnych planów na przyszłość -

wania do Olimpiady zostawiłam na ostat-

miast w samym III etapie aż 86 uczestników.

myślę, że czas pokaże.

nią chwilę, czyli kilka dni przed samym

Myśl o tym, że jest to właściwie drugie miej-

wyjazdem do Łodzi.

sce w kraju jest naprawdę budująca.

Co było dla Ciebie największą trudnością

Czy jest ktoś, dzięki komu postanowiłaś

Karolina Jarzmik
klasa I LO a
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SYLWETKA
S YLWETKA
Poznawać to, co jeszcze niepoznane...
Klaudia Leśniak – uczennica II klasy

oraz literatura, którą nierzadko kon- zowało wydawnictwo psychologiczne

psychologiczno-językowej VI LO, zo-

templuje. Wolne chwile dziewczyna „Charaktery” pod patronatem Mini-

stała finalistką VIII Ogólnopolskiego

stara się spędzać w gronie przyjaciół, sterstwa Edukacji Narodowej. Finał

Turnieju

Psychologicznej.

często jeżdżąc na koncerty. Od 2014 odbywał się w Warszawie, skąd na-

Opiekunem zdolnej licealistki była

roku – Klaudia uczęszcza do VI LO. Za- sza uczennica powróciła z tytułem-

Pani prof. Violetta Jędruch

pytana o to dlaczego wybrała klasę o „Finalistki”. Mimo faktu, iż przygoto-

Wiedzy

Klaudia urodziła się 29 sierpnia 1998
roku. W latach 2005-2014 uczęszczała
do Zespołu Szkół w Chełmcu. Już od
najmłodszych lat Klaudii towarzyszyła
psychologia.

profilu psychologiczno – językowym, wania do turnieju były ciężkie i wybez dłuższego namysłu stwierdziła , że magały pracy oraz pełnego zaangażowybrała tą klasę ze względu na przed- wania, nie zniechęciło to Klaudii, a
mioty rozszerzone, które otworzą jej wręcz przeciwnie jeszcze bardziej ją
drogę na wymarzony kierunek studiów zmobilizowało, ostatecznie doprowa– psychologię. Zdolna uczennica doda- dzając ją do sukcesu.

-Bardzo interesuje mnie psychologia,
głównie ze względu na to, że mogę
lepiej poznawać innych ludzi, mechanizmy które nimi kierują. Ponadto od
zawsze chciałam poznawać to, co jesz-

je, że wybrała ten profil również dlate- Ponadto przygotowując się do kongo, aby mieć możliwość uczestniczenia kursu licealistka nauczyła się wielu
w wielu spotkaniach z psychologami

biła swą wiedzę z zakresu psychologii

wościami.

oraz poszerzyła horyzonty.

cze nie jest poznane, a to właśnie
umożliwia psychologia - mówi Klaudia.
Uczennicę interesuje również rysunek

ważnych i przydatnych rzeczy, pogłę-

oraz innymi równie ciekawymi osobo-

Klaudia — 9 kwietnia 2016

- Chciałam sprawdzić własne możliroku — uczestniczyła w finale Turnieju wości i wiedzę. Dzięki temu mogłam
Wiedzy Psychologicznej, który zorganisię też rozwinąć, bo przygotowując
się do turnieju wiele się dowiedziałam – stwierdza finalistka.
Mottem życiowym, które nieustannie
towarzyszy Klaudii jest cytat amerykańskiego psychologa P. G. Zimbardo
– „Więzieniem jest dla nas działanie
wbrew własnej woli”.

Klaudia Matuła
klasa II LO a
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S YLWETKA
Duch muzyki
pierwszym instru-

Aby poprawić swoje oceny, Dominik

mentem był flet,

zagrał nie na flecie, lecz na akordeo-

który nie narodził

nie. Nauczyciel muzyki był zachwyco-

w nim pasji do

ny, więc zaproponował mu występ

muzyki.

Przełom

przed publicznością. - Często wspo-

nastąpił w czwar-

minam swój pierwszy koncert. Nigdy

tej klasie szkoły

tak bardzo się nie stresowałem, był to

podstawowej,

mój pierwszy występ przed tak dużą

kiedy

Dominik

widownią – wspomina Dominik. Od

znalazł na strychu

tego momentu otrzymał wiele propo-

stary

akordeon.

zycji występów przed szeroką publicz-

Instrument ten był

nością. Dominik, pomimo młodego

używany

przez

wieku, wykazuje się nie tylko niesa-

jego

brata.

mowitą grą na akordeonie, ale rów-

Dominik Główczyk urodził się 25 września

- To on rozpalił we mnie ducha muzyki –

nież spełnia się jako DJ oraz śpiewak

1998 r w Krynicy. Obecnie uczęszcza do I

mówi Dominik. Po pewnym czasie zau-

operowy. Swój talent rozwija pod

klasy VI Liceum Ogólnokształcącego im.

ważył, że nuty, które przypisane były do

okiem profesjonalistów w Państwo-

Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.

fletu, idealnie pasowały do akordeonu. -

wej Szkole Muzycznej I i II stopnia im.

Od najmłodszych lat nie przejawiał zainte-

Po jednym dniu umiałem zagrać wiele

Fryderyka Chopina w Nowym Sączu.

resowania muzyką. W szkole podstawo-

ludowych piosenek i nie sprawiało mi to

wej nie radził sobie z tym przedmiotem.

dużego trudu – wspomina zdolny liceali-

Efektem tego były negatywne oceny. Jego

sta.

Małgorzata Jabłonowska
klasa I LO a

I NFORMACJA
Z historią ziemi sądeckiej za pan brat
Pogłębienie wiedzy o historii ziemi są-

opieką prof. Grażyny Lipczuk-Kalisz

został egzamin, z którego wyłonio-

deckiej, zaznajomienie się z kulturą i

zmierzyli się z trzyetapowym wyzwa-

nych zostało piętnastu finalistów.

dziedzictwem lokalnym to tylko nielicz-

niem, aby w końcu 22 marca zawalczyć

Wśród nich znaleźli się podopiecz-

ne cele konkursu „Mój region- moja

o miejsce w finale. Uczestnicy mieli za

ni naszej szkoły. Tytuł laureatki

duma, moje miasto- moja duma”. Nasi

zadanie napisać pracę na wybrany

otrzymała Klaudia Matuła. Gala

uczniowie po raz kolejny odnieśli w

przez siebie temat oraz w formie pi-

kończąca konkurs odbyła się w auli

nim wielki sukces. Klaudia Matuła i

semnej odpowiedzieć na pytania kon-

Wyższej Szkoły Biznesu-NLU w

Grzegorz Pietrzak z klasy II LO a pod

kursowe. Następnie przeprowadzony

Nowym Sączu. Dyplomy wręczane

6
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I NFORMACJA
były przez panią Barbarę Bartuś -

ki Łukasza Warzechy. Naszym

poseł na sejm RP. Spotkanie inaugu-

finalistom serdecznie gratulu-

racyjne IV edycji wydarzenia histo-

jemy i życzymy dalszych suk-

rycznego „Mój region- moja duma,

cesów.

moje miasto-moja duma” miało miejsce 13 maja w Ratuszu Miejskim,
gdzie podsumowano całą edycję kon-

Gabriela Krzak
klasa II LO a

kursu oraz odbyła się promocja książ-

S ONDA DZIENNIKARSKA
Pożegnanie absolwentów
4 maja wybiła godzina, w której matu-

radę i zarazem podpowiedź, 99% ludzi ją

rzyści stanęli do słynnej walki a ich

zdaje.

Uczeń

klasy

3

LO

a

jedyną bronią były dwie rzeczy: długo-

„Już na samą myśl o maturze

pis i wiedza w głowie. Postanowiliśmy

mam gęsią skórkę. Zostało już tak nie-

zapytać kilku maturzystów czego oba-

wiele czasu a zdaje się jakby materiału

wiają

:-)

było coraz więcej. Oczywiście najbar-

„Stres mobilizuje mnie do nau-

dziej obawiam się matematyki. Mam

ki. Mam nadzieję, że zdołam powtórzyć

nadzieję, że uda mi się opanować ją do

się

najbardziej

jeszcze wszystko co

tego stopnia żeby pora-

może się przydać i

dzić sobie na egzaminie.

osiągnąć dobry wy-

Uczennica kl. 3 LO c

nik. Marysia kl. 3
LO a

się

matury

„ Ja staram

wykorzystuję na jakieś

podnosić

powtórki. Stres jest, ale

do

rangi

poradzić. W końcu te 3 lata nie powinny pójść na marne. Uczennica kl. 3
LO c
Miejmy nadzieję, że każda ze

„Staram się nie tracić
czasu i każdą chwilę

nie

myślę, że z resztą powinnam sobie

mam nadzieję, że moja

stron stanie na wysokości zadania
i podoła trudom tej wielkiej walki jaką
jest

MATURA.
5 lipca 2016 roku absolwenci

odbiorą

świadectwa

z

wynikami.

egzaminu życiowego, traktuje ją jako

nauka nie pójdzie na marne i wygram tę

serię sprawdzianów. Bo przecież niczym

słynną walkę”. Uczennica kl. 3 LO b

innym to nie jest. To przez całą otoczkę

„Staram się nie myśleć ile czasu

niektórzy popadają w furię i nie mogą

zostało tylko skupić się na tym, co naj-

spać po nocach. Owszem, należy się

ważniejsze. Polski to moja pięta achille-

Klaudia Peregrym

przygotować, ale bez paniki. Dla wszyst-

sa, dlatego najwięcej czasu poświęcam

klasa II LO a

kich, którzy zdają teraz maturę mam 1

właśnie na ten przedmiot. Poza tym

Trzymamy za Was mocno kciuki! :-)
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8 PYTAŃ DO ...
Pana Profesora Jerzego Dębickiego, nauczyciela języka polskiego i filozofii
w Zespole Szkół nr 3 w Nowym Sączu
Życiowe motto: Trzeba być uczciwym człowiekiem.
Jestem: Sfrustrowanym książkożercą.
Największy sukces: Jest jeszcze przede mną
Największa porażka: Nie przypominam sobie.
Moim autorytetem jest: ks. prof. Józef Tischner.
Najbardziej dumny jestem z: syna.
Ulubiona klasa: No i co ja mam odpowiedzieć? Lubię wyraziste charaktery wsparte rozsądkiem i taktem.
Książki godne polecenia: G.G. Marquez "Sto lat samotności", J. Cortazar "Gra w klasy", J. Joyce, "Ulisses", G. Perec, "Życie. Instrukcja
obsługi". To zawsze. Aktualnie (w trakcie lektury): Z. Prilepin
"Klasztor", P. Modiano "Ulica ciemnych sklepików", Nicholas Mirzoeff "Jak zobaczyć świat", M. Grzebałkowska "Beksińscy. Portret
podwójny", Tony Judt "Powojnie". Lista z oczywistych względów
niepełna.
Natalia Drożdż
klasa II LO a

F ELIETON
Cierpienia młodego licealisty
Moment, w którym pierwszy

przeczytaniu

...tffuuu...

raz przekraczasz próg liceum wywołuje

omówieniu lektury ...- ?

tak wysoki poziom ekscytacji, że natych-

(Kto napisał ,,Cierpienia

miast wyłączasz racjonalne myślenie, a

Młodego Wertera”?) doj-

filozofia Schopenhauera czy powieść

dziesz do wniosku, że życie

epistolarna ,,Cierpienia Młodego Werte-

to nie bajka, a liceum to

ra'' to tematy tak odległe jak gwiazdy z

nie powtórka z rozrywki

najdalszej galaktyki. Drugiego września

gimnazjalnej. Oceny trze-

poziom hormonów szczęścia nadal się

ba poprawić i uświadomić

utrzymuje. Trochę pozadzierasz z nau-

sobie, że będzie to jednak

czycielami, albo poudajesz, bo przecież

rok

pozory tworzą osobowość – tę w oczach

(skórzanego :-). A potem

innych (oczywiście najważniejszą), a po-

przychodzi moment – druga klasa - kie-

dalej, Twój organizm staje się ustabili-

tem nagle otworzysz szeroko oczy, bo

dy ból egzystencji jest tak wielki, że

zowany chemicznie, a państwo, w

przecież 5 jedynek na półrocze to sta-

Schopenhauer przy tym wymięka... Mo-

którym żyjesz ma coraz to bliżej do

nowczo za dużo, ale jakoś to będzie! Po

ment, kiedy do matury masz bliżej niż

ściągania z Ciebie podatków. Te ma-

bez

paska
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giczne cyferki 1 i 8 ( prawie jak 40 i 4 ) -

tylko plan B, bo przecież kogo interesują

francuski (bo przecież femme to mo-

cóż za wiek ! Bunt się skończył, docho-

ciągi, skoro wolisz wyciągnąć – tyle że

tyw z języka polskiego, a nie żadna

dzisz do wniosku, że rodzice i tak już nic

nogi ;-) Rodzaje ukorzenienia wolałbyś

kobieta). Robi się cieplej, witamina D

Ci nie zrobią – ewentualnie obiad i im-

poznać ze strony podziemia, a jedyne

powoli zaczyna wpływać do Twojego

prezę urodzinową. Życie staje się jedną

drzewo jakie Cię interesuje to takie, z

organizmu,

wielką niewiadomą. I co dalej ? Ból ist-

którego wykonana jest trumna. I gdy wy-

przecież za miesiąc kończysz drugą

nienia. Krótkie dłużące się miesiące.

daje Ci się, że już gorzej być nie może

klasę :) w głowie plany na wakacje.

Wrzesień, październik są jeszcze w mia-

przychodzi półrocze, a po nim ,,zima

Regeneracja. Dwa miesiące bez troski,

rę... potem wieczory stają się dłuższe,

kwietniowa”. Za równy rok piszesz matu-

bez mózgu, i bez myślenia. Czas ideal-

noce chłodniejsze, a przemyślenia w

rę, lekcje z ciągów odeszły w zapomnie-

ny, żeby przygotować się na ból ist-

Twojej głowie wchodzą do najciemniej-

nie, a wszystkie plany zepsuły się przez

nienia trzecioklasisty …

szych skrawków umysłu. Nauka – to

niezaliczoną planimetrię czy też język

endorfiny

pobudzone,

Dominika Brożek
klasa II LO a

E SEJ
LOKI — BÓG OSZUSTWA
Mitologia skandynawska jest o

boskim

pomocnikiem

–

wiele bardziej złożona niż pozostałe zna-

bogiem oszustwa i podstę-

ne nam mitologie. Jej podstawę stanowi

pu. To postać niezwykle

Yggrasil – drzewo łączące dziewięć mi-

złożona. Przeznaczone mu

tycznych światów. Światy te są domem

było

dla lodowych olbrzymów, elfów, karłów,

upadku Asgardu, spowodo-

bogów i demonów. W świecie, a raczej

wanie Ragnrogu – zagłady

światach, skandynawskiej mitologii bo-

światów. A jednak jedyne

gowie przyjmują różne formy i każdy

czego chciał to akceptacja.

odpowiedzialny jest za inną dziedzinę
życia. Tu czczeni bogowie nigdy jednak
nie są do końca tymi za kogo ich uważamy… Przypominają czasem ludzi, których jakaś nadnaturalna moc stawia na
naszej drodze.

doprowadzenie

do

Przybywając do Asgardu
Loki oczekiwał jedynie odpowiedzi na nurtujące go
pytania, chciał poznać jak
smakuje

życie,

przybrać

cielesną formę. Spotkał się

Sprowadzony do Asgardu – mi-

z wrogością, jakiej być mo-

tycznej krainy bogów - Loki, wyrwany z

że się spodziewał, a jednak

ognistej otchłani Muspellheimu, demon

stała się ona

zrodzony z ognia, prowadzony ciekawo-

jego zguby. Chcąc zdobyć

ścią i niezrozumieniem w stosunku do

zaufanie i wdzięczność bo-

uznawanych za bogów Asów i Wanów,

gów Loki podstępem spra-

przyjęty z nieufnością i wrogością, stał się

wił, że drewnianą dotąd

przyczyną
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osadę, przebudowano na nowo, wzno-

Ivaldiego do pomocy. Efektem tego były

Hodra, ślepego i ignorowanego brata

sząc na jej miejscu kamienną fortecę nie

zawody, które miały udowodnić, który z

Baldra, by ten ugodził go sporządzoną

do zdobycia. Oszukując budowniczego,

krasnoludzkich rodów jest godzien wy-

przez boga oszustwa strzałką. Baldr

który zobowiązał się samodzielnie wy-

twarzać przedmioty dla bogów. Loki po-

padł, a rozwścieczeni bogowie roze-

budować warownie bogów, Loki zyskał

stawił swoją głowę, że wygrają przed-

rwali jego brata na kawałki. A sam Loki

sobie przydomek boga oszustwa i tym

mioty stworzone przez synów Ivaldiego.

rozpłynął się w powietrzu szukając

samym względną akceptację. I choć

Posługiwał się najróżniejszymi podstępa-

sposobu na zemstę ostateczną. Od

bogowie z chęcią korzystali z jego umie-

mi, by wygrać, lecz ostatecznie zwycię-

wieków postrzegany jako postać czy-

jętności, to jednak nigdy w pełni nie

stwo przypadło w udziale Sindriemu,

stego zła Loki, stał się ofiarą stereoty-

pochwalali jego metod. Z czasem poczu-

który stworzył młot Mjollnir – broń Tho-

pów i uprzedzeń. Chcąc pomóc bogom

cie odrzucenia towarzyszyło Lokiemu

ra. Fakt, że bogowie nie sprzeciwili się

nie spodziewał się, że ich początkowa

coraz częściej i choć po swojej stronie

wygranej Sindriego i skazali Lokiego na

niechęć przerodzi się w nienawiść. Ich

miał siłę i władzę Odyna, w jego sercu

pozbawienie głowy, przelał czarę gory-

zachowanie w stosunku do niego wy-

zaczynał rozprzestrzeniać się żal, niczym

czy. Kolczasty węzeł na jego sercu zaci-

wołało wątpliwości i bezgraniczny żal.

kolczasta obręcz nie dająca złapać odde-

skał się coraz mocniej. Gdy Odyn niemal

Zdrada, jakiej od nich doświadczył,

chu. Podstępy stały się dla niego sposo-

całkowicie odwrócił się od swojego

była powodem jego ostatecznej prze-

bem na zemstę. Na początek jego ce-

„brata krwi”, Loki stracił wszelką nadzieję

miany. Stał się tym, kogo widzieli w

lem stała się żona znienawidzonego

na akceptację i zaczął szykować swój

nim od samego początku – przesiąk-

Thora – Sif. Loki wykorzystał fakt, że

plan zemsty. Zakradł się pewnego wie-

niętym złem oszustem, dbającym jedy-

Thor często podróżował i zostawiał żonę

czoru do studni Mimira i usłyszał przepo-

nie o własne dobro. Tym samym prze-

samotną w Asgardzie. Chcąc znieważyć

wiednię, wedle której stanie się przyczy-

powiednia o Ragnaroku stała się praw-

boga piorunów, Loki uwiódł Sif, a kiedy

ną zagłady Asgardu. Szukając sojuszni-

dą. Czy więc można oceniać Lokiego

ta zasnęła obciął jej włosy. Dowody i

ków zawędrował do Helfheimu – pod-

przez pryzmat czynów, których doko-

przypuszczenia od razu wskazały wino-

ziemnego

królestwa swojej córki Hel.

nał zaślepiony żalem? A może trzeba

wajcę. Żeby ratować własną skórę Loki

Warunkiem, by mu pomogła, była śmierć

postawić się na jego miejscu, spojrzeć

obiecał Sif nowe i jeszcze piękniejsze

Baldra. Jedynym sposobem na to było

na wszystko z innej perspektywy.

włosy, stworzone ze złota. W tym celu

ugodzenie go strzałą zrobioną z gałązki

Justyna Zięba

udał się do krasnoludów i posługując się

jemioły. Podczas uczty, na którą Loki nie

Patrycja Olszowska

swoimi umiejętnościami skłonił synów

został zaproszony podstępem skłonił on

absolwentki klasy
dziennikarskiej VI LO

L ITERACKI PAMIĘTNIK PIERWSZOKLASISTKI
Kto nie ryzykuje — nie pije szampana
Z niedowierzaniem patrzę w kalendarz.

doskonale pierwszy dzień września, zupeł-

wstawanie potrafiło dawać mi nieźle

Nadszedł maj. Miesiąc matur. Dzięki

nie jakby to było wczoraj. Narzekałam

w kość. Jednak trzeba było wziąć się

Bogu na razie mnie to nie dotyczy.

wówczas, że przede mną dziesięć miesię-

w garść i tak oto po raz pierwszy

Mam wrażenie, że ten czas ucieka mi

cy nauki, które wydawały mi się być

przekroczyłam mury nowej szkoły.

zbyt szybko. Przecież dopiero co rozpo-

wiecznością. Wakacje całkowicie mnie

Liceum. Inne otoczenie, inni ludzie,

czął się nowy rok szkolny. Pamiętam

rozleniwiły, a po tym czasie wczesne

inne wymagania. Jednak to wcale
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ła. Nigdy nie wierzyłam w takie

szłość, przysłowiowego 'kopa' do

rzeczy, wydawało mi się to nie-

działania dały mi osoby, które

możliwe. Nareszcie sama się o

dane mi było oglądać na poka-

tym przekonałam i wcale nie żału-

zach talentów. Pomimo tego, że

ję. Nikt nie zabierze mi doświad-

nie bardzo lubię występować

czeń, które tu zdobyłam ani zna-

publicznie,

jomości, które tu zawarłam. Co

solennie, iż będę walczyć z tremą

prawda, niektóre kontakty z gim-

i się przełamywać. Wolę potem

nazjum siłą rzeczy zanikły, jednak

żałować, że coś zrobiłam niż że się

mnie nie zniechęcało, wręcz przeciwnie.

teraz już wiem, że było to nieunik-

nie odważyłam. 'Kto nie ryzykuje,

Zawsze lubiłam zmiany, podejmowanie

nione i poniekąd mi potrzebne. Czy

ten nie pije szampana', mawiał

nowych wyzwań. Pierwsze, co rzuciło mi

wróciłabym do gimnazjum? Za żadne

kiedyś mój dziadek. Jako jego

się wówczas w oczy to tłum ludzi, który

skarby! Zamknęłam już za sobą ten

wnuczka powinnam kierować się

wlewał się na opustoszałe dotąd koryta-

rozdział, otwarłam nowy. Nie ma sen-

tymi słowami, czyż nie?

rze. Wszyscy roześmiani, opaleni, wciąż

su patrzeć w przeszłość.

żyjący wakacyjnymi wydarzeniami. W

Z satysfakcją muszę też przyznać, że

Wakacje za pasem, więc trzeba

porównaniu do mojego byłego już gimna-

wiele ze swoich postanowień odno-

też również zadbać o formę. Ku

zjum, uczniów było tu co najmniej dwa

śnie nowej szkoły udało mi się spełnić.

mojemu zdziwieniu i zdziwieniu

razy więcej. Z ciekawością przyglądałam

Nie narzekam na oceny, zamiast prze-

osób z mojego otoczeniu zaczę-

się osobom, które podobnie jak ja czekały

siadywania przed komputerem czę-

łam interesować się sportem, a

na wychowawcę. Miałam mętlik w głowie,

ściej stawiam na dobrą książkę, cieka-

co najciekawsze – coraz bardziej

skłamałabym mówiąc, że się nie streso-

wy film. Wszystko to zasługa samoza-

kuszą mnie sporty walki. Dopraw-

wałam. Jednak okazało się, że strach ma

parcia i wytrwałego dążenia do okre-

dy, czasami się zastanawiam, czy

wielkie oczy. Rzeczywistość o niebo prze-

ślonych celów. Nic nie cieszy mnie tak,

aby wszystkie zmiany, które we

rosła moje oczekiwania. Najbardziej ujęła

jak poczucie dobrze spełnionego obo-

mnie zaszły zmierzają w dobrym

mnie tutejsza atmosfera i życzliwość, któ-

wiązku. Poczucia, że osiągnęło się

kierunku...

rą można było spotkać na każdym kroku.

ustawioną przez siebie poprzeczkę.

Podsumowaniem tego swoistego

Szkoła, mimo że niewielka, sprawiała wra-

Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia,

'rachunku sumienia' niech będą

żenie przytulnej i otwartej na uczniów.

w mojej głowie już mnożą się plany na

te słowa: Niczego nie mogę być

Patrząc z perspektywy czasu, wybór li-

wakacje, które nie będą polegać wy-

pewna. Nie wiem co będzie za

ceum był jedną z lepszych decyzji podję-

łącznie na barykadowaniu się w domu

tydzień, za miesiąc, za rok. Dlate-

tych przeze mnie. Mogę tu rozwijać swoje

z laptopem pod pachą. Dotarło do

go muszę żyć chwilą i cieszyć się

pasje, takie jak chociażby pisarstwo. Skoń-

mnie, ile czasu marnowałam na bez-

życiem.

czyłam już definitywnie z pisaniem do

sensowne czynności, które nie przyno-

szuflady. Uwierzyłam w siebie. Przeszłam

siły żadnych korzyści. Zaczynam mówić

gruntowną metamorfozę. Wydoroślałam.

jak dorosła, wiem. Jednak do pewnych

Śmiałam się, gdy starsi znajomi opowiada-

przemyśleń trzeba dojrzeć.

li mi o tym, jak szkoła średnia ich zmieni-

Wracając do kwestii planów na przy-

przyrzekłam

sobie

G.
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