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S ŁOWO DO C ZYTELNIKA
Kochani Czytelnicy!
Bardzo się cieszę, że mogę powitać Was w najnowszym wydaniu SZTAMY! Przed nami Święta Bożego Narodzenia zatem życzę Wam, radosnych
i spokojnych chwil oraz udanego balu sylwestrowego do samego rana :)
Niestety, wszystko, co dobre szybko się kończy. Moja rola, jako redaktor
naczelnej dobiegła końca. Dziękuję wiernym Czytelnikom za śledzenie
mojej pracy, Pani dr Klaudii Jasińskiej za to, że służyła pomocą o każdej
porze oraz czuwała nad każdym wydaniem. Dziękuję również wszystkim
dziennikarzom, bez których ta gazeta nie mogłaby istnieć To był niesamowity czas, dzięki któremu miałam okazję sprawdzić się oraz nabyć doświadczenia. Poznałam wspaniałych ludzi z pasją i marzeniami oraz prawdziwych pedagogów. Dziękuję!
W tym numerze będziecie mogli przeczytać o dziennikarskim sukcesie
naszej redakcji. Bliżej poznacie Siostrę Adriannę, która w tym roku rozpoczęła pracę w naszej szkole oraz Bartosza Matrasa —nowego przewodniczącego ZS nr 3. Dla miłośników publicystyki przygotowaliśmy felietony i
komentarze naszych maturzystów. Czy warto być sobą? Jaki jest ideał
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kobiety XXI wieku? Na te oraz inne pytania odpowiedzą nam w swoich
tekstach koleżanki z III LO a.
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W YWIAD

Nowy szef
Przewodniczący szkoły, jak sama nazwa wskazuje, stoi na czele, reprezentuje uczniów. Łatwo nawiązuje kontakt z
ludźmi oraz potrafi przekonać ich do swoich racji. Powinien również umieć zareagować w odpowiednim momencie,
w trudnych i nieoczekiwanych sytuacjach. 5 października w „szóstce”, na nowego Przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego, został wybrany Bartosz Matras, uczeń klasy II o profilu dziennikarskim. Nie wszyscy znają go osobiście i wiedzą, jaki jest naprawdę, dlatego poprosiliśmy go o krótki wywiad.

Od dwóch miesięcy jesteś przewodniczącym szkoły. Jaka była Twoja
reakcja na wieść o tym, że właśnie
Tobie powierzono tę odpowiedzialną funkcję?

obszarze imprez międzyszkolnych,
reprezentacyjnych,
happeningowych i w konkursach. Po drugie, zwiększyć prestiż szkoły w świadomości Sądeczan. Po trzecie, położyć nacisk
na aktywność artystyczną, kreatywność, kulturę osobistą poprzez organizację imprez kulturalno-oświatowych.

Kiedy dowiedziałem się o tym fakcie,
lekko mnie zmroziło, ale po jakim
czasie pomyślałem, że to wspaniała
wiadomość. Dzięki tej nominacji będę mógł wprowadzić dużo nowych
rzeczy, a inwencji mi nie brak i czasu Od czego rozpocząłeś swoją
mam wystarczająco.
kadencję?
Przewodniczący szkoły pełni również funkcję reprezentacyjną, wymagającą publicznych wystąpień.
Czy potrafisz zapanować nad stresem, gdy będziesz musiał występować publicznie w imieniu nas
wszystkich?
Garnitur mam, do wyboru z muszką
lub krawatem. Co do sytuacji stresowych to pracuję nad tym i wiążę dużą nadzieję z publiką, która w razie
mojej wpadki, wesprze mnie oklaskami.
Czy masz może jakieś pomysły, które chciałbyś zacząć wdrażać z nowym samorządem? A może masz
już jakiś określony cel, który zamierzasz wkrótce zrealizować?
Owszem, chodzą mi po głowie ciekawe pomysły, ale muszę zastanowić
się najpierw jak zminimalizować reakcję nauczycieli i dyrektora :-) Czuję
jednak, że uzyskam aprobatę pedagogów. Z pewnością mogę zawsze
liczyć na wsparcie opiekunki samorządu - Pani prof. Haliny Dominik.

Od uśmiechu, dobrego humoru
i nastawienia.
Planujesz jakieś gwałtowne
zmiany, czy też Twoją kadencję
będzie wyróżniać stabilizacja i
spokojna, organiczna praca?
Żadnych ograniczeń, twórczość,
twórczość i jeszcze raz twórczość

Każdy dobry, mądry człowiek jest godBardzo angażujesz się w życie spo- ny naśladowania, a oprócz tego niełeczne szkoły. Czy nowa funkcja obojętni są mi również bohaterowie
sprawi, że będziesz musiał zrezy- literaccy, filmowi, z których niewątpliwie warto brać przykład.
gnować ze swojej aktywności?
Moja aktywność została poddana Czy czujesz, że uda Ci się sprostać tej
próbie, zatem podwijam rękawy i funkcji?
biorę się do pracy.
To będzie podlegało ocenie uczniów i
Opowiedz nam coś o sobie. Masz nauczycieli po skończonej kadencji, ale
jakieś hobby, coś, co wypełnia ci zanim to się zdarzy, całe moje zaangażowanie będzie służyło społeczności
wolny czas?
szkolnej i jestem bardzo dobrej myśli.
Kocham innowacje, udzielam się na
wielu polach, m. in.: jestem lekto- Jest coś, co chciałbyś powiedzieć uczrem w kościele, tańczę w zespole niom naszej szkoły?
regionalnym, gram na saksofonie. A Pomóżcie mi, a o naszej szkole będą
teraz dodatkowo objąłem stanowi- mówić Wasi wnukowie.
sko przewodniczącego szkoły.

Czy jest coś, co chciałbyś zmienić w Czy inspirujesz się jakąś postacią
naszej szkole?
lub bohaterem? Masz idola? AutoPo pierwsze, zaktywizować szkołę w rytet, z którego bierzesz przykład?

Rozmawiała: Natalia Banach
klasa III LO a
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NEWS
Zwycięstwo szkolnej solidarności
Wystawa wykonana przez uczniów
klasy III LO b, Panią Prof. Joannę
Pawłowską oraz Panią Prof. Grażynę Lipczuk-Kalisz, zajęła I miejsce w
konkursie na "Najciekawszą ekspozycję dotyczącą Związku Zawodowego Solidarność".
Z okazji 35 - lecia powstania NSZZ
"Solidarność",
Międzyzakładowa
Komisja
NSZZ"S"
Pracowników
Oświaty i Wychowania w Nowym
Sączu ogłosiła konkurs na najciekawszą szkolną wystawę historyczno artystyczną związaną tematycznie z
powstaniem i działalnością Związku
Zawodowego
"Solidarność".
Do konkursu została zgłoszona wy-

stawa, którą przygotowały
Panie Profesor wraz z uczniami naszej szkoły. Częścią historyczną zajęły się Pani Prof.
Kalisz oraz Pani Prof. Pawłowska, które zgromadziły
wiele materiałów dotyczących Solidarności.
Większość materiałów wyeksponowanych na wystawie to moje pamiątki rodzinne - mówi Pani Prof.
Joanna Pawłowska. - Inne materiały
zostały wypożyczone z IPN-u.
Uczniowie z klasy III LO b zajęli się
natomiast częścią artystyczną i przygotowali pięć plakatów. Ogłoszenie
wyników oraz wręczenie nagród na

stąpiło 1 października 2015 roku w
Sali Obrad im. S. Małachowskiego w
sądeckim ratuszu. Komisja konkursowa przyznała 1 miejsce wystawie ZS
nr 3. Konkurs miał na celu propagowanie idei NSZZ "Solidarność".

Klaudia Matuła, klasa II LO a

W YWIAD ( ÓWKA )
Z miłości do Boga i bliźnich
Rozmowa z Siostrą Adrianną Modelską
Od września uczy Siostra w naszej
szkole religii. Jak ocenia Siostra te
kilka, pierwszych miesięcy swojej
pracy z młodzieżą?
Najbardziej podoba mi się kameralna,
serdeczna i prawie rodzinna atmosfera w szkole spowodowana przede
wszystkim jej małymi rozmiarami.
Cenię sobie życzliwość Dyrekcji i nauczycieli, dobrą współpracę z parafią.
Praca z młodzieżą jest tym, czego bym
nie zamieniła na nic innego, choć
przyznaję, że trudno być „nową”. W
naszej szkole jest bardzo dużo wspaniałych młodych ludzi, żyjących blisko
Boga i to ogromnie cieszy moje serce.
Cieszyłabym się jeszcze bardziej, gdyby uczniowie mieli większy zapał do
nauki…

Opole to moje miasto rodzinne, które
bardzo kocham i gdzie zostawiłam moją rodzinę oraz przyjaciół, więc to naturalne, że było mi ciężko wyjeżdżać.
Także w poprzedniej szkole pracowało
mi się bardzo dobrze. Najtrudniej było
mi pożegnać się z tymi uczniami technikum, których uczyłam już 3 lata. Mimo to, tak naprawdę cieszyłam się na
myśl o przyjeździe do Nowego Sącza.
Byłam ciekawa i otwarta na to, co
mnie tu czeka. Dużo dobrego słyszałam
od sióstr, które tu wcześniej pracowały.

Gdzie i jaki kierunek studiów Siostra
ukończyła?
Ukończyłam studia teologiczne o specjalności katechetyczno- pastoralnej na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Wiemy, że przyjechała Siostra z Opo- Opolskiego. Bardzo miło wspominam
la. Czy trudno było się Siostrze roz- ten czas nauki, choć nie było łatwo i
stać z tamtym miejscem, środowi- wcale się nie skończyło… Praca w szkoskiem, pracą , ludźmi?
le to dla mnie ciągłe uczenie się… dla

uczniów i od uczniów także. Cieszę się
z mądrych pytań, nawet tych, na które
nie potrafię od razu odpowiedzieć, bo
dzięki temu, mobilizuję się do poszukiwań…
Od ilu lat pracuje Siostra jako nauczycielka? Może nam Siostra opowiedzieć o doświadczeniach w nauczaniu
religii?
To mój 7 rok pracy w katechezie. Jest
mnóstwo sytuacji, które pamiętam i
będę chyba wspominać do późnej
starości, o ile dożyję. Jedną z nich jest
rozmowa z uczniem po nieudanej katechezie, na której jedna z moich najbardziej nieznośnych klas zupełnie nie
chciała pracować. Podszedł do mnie i
powiedział, że mam się nie martwić
tym, że nie chcieli mnie słuchać. Dodał, że może więcej duchowego pożytku będzie z cierpienia ofiarowanego
za nich Bogu niż z poczucia satysfakcji,
że lekcja się udała. Inna sympatyczna
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W YWIAD ( ÓWKA )
sytuacja zdarzyła się, gdy miałam
wizytację z kurii. Na następnej lekcji
dziękowałam uczniom, że ładnie
pracowali i nie musiałam się wstydzić przez nich. Powiedziałam im
wtedy, że nie muszą mi mówić, że
mnie kochają, bo widziałam to namacalnie po ich zachowaniu. Wtedy
jeden z uczniów powiedział, że on
właśnie z miłości do mnie nie przyszedł na tę katechezę, bo gdyby był,
to ta lekcja na pewno nie byłaby
taka udana.
Jak długo jest Siostra po ślubach
zakonnych i dlaczego wybrała Siostra właśnie taką drogę?
Wstąpiłam do zakonu w 1999 roku i
pierwsze śluby złożyłam po 3 latach
przygotowań oraz formacji. W 2009
roku złożyłam śluby wieczyste.
Obecnie rozpoczęłam 17 rok życia
zakonnego. Jak patrzę na te daty
trudno wręcz uwierzyć, że już tyle
lat jestem siostrą. Życie zakonne
wybrałam zdecydowanie z miłości!
Do Boga i do bliźnich. Chciałam zawsze robić coś sensownego w życiu.
Jezus był dla mnie od dzieciństwa
Kimś bardzo ważnym, Komu chciałam ofiarować coś więcej niż tylko
Mszę w niedzielę i codzienny pacierz. Będąc w liceum zrozumiałam,
że Bóg jest Tym, czego najbardziej
potrzebują ludzie, więc chciałam im
Go przybliżać wszystkim, czym jestem i co robię.
Jak wpłynęła na Siostrę zmiana
miejsca zamieszkania ? Szybko
przyzwyczaiła się Siostra do nowego miejsca?
Chyba się jeszcze nie przyzwyczaiłam. Ale cieszę się z tej zmiany. Zawsze żyłam w dużej wspólnocie (40
sióstr i więcej) i wielkim klasztorze,
tu w mojej wspólnocie jest nas 7 i
czuję się bardziej jak w rodzinie. Mój
dom zakonny nosi nazwę Magnificat
– czyli wielbi dusza moja Pana. Jeszcze zanim tu przyjechałam postanowiłam, że taki będzie mój program
duchowy w Nowym Sączu – dostrzegać to, co dobre i cieszyć się tym.
Nie zawsze mi się to udaje, ale takie
mam pragnienia. Jedną z rzeczy, za

którą codziennie uwielbiam Boga jest
fakt, że siostry w mojej wspólnocie gotują niesamowicie smaczne obiady.
Dobrze, że pracuję w odzieżowej szkole, to na wypadek konieczności poszerzenia habitu, będę się miała do kogo
zwrócić o pomoc…
Czy podoba się Siostrze w Nowym Sączu?
Podoba mi się w Nowym Sączu pod
wieloma względami – lubię góry, piękne parki i smaczne lody, a tu tego nie
brakuje. Cenię sobie przywiązanie ludzi
do wiary oraz katolickich wartości i tradycji, choć dostrzegam, że i tu wiele się
zmienia…
Mieszkam na osiedlu Wólki i każdego
wieczoru rozkoszuję się ciszą i spokojem, czego bardzo mi brakowało w
Opolu, gdzie nasz klasztor jest położony
w centrum miasta i w nocy – zwłaszcza
latem – doskwierały mi hałasy z okolicznych pubów. Żałuję, że nie mam więcej
czasu na spacery, by lepiej poznać to
miasto, w którym jeszcze się trochę
gubię.
Może nam Siostra opowiedzieć jak
wygląda życie siostry, która uczy w
szkole?
Jest pełne przygód, bo młodzież potrafi
zaskakiwać. I pozytywnie i nie. Cokolwiek się przeżywa, ja przynajmniej tak
mam, przeżywa się pod kątem „jak
można to wykorzystać na katechezie”.
Życie codzienne, modlitwa, zainteresowania kręcą się wokół szkoły. Czasem
się zdarzy, że zamiast nad Słowem Bożym myślę na modlitwie, co tu zrobić,
by dana klasa
chciała się uczyć
Zasadniczo jednak
katechetka
jest
normalną siostrą,
która się modli,
przestrzega reguły
zakonnej, czyli żyje
ślubami zakonnymi
czystości, ubóstwa i
posłuszeństwa oraz
angażuje w życie
wspólnoty, na ile
pozwalają jej obowiązki. Tu w Nowym Sączu, gdzie

więcej szkół pracuje w systemie dwuzmianowym częściej bywa, że dana siostra nie może być na wspólnej modlitwie,
bo jest w tym czasie w szkole. Ale tak
naprawdę to cała wspólnota uczestniczy
w troskach i radościach sióstr, bo przychodząc do domu modlimy się za swoich
uczniów i dzielimy przeżyciami, zarówno
tymi dobrymi, jak i trudnymi. Ja osobiście
uważam pracę w szkole za ważny element mojego powołania i nieustanny
bodziec do pracy nad sobą.
Zajmuję się Siostra jeszcze czymś oprócz
nauczania ?
Rozpoczęłam w tym roku Diecezjalne
Studium Muzyki Kościelnej w Tarnowie,
więc czas poza szkołą wykorzystuję na
doskonalenie umiejętności muzycznych.
Sporadycznie udzielam korepetycji z matematyki, którą bardzo lubię. Jestem odpowiedzialna za stronę internetową naszego Zgromadzenia www.ssnd.pl. Lubię
języki obce, zwłaszcza angielski, i czasem
służę
siostrom
jako
tłumaczka.
Czy ma Siostra jakieś hobby?
Bardzo lubię czytać i wszystko, co jest
związane z muzyką. Fascynuję się Grecją i
językiem nowogreckim, ponieważ spędziłam w Grecji cztery lata swojego dzieciństwa i bardzo kocham ten kraj. Lubię podróżować i poznawać nowych ludzi. Lubię
jeździć
na
rowerze
i
pływać.
Dziękuje za wywiad.
Rozmawiała: Magdalena Polczyk,
klasa II LO a
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S UKCES DZIENNIKARZY
Najlepsi w Małopolsce
Szkolna gazeta „Sztama”, tworzona
przez młodych dziennikarzy z VI LO
w Nowym Sączu została wyróżniona w konkursie zorganizowanym
przez małopolski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie. Redaktor naczelna tej gazety –
Natalia Banach z klasy III liceum –
została laureatką w kategorii najlepszy młody dziennikarz w Małopolsce.
Jury konkursu w składzie: prof. Z.
Bajka (medioznawca i wykładowca
akademicki), red. Bronisława Kufel
Włodek, red. Leszek Marmon oraz
Ireneusz Michał Hyra (sekretarz zarządu SDRP) postanowiło przyznać
dwie równorzędne nagrody w obydwu kategoriach. Drugą z nagród
otrzymał uczeń Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.
- Zdobycie tytułu laureatki stanowi
dla mnie ogromne wyróżnienie, tym
bardziej, że przyznali ją dziennikarze

i medioznawcy - mówi Natalia Banach, uczennica III klasy dziennikarskiej VI LO w Nowym Sączu. – Cieszę
się, że dostrzegli moją pracę i zaangażowanie. W szkolnej gazecie pracuję
od ponad dwóch lat. Do moich obowiązków należy nie tylko pisanie, ale
również opracowanie graficzne pisma i
motywowanie innych młodych ludzi do
działania.

oraz radiowym. Gazetkę tworzy
więc niewielka grupa prawdziwych pasjonatów. W naszej szkole
klasy dziennikarskie działają już
od blisko 14 lat, więc mamy spore
doświadczenie. Nagroda jest zatem znakomitym potwierdzeniem,
że zmierzamy w dobrym kierunku.

W ubiegłym tygodniu Natalia i opiekun
gazety „Sztama” dr Klaudia Jasińska
wzięły udział w uroczystym rozdaniu
nagród w Klubie Dziennikarzy Pod
Gruszką w Krakowie. Laureatka otrzymała notebooka ufundowanego przez
HP Polska.

Jak podkreślił Sławomir Pietrzyk,
Przewodniczący SDRP, w konkursie wzięło udział ponad dwadzieścia gazet z całej Małopolski. Jury
wzięło pod uwagę m.in: zawartość merytoryczną materiałów,
zgodność tekstów z wyznacznikami gatunkowymi, różnorodność
form oraz tematów.

- Redagowanie gazet szkolnych w dzisiejszych czasach to bardzo wymagająca aktywność – mówi dr Klaudia Jasińska, nauczycielka języka polskiego i
dziennikarstwa w VI LO w Nowym Sączu. – Młodzież bardziej zainteresowana jest dziennikarstwem telewizyjnym

Agnieszka Małecka,
absolwentka klasy dziennikarskiej VI LO, dziennikarka DTS
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I NFORMACJA
Multimedialny spektakl
Pod koniec listopada szkolna biblioteka zaprosiła wszystkich chętnych uczniów na montaż słowno-muzyczny w ramach
projektu „Poeci nie zjawiają się przypadkiem…” Tegoroczne spotkanie poświęcono pamięci wybitnego poety Juliana
Tuwima. Organizatorkami przedsięwzięcia były Pani Prof. Cecylia Borgosz oraz Pani Prof. Krystyna Janus.

no-muzycznego,
w którym łączy się
śpiew, ruch i …
multimedia.
- W historii literatury polskiej mamy wiele wspaniałych i pięknych
tekstów,
które
warto
przypomnieć
- mówi
Pani Prof. Cecylia
Borgosz. – W Polsce wyraźnie wiW jaki sposób zachęcić współcze- dać spadek czytelnictwa, a już szczesnych uczniów do czytania? Najlepiej gólnie zapomina się o poezji. Dlatego
poprzez organizację spektaklu słow- chcieliśmy pokazać piękno liryki w

nowoczesny sposób. Uczniowie postanowili nakręcić film ilustrujący
utwór Tuwima oraz zaprezentować
nowatorską wersję… „Lokomotywy”.
Zachwycona widownia nagrodziła
młodych aktorów ogromnymi brawami. Jak podkreślano po obejrzeniu godzinnego przedstawienia –
tajemnica sukcesu tkwiła w ciekawym doborze tekstów oraz oryginalnej prezentacji. Było momentami
refleksyjnie, ale też komediowo.
Gratulacje od zebranych uczniów i
nauczycieli zachęciły młodych ludzi,
aby zaprezentować się przed szeroką, pozaszkolną społecznością.

S YLWETKA
Humanistka i ikona mody? Czemu nie!
Za tytułami naukowymi profesor
Anny Studzińskiej trudno jest nadążyć. Urodzona 13 sierpnia 1983 roku
w Nowym Sączu już od najmłodszych lat nie wyobrażała sobie życia
bez nauczania.

niec? W jakże ogromnym jesteście
błędzie, bo aktualnie mgr Anna Studzińska bliska jest osiągnięcia tytułu
doktora na Wydziale Technologii Materiału i Wzornictwa Tekstyliów na
Politechnice Łódzkiej.

Swoją przygodę z edukacją rozpoczęła w 1998 roku, kiedy po raz
pierwszy znalazła się w Zespole
Szkół Odzieżowych im. Bolesława
Barbackiego w Nowym Sączu. Kolejnym krokiem w jej kształceniu było
ukończenie Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej na
kierunku włókiennictwo i specjalizacji odzieżownictwo. Jakby tego było
mało, by zdobyć dodatkowe kwalifikacje Pani Profesor ukończyła Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w
zakresie: wiedzy o społeczeństwie z
podstawami przedsiębiorczości na
Uniwersytecie Pedagogicznym w
Krakowie. Myślicie, że to już ko-

O czym, poza kwestią najnowszych
trendów, możemy porozmawiać z Panią Profesor? Otóż, okazuje się, że
życie społeczno-polityczne kraju, ekonomia i podróże to wątki również niezwykle często obecne w jej życiu. Tworzenie własnych sprawdzianów i ulubiona zabawa w szkołę z biegiem lat
przestały być tylko dziecięcą fanaberią, a stały się codziennością, z którą
Prof. Studzińska musiała się zmierzyć.
Otwartość, cierpliwość, samozaparcie
i nabyta mądrość niezwykle pomogły
w osiągnięciu wyznaczonego celu.
– Staram się przede wszystkim systematycznie i konsekwentnie pracować z
uczniami, aby rozwinąć ich talenty

oraz predyspozycje, a w rezultacie
jak najlepiej przygotować ich do
wykonywania zawodu – mówi Pani
Prof. Anna Studzińska.
W ubiegłym roku Pani Profesor objęła stanowisko Kierownika Szkole7
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nia Praktycznego, które jeszcze mocniej zmotywowało ją do dalszej ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy.
Już w tym roku została wyróżniona i
otrzymała Medal Komisji Edukacji
Narodowej.
- Zdobycie nagrody jest dla mnie
wielkim zaskoczeniem - mówi Pani
Prof. Anna Studzińska. – To ogromne

wyróżnienie i docenienie mojej pracy zawodowej.
Jej skromność i empatię podkreśla
także szczególne motto, którym
kieruje się na co dzień: „Aby żyć
zgodnie z własnym sumieniem i
móc każdemu spojrzeć w oczy.”
Swoją przyszłość głównie wiąże z

pracą, bo jak sama twierdzi sukcesy
uczniów w różnych konkursach,
praca z profesjonalnymi i życzliwymi nauczycielami oraz ciekawą młodzieżą - to dla niej największe osiągnięcie.

Gabriela Krzak, klasa II LO a

INFORMACJA
Ślubowanie pierwszaków
Ponad 140 uczniów klas pierwszych liceum i technikum Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Sączu, w październiku wzięło udział w uroczystości ślubowania. Akademia była również okazją do wręczenia prestiżowej nagrody „Ikar”,
przyznawanej co roku tylko jednemu uczniowi za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie.
oficjalnie włączeni w społeczność
szkoły. Starsi uczniowie postanowili
powitać nowych kolegów w symboliczny sposób: częstując ich jabłkami
oraz dedykując im piosenkę „Koncert
jesienny na dwa świerszcze” w wykonaniu Alicji Kwit.

Najważniejszą częścią uroczystości
było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Przedstawiciele poszczególnych oddziałów głośno odczytali
tekst ślubowania i od tej pory zostali

W tym dniu, dyrektor ZS nr 3 Czesław
Leszek Sarota wręczył 28 uczniom z
klas II i III liceum oraz technikum nominacje do nagrody „Ikar”. Statuetka
stanowi najwyższe wyróżnienie dla
ucznia, który w minionym roku szkolnym osiągnął wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz aktyw-

nie działał na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego. Tegoroczną
laureatką nagrody została Patrycja
Obarianyk z klasy III D liceum ogólnokształcącego.
Interesującym dopełnieniem uroczystości był program artystyczny,
przygotowany przez uczniów pod
opieką nauczycieli: prof. Haliny
Dominik i prof. Jerzego Prokopczuka. Trzy skecze: „Nauczyciel i cyganka”, „Reforma sklepików szkolnych” oraz „Niezbędnik nauczyciela” rozbawiły publiczność do łez.
(RED.)

J ESIENNE NEWSY
Włącz wrażliwość
We wrześniu uczniowie II i III klasy dziennikarskiej, uczestniczący w ogólnopolskim programie „Włącz się! Młodzi i
Media”, odebrali pamiątkowego dyplomy za realizację projektu pod hasłem „Włącz wrażliwość! W ramach projektu
młodzi dziennikarze przygotowali kampanię społeczną dotyczącą osób niepełnosprawnych. Spot kampanii można
zobaczyć na YouTubie lub stronie internetowej naszej szkoły. Opiekunem projektu była Pani dr Klaudia Jasińska.

Telewizja internetowa
Uwaga od października rusza szkolna telewizja internetowa. Poszukujemy chętnych młodych ludzi, z różnych klas,
niekoniecznie dziennikarskich, którzy podejmą pracę w naszym zespole. Przede wszystkim czekamy na zgłoszenia od
operatorów kamery, lub osób, które hobbystycznie zajmują się tworzeniem filmów internetowych. W zamian oferujemy możliwość uczestniczenia w warsztatach i ciekawych projektach. Zgłoszenia przyjmuje Pani dr Klaudia Jasińska.
8
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R ECENZJA
Polski patriota
Odważny młody mężczyzna. Kochający mąż, ojciec dwójki dzieci. Gdy
wybuchła wojna musiał zostawić
ukochaną rodzinę i przyjazny dom.
Zaczął działać w Państwie Podziemnym. Dobrowolnie dał się aresztować i trafił do Auschwitz, by tam
przez dwa lata organizować ruch
oporu więźniów. W fabularyzowanym dokumencie pt. „Pilecki” aktor,
który gra postać o tytułowym nazwisku świetnie wcielił się w swoją rolę.
Widać jego emocje, co potęguje u
widza raz współczucie, innym razem
dumę lub uśmiech – (szczególnie,
gdy bohater jest jeszcze w domu).
Reżyser bardzo realistycznie przedstawił sceny w obozie, podczas Powstania Warszawskiego, w którym
walczył Pilecki, a także scenę katowania przez UB. Fabuła przeplatana
jest wspomnieniami Andrzeja Pileckiego, syna rotmistrza. Film jest bardzo dobrze zrobiony, chociaż stanowi przykład produkcji niskobudżetowej. Producentem dzieła jest Stowarzyszenie Auschwitz Memento z
Oświęcimia, a środki na film uzyskano przez zbiórkę publiczną. Każdy

mógł wpłacić pieniądze na
to przedsięwzięcie. Zryw
społeczny opłacił się - mamy
film, z którego możemy być
dumni. Gra świateł, ustawienie obrazu, mnóstwo
symboli sprawia, że jest on
wyjątkowy. W tego typu
filmach najważniejsza jest
jednak treść. Pilecki jest
przykładem patrioty, który
zawsze broni swojej ojczyzny i działa dla jej dobra.
Moją uwagę zwróciły również filozoficzne zainteresowania Pileckiego. Bohater
był zafascynowany Tomaszem Kempisem, znanym
teologiem. Odbiorcom od
początku towarzyszy jego
wypowiedź: „Marnością jest
pragnąć długiego życia, a nie dbać o
życie dobre.” Słowa te idealnie odzwierciedlają życie polskiego patrioty. I
zmuszają do zastanowienia się czego
pragnie dzisiejszy człowiek, czy działa
dla dobra ojczyzny oraz aktywnie
uczestniczy w życiu społecznym. Czy
dba o to, żeby żyć jak najlepiej, czy ra-

czej zależy mu tylko na tym, aby
jak najdłużej się bawić, osiągnąć
tylko bogactwo materialne i egzystować bez wartości

Maria Węgrzyn, klasa III LO a

F ELIETON
Normalność jest przereklamowana
''Widzę jak przerażająca jest normalność. Każdy z tych niewinnych ludzi na ulicy przeżywa okropność bycia kimś
zwyczajnym. Zrobiliby wszystko, by stać się wyjątkowym.'' - Katherine Dunn
Wstajesz, ubierasz się, nakładasz
makijaż (pod warunkiem że czujesz
taką potrzebę), jesz śniadanie i
przekraczając
próg
swojego
mieszkania, wychodzisz ze strefy
własnego komfortu – zaczynasz grać
przypisaną Ci rolę, na którą w
pewnym sensie gdzieś, kiedyś
wyraziłeś zgodę, potem kolejną i
jeszcze następną. Każda z nich jest
inna, w pewnym sensie różnorodna,
ale w dalszym ciągu wpisana w
schemat
codzienności.
Jesteś
normalnym człowiekiem.

Co to właściwie znaczy BYĆ
NORMALNYM? Zastanawiasz się? To
znaczy, że masz wątpliwości czy
traktujesz to pytanie jako atak ?
Spokojnie, nie próbuję Cię obrazić.
Chyba każdy człowiek, co najmniej
raz w swoim życiu, chociaż w myślach
zadaje sobie to pytanie. Skąd ono się
bierze?
W natłoku codziennych
obowiązków,
swoje
refleksje
spychasz na dalszy plan. Wieczorem,
wracasz do domu i jak każdy człowiek
po wykonaniu codziennych czynności
kładziesz się spać. Kolejny dzień

przynosi dokładnie to samo. Mija
miesiąc, rok, dekada – zmienia się
Twoje myślenie i podejście do
pewnych spraw. Rosną Twoje
dzieci, starzejesz się, rozwijasz,
zmieniasz mieszkania i pracę.
Zdecydowanie jesteś normalny.
Każdą zmianę traktujesz jak
osobistą rewolucję lub tępo dajesz
się porwać fali, która niesie cię
przez życie. Rutyna jest jego
częścią. Rozglądasz się dokoła,
patrzysz
na
sąsiadów,
współpracowników,
znajomych.
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Myślisz - oni mają tak samo.
Nagle, przekładając w głowie
kartoteki znajomych, zatrzymujesz
się na Grażynie. Zastanawiasz się
chwilę i stwierdzasz, że z nią jest
jakoś
inaczej.
Ubiera
się
pstrokato, maluje obrazy - myślisz
- strata czasu, przecież to tylko
bazgroły. Mieszka w przyczepie
kempingowej i ciągle ma uśmiech
na
twarzy.
Stuknięta!
Zastanowiłeś się kiedyś skąd ten
wniosek? Każdy człowiek ma
własną lub inną definicję terminu

"normalność". Wiesz jak to wygląda
w rzeczywistości? Normalność to
ujednolicanie
się
z
innymi,
wkomponowanie się w tłum.
Dlaczego? Bo ludzie boją się
nieznanego, wszystko, co odbiega
od normy - przeraża ich. A wcześniej
wspomniana Grażyna jest według
Ciebie nienormalna? I słusznie,
cechuje
ją
oryginalność
i
indywidualizm a także inność. I tutaj
ukazuje się szara prawda. Wszystkie
szaraczki podążające ulicami w
codziennej monotonii są osobami

pomylonymi,
normalnymi,
bez
własnego „ja”. A co Ty o tym sądzisz?
Chcesz
pogrążyć
się
w
tej
„normalności”? Ja nie chcę. Nie chcę,
aby kiedykolwiek ktoś powiedział mi,
że jestem normalna. Marzę o tym, aby
wyróżniać się z tłumu. Normalność to
coś, co nikogo nie dziwi. Nie chcę być
taka jak ktoś, jak wszyscy. Pragnę być
sobą.

Sandra Trojan, klasa III LO a

W YWIAD
Od przypadku do pasji
Prof. Bogumiła Gleń-Balicka - nauczycielka historii, w os-u, ceniony pracownik i świetny pedagog, pasjonatka kultury i sztuki. W
swoim zawodzie pracuje już prawie 23 lata. W tym roku nagrodzona medalem Komisji Edukacji Narodowej przez
Prezydenta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Jak to się stało, ze spośród tylu zawodów wybrała Pani akurat ten? Czy
był to świadomy wybór? A może
przypadek?
Wybierając po maturze kierunek studiów nie myślałam, że zostanę nauczycielem. Marzyłam o innym zawodzie, chciałam zostać psychologiem .
Obie profesje łączy jednak wspólny
mianownik – praca z młodzieżą. Ostatecznie wybrałam - czego nie żałuję nauczanie historii.
Jaka jest Pani definicja pojęcia
„nauczyciel”?
Moją definicję nauczyciela buduję
na wzorcach najlepszych nauczycieli z
liceum. To mistrz, przewodnik, przyjaciel, dla którego praca z młodzieżą
jest pasją, powołaniem i spełnieniem.
To też przede wszystkim człowiek,
który jak każdy popełnia błędy i potrafi się do nich przyznać nie tracąc przy
tym na swoim autorytecie.
Co sprawia Pani największą trudność
w swoim zawodzie?
Wszystko zależy od podejścia. Największą trudnością, a zarazem pew-

nym wyzwaniem jest znalezienie najprostszej drogi do ucznia. Wymagający uczeń jest marzeniem każdego
nauczyciela, bo wtedy nie staje się w
połowie drogi i z większą przyjemnością pracuje się nad swoim rozwojem
zawodowym. Przekazywanie wiedzy
staję się wielką radością wtedy, kiedy
odbiorca, czyli uczeń otrzymuje jak
najlepsze oceny.

Czy mając jeszcze jedną szansę na
wybór swojej profesji, podjęłaby
Pani tą samą decyzję?

To nie jest łatwe pytanie, bowiem
pragmatyzm podpowiadałby mi inną
drogę, ale wszystkie inne przesłanki
mówią mi, że to moje powołanie.
Historia to moja pasja, byłoby wielkim grzechem zaniechania nie chcieć
się nią dzielić z moimi uczniami. ZaCzy są momenty, w których wątpi tem odpowiedź może być i jest jedna
Pani w swoją pracę?
– tak, gdybym miała taką możliwość
ponownego wyboru – zostałabym
Kiedy wątpię… a myślę, że każdemu
nauczycielką historii.
to się zdarza – mam wiersze Krzysia,
wtajemniczeni wiedzą o czym teraz Jest Pani niezwykle barwną osobą,
mówię:-)
która ma świetny kontakt z młodzieżą mimo różnicy lat. Jak to się
Tę samą wiedzę przekazuje Pani z
Pani udaje? Czy istnieje jakaś receppokolenia na pokolenie. Czy lubi
ta na sukces?
Pani swoją pracę pomimo tej rutyny?
Dziękuję za te ciepłe słowa. Tak naprawdę nie wiem co odpowiedzieć,
Gdybym nie lubiła swojej pracy, zaraz
ale myślę, że recepta nie jest specjalposzukałabym innego zajęcia. Kiedy
nie skomplikowana. Być sobą.
człowiek łączy pasję z pracą czuje się
Wbrew obiegowym poglądom, uczspełniony zawodowo i życiowo. Lubię
niowie lubią jasno wyznaczone graniswoją pracę, bo żaden dzień nie jest
ce i zasady. Konsekwentny i wymataki sam, bo sprawia mi wiele radości
gający nauczyciel, surowy a zarazem
obcowanie z młodymi ludźmi i obopiekuńczy wychowawca, a to
serwowanie jak się zmieniają, dorawszystko okraszone szczyptą poczustają i odnoszą sukcesy.
cia humoru i dystansem do sytuacji.
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bardziej
Czego nauczyła w życiu Pani profe- coraz
spada, w mojej
sja?
ocenie zupełnie
Cierpliwości :) To, że czas jest pojęniezasłużenie.
ciem względnym. I jeszcze jednego –
To znaczy, że hidopóki walczysz jesteś zwycięzcą.
storia nie cieszy
I może jeszcze jednego – nieważne
się zainteresowajak długa, wyboista i stroma jest droniem wśród młoga ważne jest to czy wspólnie dodych?
trzemy do celu.
Trudno jest tak
Czy jest coś, co zmieniło się na przegeneralizować,
strzeni lat w zawodzie nauczyciela?
ale myślę, że dziChciałam, aby wydźwięk naszej roz- siejsi uczniowie mniej wymagają od
mowy był pozytywny, ale pytanie siebie a więcej od innych i bywają barwymusza na mnie szczerą odpo- dziej bezpośredni wobec swoich nauwiedź – nic co dotyczy pracy nauczy- czycieli. Młodzi ludzie zawsze są nieco
ciela i jego zaangażowania nie zmie- przekorni, troszkę buntowniczy – to
niło się na przestrzeni tych lat od cechy charakterystyczne dla uczniów
kiedy pracuję w tym zawodzie. Jest kiedyś i dziś. Niezależnie czy dawniej
tylko jedna rzecz, która zmieniła się czy teraz – wszystkim uczniom zawsze
bardzo znacząco – prestiż tej profesji zależy na dobrych stopniach.

Czy ma Pani jakieś hobby?
Bardzo lubię czytać książki, zwiedzać
muzea i uprawiam rekreacyjnie nordic walking.

Natalia Banach, klasa III LO a

I EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „Z ABYTKOMANIA ”
Tajemnica św. Wojciecha
Uczniowie II i III klasy dziennikarskiej zostali zaproszeni na galę finałową Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego ZABYTKOMANIA.
Nagrodą dla wszystkich finalistów był trzydniowy pobyt w Warszawie: zwiedzanie miasta, Pałacu Prezydenckiego, warsztaty i pokazy
filmowe oraz udział w uroczystym wręczeniu nagród w kategoriach: amatorzy i profesjonaliści. Grupa filmowa z naszej szkoły
przygotowała film pt.: „Tajemnica św. Wojciecha”, który można obejrzeć na youtubie.

Magdalena Polczyk, Łucja Topolska,
Kamil Popowicz oraz Artur Ziajkiewicz pracowali nad filmem blisko
trzy tygodnie. Pomysły na scenariusz, choreografię i scenografię pojawiały się spontanicznie, w trakcie
robienia zdjęć.

tkaliśmy się z pasjonatami historii i
jednocześnie wspaniałymi ludźmi: Robertem Ślusarkiem, dyrektorem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
oraz jego pracownikami: Panią Anną
Wideł i Bartłomiejem Urbańskim. Podziękowania kierujemy również do ks.
Lesława Wąchały oraz Pana Prof. Je- Największe podziękowania należą
rzego Prokopczuka. Bez ich pomocy
się osobom, które nam bardzo ponie udałoby się nam nakręcić tego
mogły – mówi opiekun grupy dr
filmu.
Klaudia Jasińska, nauczycielka języka
polskiego i dziennikarstwa w VI LO. – W filmie wzięły również udział utalenW trakcie zbierania materiałów spo- towane aktorki: Mariola Majda, Ange-

lika Kmiecik, Natalia Banach, Karolina
Zielonka z klasy III LO a.
Tematem filmu był niezwykły zabytek, który znajdował się kiedyś przy
ul. Nawojowskiej (w okolicach Zespołu Szkół Ekonomicznych). Obecnie
pozostały po nim tylko płaskorzeźby i
część ołtarza. Muzeum Okręgowe
stara się o pozwolenie na prace archeologiczne w tych okolicach.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia filmu na YouTubie.

N EWS
Warsztaty psychologiczne
Pod koniec września uczniowie klasy II LO F (psychologiczno-językowej) wraz z wychowawcą Panią Prof. Haliną Dominik wzięli udział w warsztatach dotyczących komunikacji, stresu oraz asertywności. Zajęcia prowadziły: Pani Alina
Dziewięcka, pedagog i mediator ds. karnych i rodzinnych oraz Pani Prof. Violetta Jędruch, psycholog kliniczny. W
drugim dniu młodzi ludzie rozwijali swoje umiejętności językowe. Warsztaty z języka angielskiego prowadziła Pani
Prof. Iwona Błoch.
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S ZKOLNY GWIAZDOZBIÓR
Wymagajcie od siebie
Mateusz Gawron urodził się 21
września 1998 roku. W wieku 9
lat zaczął trenować siatkówkę. Jego
przygoda z tym sportem rozpoczęła
się już w szkole podstawowej.
- Sportem interesuję się od małego.
Kiedy byłem dzieckiem oglądałem z
tatą mecz reprezentacji Polski
w
siatkówkę. Bardzo mi się to spodobało i już następnego dnia próbowałem
“podbijać” piłkę do góry, aż za setnym razem wyszło i tak powstały
marzenia dotyczące tej dyscypliny.
Na początku była też piłka nożna,
lecz siatkówka sprawiała mi większą
przyjemność. Moim zdaniem jeżeli
chce się coś osiągnąć w jakiejś dyscyplinie sportowej trzeba się jej
poświęcić na maxa, nie na 60%, nie
na 80%, ale na 120%! - mówi Mateusz.
Jego pierwszym trenerem był Leszek

Macheta. W wieku
11 lat Mateusz został zapisany przez
swoich rodziców do
Klubu Piłki Siatkowej
“Dunajec”.
Przez kolejne lata
uczył się grać coraz
lepiej. Zaczął grę w
“dwójkach”, później w „trójkach”,
„czwórkach”, młodzikach, w kadetach. Obecnie gra w
juniorach Sądeckiego Klubu Piłki Siatkowej pod nazwą SKPS Dunajec Nowy Sącz.
W październiku 2012 roku klubowa
drużyna Mateusza zdobyła Wicemistrzostwo Polski - Orlik Voleymania,
w maju 2013 roku - 4 miejsce Mistrzostw Polski w kategorii młodzik.
Największym autorytetem Mateusza
jest jego trener Łukasz
Mężyk, który poświęca
mu nawet swój osobisty
czas. Przez pewnie
okres ten młody siatkarz
grał też w klubie AKS
Resovia Rzeszów. Wraz
z tym klubem w czerwcu 2015 roku zdobył I
miejsce na Mistrzostwach Polski w katego-

rii kadet. Z powodu kontuzji przerwał swoją grę w tamtym klubie.
Mateusz jest teraz uczniem VI Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Uczęszcza do II klasy
liceum o profilu psychologiczno językowym. Wiąże swoją przyszłość z siatkówką.
- Jeżeli tylko zdrowie mi pozwoli
zrobię wszystko, aby spełnić swoje
marzenie i zagrać na poziomie 1
ligi lub PlusLigi - tłumaczy.
W dążeniu do celu prowadzą go
słowa Jana Pawła II: „Wymagajcie
od siebie, choćby inni od Was nie
wymagali”

Klaudia Matuła,
Magdalena Polczyk
klasa II LO a

N EWS
Sukces psychologów
W październiku klasa III LO f (psychologiczno-językowa) wraz z opiekunem Panią Prof. Violettą Jędruch zdobyła III
miejsce w Sądeckim Biegu Radości. Uczestnicy rywalizowali w następujących działaniach: przygotowanie radosnych
strojów, namalowanie obrazu radości oraz zebranie jak największej ilości podpisów od ludzi, którzy zostali przez
drużynę „uradowani” J Autorami sukcesu szkoły byli: Monika Dyrlaga, Anna Stochmal, Sabina Tapek, Radek Kubiesza, Jakub Piekarski. Przypominamy, że w ubiegłym roku nasi uczniowie zdobyli w tym biegu I miejsce.
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O KIEM PIERWSZOKLASISTY ...
Dźwięk pierwszego dzwonka
Pierwszy dzwonek uczniowie usłyszeli, jak co roku, na początku września.
Dla jednych była to radosna chwila,
że znów mogą zobaczyć kolegów i
koleżanki. Dla innych był to wielki
cios - pożegnali dawne grono przyjaciół w gimnazjum i musieli odnaleźć
się w zupełnie innym towarzystwie.
Wrześniowy alarm oznacza też, że
młodzież zaczyna kolejny rozdział w
swoim życiu. Przejście z jednej klasy
do drugiej daje ogromną satysfakcję,
pozwala rozwijać się, poszerzać horyzonty i zdobywać nowe doświadczenia. Oznacza również to, że nauczyciele stają się bardziej wymagający i

oczekują od nas więcej. Młodzi ludzie, opuszczający szkolne mury, robią wielki krok do przodu – stają się
dorośli i odpowiedzialni za własne
życie. Nie jest łatwą rzeczą rozstać
się z przyjaciółmi, z którymi spędzało
się wiele wspaniałych lat, ale nie
można też pójść drogą, która zupełnie nam nie odpowiada. Decyzje
podjęte za młodu będą niewątpliwie
wpływać na to jak będzie wyglądać
nasze dalsze życie. Zmiana środowiska, w którym żyjemy jest rzeczą naturalną. Dobrze, że przy naszym boku
mamy profesorów i wychowawców,
którzy pomagają nam szczególnie na

początku odnaleźć się w nowej sytuacji.
Okazuje się zatem, że ten dźwięk
dzwonka, którego najchętniej nie
chcielibyśmy słyszeć nie jest wcale
taki zły. Wystarczy trochę czasu i
zaczynamy uświadamiać sobie, że
mamy naprawdę wspaniałych ludzi
obok siebie, którzy nam pomagają i
być może kiedyś… zostaną naszymi
nowymi przyjaciółmi.
Natalia Nowak, Aleksandra Sołdra
klasa I LO a

F ELIETON
TAKI GRUBY, TAKI CHUDY …

Moja koleżanka kupiła sobie elektryczną
wagę. Wydawałoby się, że to taki zwykły,
będący w każdym domu przedmiot. Szybko jednak zmieniłam zdanie. To urządzenie
doprowadza do szaleństwa, ciągłych głodówek i wiecznego narzekania. Po przemyśleniu sprawy Aśka zaczęła odchudzanie.
Nadszedł czas ćwiczeń z Ewą Chodakowską, Anną Lewandowską i 30-dniowe wyzwaniem z Mel B. Gdyby tego było mało
kolorowe, zdrowe i fit koktajle, które były
tak pyszne, że jej wszystkożerny pies kręcił
nosem. Na dodatek godzina biegania z
„wywieszonym jęzorem”.
Zapewne każdy z nas, po przeczytaniu kilku linijek tego tekstu, doszedł do wniosku,
że to zjawisko w XXI wieku stało się już
normą. Ciągle zastanawiam się jak to moż-

liwe, że licealistka chuda jak przysłowiowy
„ PATYK” nie może patrzeć w lustro i wyciska „SIÓDME POTY”, by być jeszcze szczuplejszą. Ale czy nie tak właśnie próbuje
wykreować nas dzisiejszy świat? Reklamy
przedstawiają przede wszystkim kobiety
szczupłe . Na dodatek z tak zwanym „ kaloryferkiem ‘’, który ciężko uzyskać bez
ćwiczeń na siłowni i pomocy prywatnego
trenera. Dziś świat zamknął się w rozmiarze XS. Wchodząc do sklepu na wieszakach
widzimy ubrania w najmniejszych rozmiarach, zaprojektowane tak, aby podkreślały
naszą figurę. Wątpię, by dziewczyna ważąca 80-90 kilogramów ubrała taką sukienkę,
a przede wszystkim czuła się w niej dobrze.
Internet aż huczy od filmów, w których
pokazywane są ćwiczenia na płaski brzuch,
blogi zapełnione zostały zdrowymi posiłkami i dietami, a na portalach tak łatwo natknąć się na zdjęcia przed i po odchudzaniu, które czasem wyglądają jak dobra
robota w photoshopie. Przeglądając ostatnio jedną ze stron internetowych, na której opisano skutki odchudzania, zauważyłam reklamę… plastrów i tabletek odchudzających. Przecież to hipokryzja!
Czytając ostatnio jeden z artykułów na
temat anoreksji czy bulimii moją uwagę
przykuły komentarze odwiedzających tę
stronę”. Pierwszy z nich napisany przez
blogerkę: AJAMAMTOGDZIEŚ brzmiał:

„Chcę wpaść w anoreksję! Męczyć się,
a później zdechnąć ! Przynajmniej na
chwilę będę szczupła.” Kolejny z nich
dodany przez: ninkę112 – „ Mam anoreksję i jestem szczęśliwa. Czasem może jestem zestresowana, ale to przez
ludzi, którzy mi mówią, że to źle.
Uświadamiam sobie jednak, że to nie
ich sprawa. Jeśli chcę być szczupła to
nią będę . GŁÓD, DUCH WALKI I WIARA W SIEBIE to droga do idealnej sylwetki” . Ostatni: kala23- „ Moja bulimia zaczęła się kilka lat temu. Czułam
się nieatrakcyjna, chciałam szybko to
zmienić. Dopiero blogi uświadomiły mi
jaka to straszna choroba. Terapia i
wsparcie bliskich bardzo mi pomaga.
Czuję, że wychodzę na prostą.” Trudno skomentować przytoczone wypowiedzi. Mogę jedynie wyobrazić sobie,
co musiały czuć wcześniej takie osoby,
aby w imię idealnych kształtów zacząć
się głodzić. Miejmy nadzieję, że świat
- który oszalał na punkcie szczupłej
sylwetki i proponuje nam diety, kluby
fitness, siłownie czy ubrania w rozmiarach XXS - zatrzyma się na chwilę i
zacznie promować modę na rozwój
intelektu lub charakteru.

Mariola Majda, klasa III LO a
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F ELIETON
FAŁSZ PIERWSZEGO STOPNIA

Pewnego dnia kupiłam sobie
kubek. Poradzono mi, abym wybrała
niebieski o smukłym i charakterystycznym kształcie. Po wlaniu do niego mojej
ulubionej herbaty poczułam, że ściany
kubka nie stają się gorące. Po dokładnym przeczytaniu etykiety stwierdziłam,
że jest termiczny, czego nie powiedziała
mi szanowna pani sprzedawczyni. Gdy
pierwszy raz moje usta dotknęły nowego kubka nie poczułam nic szczególnego
prócz zimnego chłodu jego ścianek.

Chcąc, aby herbata wreszcie się z
niego wylała przechyliłam go jeszcze bardziej. Czując wrzątek na
ustach szybko upuściłam kubek.
Poparzone usta, język, brudna podłoga – tyle, co po nim zostało. Siedząc nad nim i rozmyślając nasunęło mi się jedno szczególnie nurtujące pytanie: czy nie jest tak, że
ten kubek jest podobny do współczesnych ludzi? Z zewnątrz ładni,
zachęcający do poznania, wydają
się dobrze nastawieni do świata, a
w środku co? Okazuje się, że przy
pierwszej lepszej okazji sprawiają
ból, ranią, pokazują "swoje JA".
Ludzie kłamią od wieków, ale w XXI
wieku to jest mega popularne. Powszechne kłamstwo, fałsz staje się
normą. Funkcjonuje ono w komunikacji międzyludzkiej i postrzegane
jest jako rzecz niemal konieczna.
Podajmy najprostszy przykład. Idąc
przez park upuszczasz torebkę, mija Cię młody, przystojny mężczyzna, który od razu podbiega, aby
służyć pomocą. Myślisz sobie, że
ten świat nie zszedł na psy i jednak
jest jeszcze ktoś miły i życzliwy.
Dziękujesz, zabierasz torebkę i
idziesz w swoją stronę. Drugiego
dnia, przechodząc przez ten sam
park, dostrzegasz znajomą twarz.
Łączysz wątki i przypominasz sobie

sytuację z poprzedniego dnia. Ta
sama twarz, podobny ubiór. Tak!
To ten mężczyzna. Tyle, że nie
sam. Widzisz go z młodą, zadbaną kobietą z dzieckiem na rękach. Kłócą się. Mężczyzna szarpie dziecko, kobietę, wrzeszczy.
Przypominasz sobie nieznajomego, sympatycznego faceta, który
Ci pomógł. Pierwsze wrażenie
pryska po tym, co widzisz. Jest
brutalny i świeci pustką. Zauważasz jak uderza kobietę i odchodzi z jeszcze większą wściekłością. Myślisz sobie, że ludzie to
jedna wielka chodząca fikcja,
która ma jakąś ukrytą prawdę,
SWOJĄ PRAWDĘ. Francois de la
Rochefoucauld
mówił,
że:
,,Bywają fałsze, które tak dobrze
udają prawdę, iż byłoby omyłką
nie dać im się oszukać". Ludzie
próbują wkupić się w czyjeś łaski,
posyłając fałszywy uśmiech i
komplementując jak ładnie dzisiaj wyglądasz. Chcą wyciągnąć
korzyści wyłącznie dla siebie.
Wynika z tego tylko jedno
stwierdzenie. Ludzie są jak kubki
z gorącym płynem w środku.
Poznasz głębiej i od razu się poparzysz.
Katarzyna Ogorzałek
Klasa III LO a

W YRWANE Z KONTEKSTU
Na matematyce:

Innym razem na matematyce

Prof. Natalia Nieć: Jak będziecie się kiwać
na krzesłach to je Wam zabiorę i będziecie stać na lekcji.

Klasa: Miał Pan jakieś trójki z matematyki?

I znowu na matematyce:
Prof. Adam Szczecina: Co trzeba zrobić z
tym ułamkiem?

Prof. A Szczecina: Myślę, że większość z was ma średnią niższą niż
połowa mojej.

Uczniowie chórem: Obrócić
Prof. Szczecina: Obracać to możecie kotlety.

Zebrała: Natalia Drożdż
Klasa II LO a
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I NFORMACJA
Stop zwolnieniom z WF-u

Stop zwolnieniom z WF-u
To hasło kampanii edukacyjno-społecznej zorganizowanej
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Akcja ma taką samą ilość
poparcia, co hejtu. Wśród nas
znajdują się zarówno zwolennicy
ruchu na świeżym powietrzu, jak
i przeciwnicy. Niektórzy bowiem
wolą posiedzieć przed telewizorem lub ekranem telefonu i komputera. Blisko 33% uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
i
1/5
uczniów szkół podstawowych

oraz gimnazjów stwierdziła, że zajęcia
wychowania fizycznego nie są interesujące, dlatego w nich nie uczestniczą.
Celem akcji jest promowanie
zdrowia i dobrego samopoczucia. Siłą
kampanii jest to, że od samego początku wspierają ją znani sportowcy, m.in.:
Bartosz Kurek, Otylia Jędrzejczak, Anita
Włodarczyk, Paweł Korzeniowski, Anna
Lewandowska i Marcin Gortat. W ramach całej akcji gwiazdy sportu wcielają się w rolę nauczycieli i prowadzą dla
dzieci lekcje pokazowe. Zachęcając do

wspólnej i przede wszystkim dobrej
zabawy oraz aktywnego trybu życia.
Na Facebooku powstał również oficjalny profil akcji "Stop zwolnieniom z WF-u" oraz kanał na YouTube. Zachęcamy wszystkich małych
i dużych, do aktywnego uczęszczania
na lekcje wf-u już od najmłodszych
lat. Bo to właśnie od wf-u zaczyna się
prawdziwy sport.
Izabela Bulanda, Karolina Hołyst
klasa I LO a

K OMENTARZ
Marnotrawstwo

Śniadanie, obiad, kolacja... co najmniej trzy główne posiłki dnia są dla
nas czymś normalnym. Nie doceniamy tego, bo mamy je na wyciągnię-

cie ręki. Dla młodych ludzi, wszystkie te trzy słowa można zastąpić
jednym: "Facebook" - żywiciel
młodzieży XXI wieku. Potrafimy nie
jeść, bo wpatrujemy się z uwagą w
telewizor, ,,wciągniemy się " w
fascynującą grę lub rozmawiamy z
kimś przez Internet.
Nie wszyscy mają tak dobrze... Nie
trzeba jechać do Afryki, aby dostrzec ludzi umierających z głodu w naszym kraju wciąż jest wielu
głodujących.
Jak podaje fundacja "Kawałek Nieba" prawie 120 tys. dzieci przychodzi do szkoły głodnych. Według
raportu Komisji Europejskiej co
roku w Polsce marnuje się średnio
9 mln ton żywności.
Sądzę, że jesteśmy na tyle mądrym
krajem, by zrobić coś z tym problemem. Nie możemy pozwolić na to,

aby w restauracjach czy barach
niewykorzystana żywność została
wyrzucona na śmietnik. Przecież
takie jedzenie mogłoby być rozdane biednym oraz potrzebującym.
Zwróćmy więc uwagę na to, co kupujemy w sklepie. Szczególnie teraz, przed świętami nie kupujmy
produktów, których i tak nie zjemy.
Bądźmy uważni na to, co dzieje się
wokół nas. Może właśnie nasz kolega znajduje się wśród tych 120
tys. ludzi, którzy są głodni. Może
warto oddać mu swoją kanapkę
albo następnym razem wziąć do
szkoły dwie – dla siebie i dla niego.
Spróbujmy wspólnie rozwiązać ten
problem.

Karolina Zielonka, klasa III LO a

C YTAT ...
Dziennikarze piszą, bo nie mają nic do powiedzenia, a mają coś do powiedzenia, ponieważ piszą.
-Karl Kraus
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