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S ŁOWO DO C ZYTELNIKA
Drodzy Sztamowicze!
Bardzo się cieszę, że mogę przywitać Was w następnym numerze
SZTAMY, jako nowa redaktor naczelna. Prowadzenie szkolnej gazetki przejmuję po niezwykle ambitnej, utalentowanej i odpowiedzialnej koleżance - Agacie Kmiecik z klasy III LO a. Jestem wdzięczna mojej poprzedniczce za życzliwe przyjęcie i atmosferę jaką
stworzyła. Przez kilka miesięcy miałam okazję obserwować jej ciężką pracę i zaangażowanie. Dziękuję za pokazanie nam, że nawet
w klasie maturalnej można znaleźć czas na swoją pasję. Życzę
Wam, Drodzy Absolwenci, zdanej matury, podjęcia wymarzonych
studiów, udanych wakacji oraz wszystkiego, co najlepsze, bo na to
bez wątpienia zasłużyliście. Wraz z moją zastępczynią, Angeliką,
obiecuję kontynuować Wasze dzieło. Mam nadzieję, że uda mi się
sprostać oczekiwaniom i wnieść coś od siebie do każdego wydania
„Sztamy”
W najnowszym wydaniu naszej gazety znajdziecie informacje dotyczące Dnia Otwartego w naszej szkole oraz Dnia Dawcy Szpiku.
Będziecie mieli okazję przeczytać ciekawe wywiady: z Krzysztofem
Golonką - Mistrzem Świata Trików Piłkarskich a także finalistą programu "Mam Talent" oraz Andrzejem Cisowskim, laureatem konkursu „Żołnierze Wyklęci…”. Dla zainteresowanych modą przygotowaliśmy relację z wycieczki na Fashion Week w Łodzi. Miłośnicy
kina, dzięki naszym absolwentkom Agacie i Justynie, będą mogli
spotkać się z krytykiem filmowym —Tomaszem Raczkiem. Monika
Ogorzałek, jak zwykle w humorystyczny sposób spróbowała porównać prof. Wojciecha Hejmeja do postaci literackiej. A uzdolnione uczennice z klasy II LO b przygotowały dla nas komiks pt.:
„Pamiętniki z VI LO”. Jestem pewna, że każdy znajdzie tu coś dla
siebie.
Zapraszamy do lektury!
Redaktor naczelna
Natalia Banach , klasa I LO a

Natalia Banach

S PIS

TREŚCI :

Słowo do czytelnika
Osiągnięcia sportowe
Literacki nauczyciel
Reaktywacja szkolnego radia
Festiwal kolorów
Świąteczna zbiórka żywności
8 pytań do…
Dzień otwarty w szkole
Wywiad z Andrzejem Cisowskim
Moda od innej strony
Kino Konesera
Podróż do innego świata
Bierz forsę i w nogi
Szycie, kuchnia i książki
Szansa na nowe życie
Warsztaty odzieżowe
Zaskoczenie i duma
Pasja projektowania
Wszystko zależy od ciebie
Chwila poetyckiej zadumy
Koniec jest początkiem
Komiks

2-3
3
4
4
5
5
5
6
7-8
8
9
10
10
11
11
12
12
13
13-14
14
15
16

Zespół redagujący:

REDAKCJA:

Agata Kmiecik klasa III LO a, Justyna Bołoz klasa III LO a,
Marta Woźniak klasa III LO a, Katarzyna Węgrzyn klasa II
LO a, Marcelina Lach klasa II LO a, Maria Barwiołek klasa II
LO a, Monika Ogorzałek klasa II LO a, Katarzyna Ruchała
klasa II LO a, Dominika Dziedzina II LO a, Karolina Florek
klasa I LO a, Natalia Banach I LO a, Angelika Kmiecik klasa I
LO a, Maria Węgrzyn klasa I LO a, Artur Ziajkiewicz klasa I
LO a, Aleksandra Lang klasa I LO d, Karolina Kulka klasa II
LO b, Katarzyna Kmak klasa II b, Magdalena Radomirska,
klasa II LO b

Redaktorzy naczelni:
Natalia Banach klasa I LO a, Angelika Kmiecik klasa I LO a
Opracowanie graficzne:
Łukasz Kmak klasa II LO a, Agata Kmiecik klasa III LO a
Opiekun: dr Klaudia Jasińska
Współpraca: mgr Jerzy Prokopczuk

2

3

S ŁOWO

DO CZYTELNIKA

Kochani Sztamowicze,
Nigdy wcześniej nie zastanawiałam się
nad tym, czy będzie mi brakować
„mojej” byłej szkoły. Czy będę w ogóle
tęsknić…? Teraz, myśląc o niej już z
perspektywy absolwentki, muszę przyznać, że jest ciężko. Gdy przypomnę
sobie o nauczycielach tam pracujących
i o wszystkich wspaniałych chwilach,
które przeżyłam, aż łezka kręci się w
oku… Zawsze miałam problem z tym,
co powiedzieć podczas pożegnań, dlatego też nie będę się bardzo rozpisywać.
Od czasu do czasu słyszałam, że każdy
dzień w szkole jest zwyczajny. Po prostu dzień jak co dzień - nic specjalnego... Muszę jednak obalić ten stereotyp. Każdy dzień w ,,szóstce” był dniem
wspaniałym. Tutaj nigdy nie można
było się nudzić! Dlaczego? Może dlatego, że zawsze coś się działo. Czy to
Przegląd Twórczości Własnej, Guzik z
Pętelką, warsztaty, wernisaże, poranki
poetyckie i wiele innych imprez szkolnych.
Chwile spędzone w redakcji były dla
mnie czymś niezwykłym. Czas, który
poświęciłam z całą pewnością zaprocentuje w niedalekiej przyszłość. Czego

O SIĄGNIĘCIA

się nauczyłam? Na pewno tego, że każdy
jest inny i dlatego też każdemu należy się
szansa. A nasze postanowienia muszą być
poparte solidną konsekwencją działania.
Korzystając z okazji chciałabym jeszcze z
tego miejsca podziękować trzem, wspaniałym osobom. Pierwszą i najważniejszą z
nich jest dr Klaudia Jasińska. Polonistka,
nauczycielka dziennikarstwa, opiekunka
szkolnej gazetki „SZTAMA”- mój życiowy
autorytet nie do podważenia! Muszę przyznać, że nie tylko mnie wspierała, ale w
razie problemów, wątpliwości, niemocy
twórczej, paniki, histerii etc. mogłam się do
niej zwrócić o każdej porze. Zawsze mogłam liczyć ze strony Pani Profesor na potrzebną pomoc. Poza tym powiedzmy sobie szczerze, że tylko i wyłącznie dzięki
Prof. Jasińskiej wszystko tak wspaniale
funkcjonowało :-) Kolejną osobą, jakiej
chciałabym podziękować to Pani Prof. Cecylia Borgosz. Dzięki pełnemu zaangażowaniu i determinacji jaką wkładała w każde
działanie szkolne (i nie tylko), mogłam rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Pani
Profesor jest nie tylko opiekunem Samorządu Uczniowskiego, ale także wspaniałym i wrażliwym człowiekiem, na którym
zawsze mogłam polegać... Nie mogę również zapomnieć, o mojej drogiej wycho-

wawczyni, Pani Prof. Iwonie Błoch, bez
której nie byłabym na tym stanowisku,
co jestem. Jej cierpliwość do mnie
(podziwiam) przewyższała wszystko.
Można powiedzieć była drugą mamą,
która zawsze służyła pomocą i odpowiednim wsparciem.
Mam nadzieję, że dobrze wywiązywałam się ze swoich obowiązków. Serdecznie dziękuję wszystkim dziennikarzom „SZTAMY”, z którymi pracowałam.
Jestem pewna, że naszą gazetę zostawiam w dobrych rękach.
Trzymajcie się !
Agata Kmiecik,
absolwentka klasy dziennikarskiej
VI Liceum Ogólnokształcącego

SPORTOWE

Jak mawia znane powiedzenie “Sport
to zdrowie”. Wielu z nas aprobuje te
słowa, jedni w mniejszym, a drudzy w
większym stopniu. I o tych drugich
dzisiaj.
Uczniowie naszej szkoły zajmują wysokie miejsca w zawodach sportowych, za
co należą im się szczere gratulację, gdyż
mimo ograniczeń rozwijania swej sportowej pasji (brak sali gimnastycznej),
potrafią osiągnąć sukces. Podziękowania należą się także nauczycielom wychowania fizycznego, którzy wspierają
sportowe talenty. Warto przypomnieć
wyniki kilku imprez sportowych z udziałem uczniów Zespołu Szkół nr 3.
Dnia 17 lutego br. odbyły się Mistrzostwa Nowego Sącza w piłce siatkowej,
w których dziewczęta z naszej szkoły
zdobyły IV miejsce! Skład drużyny: Mo-

nika Bulanda III c, Kinga Lelek III c, Dominika Łukasik Ig, Aneta Romanek II a,
Adrianna Jasińska Id, Natalia Kożuch I e,
Marlena Mokrzycka II c. Natomiast 6
marca podczas Mistrzostw Nowego
Sącza w piłce ręcznej dziewczyny zajęły
II miejsce w składzie: Agnieszka Szary III
e, Edyta Narożniak III e, Agnieszka
Błaszczyk I b, Sylwia Szarek I b, Dagmara Markowicz III d, Kalina Smajdor I c,
Kinga Dudek I TO , Dominika Łukasik I g,
Gabriela Domoń II d, Paulina Mróz I TO,
Karolina Barnach II c.
11 kwietnia 2014 roku w Mistrzostwach
Ligi Lekkoatletycznej zaprezentowały
się następujące osoby: Katarzyna Wiktor III e - w biegu na 100 m zajęła I
miejsce. Kinga Kociołek II e - w skoku w
dal zdobyła II miejsce. Gabriela Domoń
II d - w biegu na 400 m zajęła I miejsce.

Joanna Grzesik I b - w pchnięciu kulą
zdobyła II miejsce. Marzena Czyżycka
III c - w biegu na 100 m zajęła IV miejsce Mateusz Rola III d - w biegu na 100
m zajął I miejsce.
15 kwietnia br. w Piątkowej odbyły się
Mistrzostwa Nowego Sącza w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Wyniki: Gabriela Domoń II d – zdobyła III
miejsce; Edyta Łukaszczyk I TO - IV
miejsce; Katarzynka Kmak II b - V miejsce. Dziewczęta zakwalifikowały się do
zawodów wojewódzkich w Nowym
Targu.
Cała redakcja życzy dalszych sukcesów
oraz niekończącej się motywacji.

Karolina Florek, Klasa I LO a
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L ITERACKI N AUCZYCIEL
Na prośbę naszych czytelników postanowiliśmy powrócić do publikacji stałej rubryki „Literacki nauczyciel”,
w której prezentujemy porównanie naszych dydaktyków do bohaterów książek. Dzisiaj…

SIŁACZ NAD SIŁACZE
Prof. Wojciech Hejmej
jako mitologiczny Herkules
Jeszcze nie tak dawno temu słowa
„Ody do Młodości” Adama Mickiewicza „Dzieckiem w kolebce, kto łeb
urwał Hydrze, Ten młody zdusi Centaury, Piekłu ofiarę wydrze, do nieba
pójdzie po laury” dotyczyły tylko jednej osoby - Herkulesa. Jednakże fragment ten znakomicie oddaje również
charakter prof. Wojciecha Hejmeja,
jednego z nauczycieli wychowania
fizycznego w naszej szkole. W czym
jeszcze, oprócz wręcz boskiego wyglądu i nadludzkiej siły, są do siebie podobni?
Trzy godziny WF - u pod rząd - to kompletna katastrofa. Przeciętny uczeń
wolałby spędzić pewnie te trzy godziny na zakupach w pobliskim centrum
handlowy m lub
spo tkan iach
ze znajomymi, zamiast na graniu w
siatkówkę lub wykonywaniu trudnych
ćwiczeń, po których tygodniami mamy
problem z wyjściem po schodach. Ale
mimo to czasami sport i zajęcia na
wychowaniu fizycznym potrafią być
zajmujące. Jasne strony życia w ruchu
pokazuje nam Prof. Wojciech Hejmej,
który z pasją oddaje się swojej karierze. Wysoki, wysportowany, ciemnooki, lekko opalony mężczyzna swoją

posturą przypomina nam mitycznego
Herkulesa. Wszystkie ćwiczenia wykonuje
z niebywałą precyzją, wykorzystując swą,
wręcz boską siłę i przekonując nas w ten
sposób, że nie ma dla niego żadnej rzeczy
niemożliwej. Często wydaje się naszemu
nauczycielowi, że każdy uczeń potrafi
powtórzyć zaprezentowane na lekcji ćwiczenie. Pan Profesor nie rozumie jednak,
że jedynie wybitne jednostki o nadludzkiej sile potrafią np.: pchnąć kulą lub rzucić piłką lekarską na dużą odległość. Skąd
zatem nasz Profesor posiada tę nadludzka moc? Legendy podają, iż posiada ją od
swego ojca Zeusa, króla i ojca bogów.
Swoją odwagą potrafi pokazywać po raz
setny jak wykonać to samo ćwiczenie.
Co lekcję tłumaczy nam, że „nie będzie
zakładał kalendarzyków, by sprawdzić,
czy jesteśmy niedysponowane, czy nie”.
Jednocześnie Prof. Hejmej potrafi być
delikatny i troskliwy wobec płci pięknej.
Przypomina w tym Herkulesa, który również opiekował się swoją żoną - Dejanirą.
Zarówno Herkules, jak i nasz nauczyciel,
są przyjacielscy, tak że szybko zdobywają
uznanie oraz podziw otoczenia. Należy
podkreślić, że to uznanie nie przemija z
czasem. Pan Profesor potrafi w każdym
uczniu znaleźć sportowe umiejętności,

rozwija je poprzez wielokrotne ćwiczenia
i pokazuje jak można wykorzystać swój
talent w praktyce. Miejmy nadzieję, że
kiedyś zasługi naszego profesora, podobnie jak starania mitycznego herosa, zostaną dostrzeżone i dostanie zasłużoną nagrodę.

Monika Ogorzałek klasa II LO a

N EWS
Reaktywacja szkolnego radia
W lutym br. reaktywowaliśmy Sos
Trójki – Szkolne Otwarte Studio Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu. Co miesiąc
emitujemy audycję związaną z ważnym wydarzeniem.
Do tej pory nagraliśmy dwa programy
dotyczące Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego oraz Dnia Poezji.
Każdy może podjąć z nami współpracę. Wystarczy, że przedstawi swój

pomysł Pani dr Klaudii Jasińskiej lub
skontaktuje się z redaktorem naczelnym radia - Arturem Ziajkiewiczem, z
klasy I LO a (dziennikarskiej).
SOS Trójki powstało w 2002 roku jako
miejsce praktyki dziennikarskiej
uczniów z klas o tym profilu. Młodzi
dziennikarze nagrywali reportaże dotyczące szkolnych spraw oraz problemów
środowiska lokalnego, tworzyli programy „na żywo” oraz przeprowadzali wy-

wiady z ciekawymi ludźmi i gwiazdami
show-biznesu. W latach 2010 – 2013
radio zawiesiło swoją działalność ze
względu na brak chętnych, którzy chcieliby się podjąć pracy radiowca. W tym
roku zebrał się jednak nowy zespół redakcyjny, w którego skład wchodzą
uczniowie I LO a.

Artur Ziajkiewicz, klasa I LO a
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N EWS
Festiwal Kolorów
To pierwsze wydarzenie tego typu w
naszej okolicy, jak i również pierwsze w
tym roku w Polsce! Impreza była zorganizowana przez Festiwal Kolorów,
Uczelnianą Radę Samorządu Studentów
PWSZ w Nowym Sączu oraz Młodych
Aktywnych Sądeczan - MAS. Wydarzenie to odbyło się podczas obchodów
juwenaliowych w niedzielę 18 maja
2014 roku, o godzinie 16.00 na placu
Starej Sandecji. Wstęp na tę okoliczność był darmowy, dlatego też nie trze-

ba było kupować żadnych biletów. Wystarczyło przyjść i dobrze się bawić! :)
Czym są kolory Holi? Kolory Holi to nic
innego jak stworzony z naturalnych składników kolorowy puder uzyskany z roślin
rosnących w Indiach. Podczas festiwalu
wyrzucało się kolory do góry, tworząc
ogromną, rozpościerającą się nad tłumem
tęczę kolorów. Można było je otrzymać
już na samym początku imprezy lub zamówić wcześniej na portalu allegro.pl.
Kolory nie są uczulające i są łatwo

usuwalne z ubrań. Festiwal Kolorów,
Uczelniana Rada Samorządu Studentów
PWSZ w Nowym Sączu oraz Młodzi Aktywni Sądeczanie – MAS chcieli zorganizować najbardziej kolorowy dzień w
historii miasta. Czy im się udało? Po
zadowolonych minach osób biorących
udział, możemy z całą pewnością odpowiedzieć – TAK !

Natalia Banach, klasa I LO a

I NFORMACJA
Świąteczna zbiórka żywności
"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nieważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi."- Jan Paweł II
Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół nr 3
im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu zaangażowali się w wielkanocną zbiórkę żywności na rzecz potrzebujących. Od
2003 r. nasza szkoła chętnie bierze udział
w tego typu przedsięwzięciach. Koordynatorem akcji była Pani pedagog Violetta
Jędruch. Ochotnicy zbierali artykuły spożywcze w sklepach: PSS Społem oraz w Hali
Gorzków. Dzięki dobroczynności darczyń-

ców kilkaset kilogramów żywności trafiło do podopiecznych fundacji CARITAS. Stoły wielkanocne ponad czterdziestu rodzin były wypełnione smakołykami podczas świątecznego śniadania. Wszystkim, którzy z chęcią wzięli
udział w zbiórce żywności bardzo dziękujemy!
Natalia Banach, klasa I LO a

8 PYTAŃ DO ...
8 pytań do..
Pani Prof. Natalii Nieć,
nauczycielki matematyki w Zespole Szkół nr 3
1. Życiowe motto: "Carpe diem".
2. Jestem: szczęśliwa.
3. Największy sukces: realizacja w zawodzie zgodnym z wykształceniem.
4. Największa porażka: a to już moja tajemnica.
5. Moim autorytetem jest: mój promotor dr Zdzisław Pogoda.
6. Najbardziej dumna jestem z: uczniów, po których widać efekty mojej pracy.
7. Ulubiona klasa: każda jest fajna na swój sposób.
8. Książka godna polecenia: Stephen King "Lśnienie".
Natalia Banach, klasa I LO a
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I NFORMACJA
Dzień Otwarty w szkole!
W sobotę, 5 kwietnia br., Zespół Szkół nr 3 w Nowym Sączu zorganizował Dzień Otwarty dla gimnazjalistów. W tym dniu młodzi ludzie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną, porozmawiać z nauczycielami, wysłuchać opinii uczniów oraz poznać niepowtarzalny klimat szkoły.
Od godziny 9:00 drzwi szkoły były
otwarte dla kandydatów, aby mogli
zapoznać się z ofertą edukacyjną na
rok 2014/2015. Przygotowane były
prezentacje klas każdego oddziału.
Uczniowie opowiadali o licznych wyjazdach i wykładach organizowanych
przez szkołę. W każdej Sali można
było podziwiać wystawę zdjęć i pamiątek z wyjazdów. Nauczyciele z

pasją opowiadali o przedmiotach, których uczą. Klasa psychologiczna przeprowadzała testy osobowości, a w klasie
biologiczno-chemicznej można było zapoznać się z reakcjami chemicznymi. W
klasie dziennikarskiej można było zobaczyć, jak działają przyszli reprezentanci
tego zawodu. Uczniowie Technikum
zaprezentowali uszyte przez siebie ubrania oraz pokazali jak wygląda kompute-

rowe projektowanie odzieży. Plastycy
zorganizowali wystawę swoich prac. Na
nadchodzący nowy rok szkoła planuje
otworzyć 6 oddziałów w VI Liceum Ogólnokształcącym oraz 1 w Technikum nr 6.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie internetowej oraz faceboo k ’ o w y m
p r o f i l u .
Aleksandra Lang, klasa I LO d
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W YWIAD ( ÓWKA )
„Historii nie nauczyłem się w szkole…”
Rozmowa z Andrzejem Cisowskim, uczniem klasy II LO e, laureatem IV edycji konkursu
historycznego ‘‘Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia”.
Skąd wzięło się twoje zainteresowanie historią?
Historią, jako przedmiotem w szkole,
nigdy nie byłem zainteresowany. Jestem jednak kibicem Sandecji, dlatego
do moich obowiązków należy podtrzymywanie pamięci o naszych polskich
bohaterach. Historii nie nauczyłem się
w szkole, lecz dzięki spotkaniom i
przedsięwzięciom organizowanym
przez Stowarzyszenie Kibiców Sandecji. Stowarzyszenie proponuje ciekawe
wykłady i wystąpienia na temat naszej
ojczyzny. Co roku w licznym gronie
spotykamy się, aby uczcić pamięć o
powstaniu styczniowym, warszawskim, rocznicy wybuchu II wojny światowej, rzezi na Wołyniu. Jednym z
największych wydarzeń jest święto
pamięci "Żołnierzy Wyklętych”, które
obchodzimy 1 marca. W tym roku
zaczęliśmy nagłaśniać akcję z miesięcznym wyprzedzeniem. Wszystko
zaczęło się mszą w kościele św. Kazimierza, następnie zebrani ruszyli w
kierunku rynku. Przed ratuszem spotkało się ponad 200-stu kibiców Sandecji oraz mieszkańców miasta. Chłopcy z Kłopotowa przygotowali transparent "Ku Waszej Pamięci Żołnierze
Wyklęci". Podczas śpiewania hymnu
narodowego odpaliliśmy race. Dzięki
takim akcjom wiem, że pamięć o naszych bohaterach nigdy nie zginie, a
my jako kibice będziemy zawsze o to
dbać. Pamięć jest najważniejsza. Marszałek Józef Piłsudski mówił:" Naród,
który nie szanuje swej przeszłości nie
zasługuje na szacunek teraźniejszości i
nie ma prawa do przyszłości."
Na czym polegał konkurs „Żołnierze
Wyklęci”?
Do wzięcia udziału w konkursie namówiła mnie Pani Prof. Bogumiła GleńBalicka. Wiadomość dostałem w grudniu, dzięki temu w święta miałem czas
na znalezienie dobrego tematu. Do
marca należało wysłać pracę, która

musiała liczyć minimum 10
tys. znaków. Oczywiście
była to forma pisemna, ale
można było do niej dołączyć
zdjęcia. Na wyniki czekaliśmy do 24 marca, kiedy to
odbyła się w nowosądeckim
Ratuszu uroczysta gala rozdania nagród.
W jaki sposób przygotowywałeś się do tego przedsięwzięcia?
Dla mnie konkurs rozpoczął
się już w grudniu, kiedy szukałem bohatera oraz jakichkolwiek informacji na jego
temat. Całe ferie poświęciłem na zbieranie informacji,
następnie przez 2 tygodnie
pisałem, a przez kolejne dni
dokonywałem
poprawek
razem z Panią Profesor.
Rozumiem, że pracę pisałeś pod kierunkiem nauczyciela?
Każdy uczestnik mógł mieć swojego opiekuna merytorycznego. Moim oczywiście
była Pani Profesor Balicka. Na samym początku Pani Profesor objaśniła mi technikę
oraz zakres działań, a gdy napisałem pracę
sprawdziła wszystkie błędy oraz udzielała
cennych wskazówek. Wszelkie informacje
o moim bohaterze uzyskałem dzięki rodzinie Stanisława Widła. Podczas ferii spotkałem się z panią Anią, która przez dobre
kilka godzin opowiadała o jego życiu. Bardzo pomógł mi mój kolega z Sandecji Piotr
Kazana, któremu również zawdzięczam tak
wysokie miejsce.

Dolnej, Marcinkowic, Znamirowic. Ukrywał się przez wiele lat w lesie, walczył
przeciwko komunistom, którzy posiadali
władzę.
Jak znalazłeś bohatera swojej pracy?
Chciałem opisać życie i działalność osoby
mniej znanej, która jeszcze nie była opisywana w konkursach czy gazetach. Piotr
Kazana pomógł mi w tej kwestii. To dzięki niemu uzyskałem adres do rodziny
Stanisława Widła.

Jak oceniasz poziom trudności konkursu?
Poziom konkursu był bardzo wysoki, startowała w nim sama elita szkół z Nowego
O czym była twoja praca?
Sącza, Nowego Targu czy Gorlic. Jednak
Praca dotyczyła Stanisława Widła z Tęgo- nie czułem żadnej presji, byłem zadowoborzy. W roku 1945 II wojna światowa nie lony ze swojej pracy, zatem czekałem na
skończyła się dla wszystkich. Dla naszych wyniki ze spokojem.
partyzantów zmienił się tylko okupant.
Stanisław Wideł, jak wielu innych żołnierzy, Jak oceniasz zainteresowanie historią
nie poddał się, wciąż walczył o wolną Pol- współczesnej młodzieży?
skę. Działał na terenie Tęgoborzy, Łososiny Niestety, jako Polak muszę trochę
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ponarzekać… Współczesna młodzież
zmierza w kompletnie innym kierunku
niż poprzednie pokolenia. Teraz nikogo
nie interesuje kto i kiedy walczył o wolną Polskę. Współczesny młody człowiek
większość czasu spędza na portalach
społecznościowych, a kiedy się z nich
wyloguje jest jeszcze bardziej głupszy
niż przed.

Jakie masz plany na przyszłość? Czy będą
związane z historią?
Dla mnie nauka historii nigdy się nie
skończy, chociaż nie wybieram się na studia z tej dziedziny. Chcę zostać grafikiem
komputerowym. To jest jedyna praca,
jaką planuję wykonywać. Od 4 lat przyuczam się do fachu, widząc dobre perspektywy. Przykładam się czasami do

tego bardziej niż do nauki, co zapewne
zauważyła Pani Prof. Balicka. Z pewnością będę zdawał maturę z historii, ale
jej wyniki zostawię dla siebie.

Rozmawiała:
Katarzyna Węgrzyn, klasa II LO a

W YJAZD NA F ASHION W EEK W Ł ODZI
Moda od innej strony

W czasie gdy tegoroczni maturzyści
pisali egzaminy dojrzałości, m. in. z
rozszerzonego polskiego i/lub rozszerzonej matematyki, uczennice naszego technikum postanowiły spędzić
te słoneczne dni z dala od murów
szkoły. Pojechały aż do Łodzi, by rozwijać swoje zainteresowania związane z odzieżownictwem, modą i nauką
praktyczną zawodu.
Często w telewizji widzimy piękne modelki, które prezentują kreacje sławnych projektantów. Nie zastanawiamy
się wtedy ile pracy trzeba włożyć w to,
aby dana osoba przyciągała miliony
spojrzeń.
Z bliska pokazom mody mogły się
przyjrzeć dziewczyny z klas technikum,
które w dniach 8-9 maja br. przebywały w Łodzi.
Ich podróż zaczęła się 8 maja już o
drugiej w nocy. Po podróży, trwającej
blisko 7 godzin, dotarły do Łodzi i za-

częły swój pobyt
od
zwiedzania
Muzeum w Manufakturze Łódzkiej, gdzie również własnoręcznie
wykonały
torebki metodą
sitodruku.
Następnie w Centrum
Promocji
Mody przy Łódzkiej
Akademii
Sztuk Pięknych
obejrzały awangardowe Pokazy Off Out Of Schedule z
okazji 10 edycji Fashion Philosophy Fashion Week Poland, podziwiając kolekcje
MOMI – KO, ZWYRD oraz KATARZYNY
GÓRECKIEJ, a potem udały się
do Politechniki Łódzkiej. W tym samym
dniu uczennice naszego technikum w
Centrum Expo-Łódź obejrzały pokazy w
ramach Designer Avenue, również z okazji 10 edycji
Fashion Philosophy Fashion
Week Poland,
marek: SOWIK
MATYGA, KUBATEK, ALEKSANDRA KMIEIECIK/CARLO
ROSSI, KĘDZIOREK, a także
pokaz kolekcji
światowej MIGUELA VIEIRY.
Odwiedziły w

ramach tego też strefę wystawienniczą
Showroom, gdzie podziwiały wystawę
fotografii Young Fashion Photographes
Now. Podczas niej dziewczyny z klas
technikum rozmawiały z młodymi projektantami o modzie, ich pracy, a także
o inspiracjach i trendach na nadchodzący sezon. Następnego dnia, po nocy
przebytej w hotelu „Prząśniczka”, złożyły wizytę w zakładzie „Ariadna”, gdzie
dowiedziały
się
jeszcze
więcej
o produkcji nici. Na zakończenie przygody w Łodzi podziwiały najstarszą i największą na świecie wystawę promującą
współczesną sztukę włókna w Muzeum Włókiennictwa.
Uczennice wróciły do Nowego Sącza
zadowolone i uśmiechnięte. Pobyt poza
granicami miasta natchnął dziewczyny
siłami oraz niesamowitymi pomysłami
na kreacje, które obecnie tworzą, a
także pomógł w dalszej nauce zawodu.
Monika Ogorzałek, klasa II LO a
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S POTKANIA
KINO KONESERA
W kinie Helios w Nowym Sączu, 7 maja br., odbyła się inauguracja Kina Konesera. Gościem specjalnym wydarzenia był Ambasador Cyklu - Tomasz Raczek, znany i ceniony krytyk filmowy. Kino konesera to cykliczne pokazy filmowe wybitnych reżyserów. Biorą w nim udział produkcje nagradzane na międzynarodowych festiwalach.
Prezentowane filmy to najczęściej dzieła z niebanalną fabułą i inteligentnym humorem. Podczas pierwszego
seansu zaprezentowano film pt. „Tylko kochankowie przeżyją” w reż. Jima Jarmuscha.
„Tylko kochankowie przeżyją” to opowieść o wampirach, które są zmęczone
setkami lat życia i zdegustowane tym,
jak rozwinął się świat. Nie są jednak
typowymi przedstawicielami swojego
wymierającego gatunku: wprawdzie
żywią się krwią i preferują mrok nocy,
ale najważniejsza jest dla nich sztuka,
literatura, muzyka i trwająca od wieków miłość. Adam (Tom Hiddleston)
jest unikającym rozgłosu i słonecznego
światła undergroundowym muzykiem.
Mieszka w odludnej części Detroit,
kolekcjonuje gitary, słucha winyli i
tworzy elektroniczną muzykę końca
świata. Melancholijną samotność rozjaśnia długo oczekiwany przyjazd jego
ukochanej Ewy (Tilda Swinton). Razem
jeżdżą nocami po wyludnionym Detroit
w hipnotycznym rytmie muzyki, celebrując każdą spędzaną razem chwilę.
Jednak spokojne życie zakochanej pary
zostanie wystawione na próbę, kiedy
dołączy do nich nieobliczalna i wygłodniała siostra Ewy, Ava (Mia Wasikowska).
Po seansie odbyło się spotkanie dyskusyjne, które prowadził Tomasz Raczek.
Udało się nam porozmawiać z tym
wybitnym krytykiem filmowym.
- Kino Konesera to cykl filmów prezentowanych w multipleksach Heliosa –
mówił Tomasz Raczek. - Jest to okazja,
żeby nie tylko obejrzeć film wyjątkowy,

ponieważ bardzo starannie są one dobierane - tu nie ma przypadku. Zawsze puszczamy filmy, które możemy długo zapamiętać z różnych powodów. Dla mnie
najważniejsze jest to, że po filmie możemy o nim porozmawiać. To są bardzo
różne rozmowy, w zależności od tego, jaki
film oglądaliśmy. Czasami są to rozmowy
o samym filmie, czasami są o sprawie, o
której mówi film - bardziej publicystyczne.
Czasami są bardzo osobiste i mają właściwie charakter takich spotkań psychoanalityka. Psychoanalitykami jesteśmy my wszyscy uczestniczący w rozmowie. To
właśnie nazywam kinoterapią. Bardzo w
to wierzę, że oglądając filmy i rozmawiając o nich można uleczyć się z wielu problemów emocjonalnych oraz
poznać samego siebie. Znaleźć
te miejsca, które nas najbardziej uwierają i potem nad
nimi popracować bez lęku, że
pracując nad nimi, publicznie
obnażymy się i w jakiś sposób
zaryzykujemy kompromitacją.
Cały czas bowiem mówimy o
innych bohaterach, o innych
sytuacjach, a my pozostajemy
w bezpiecznym cieniu. Dzięki

temu możemy poruszyć wszystkie, nawet te bardzo odważne, tematy. Na
tym polega siła kina.”
Kino konesera jest nie tylko miejscem
spotkań. Jest to czas odkrywania własnych lęków, słabości, znajdowania w
sobie siły i pokonywania barier. Dzięki
tym spotkaniom można nie tylko mile
spędzić czas, ale także wiele się nauczyć. Emocje, jakie dostarcza nam seans i rozmowa po nim, mogą przyczynić
się do odkrycia nowej pasji i drogi, którą może obrać młody człowiek. Dlatego
też, zachęcamy Was do wzięcia udziału
w tego typu spotkaniach. Wyświetlane
historie mają na celu nie tylko zwrócić
uwagę widza, ale również wzbogacić go
o nowe wartości, przeżycia za pomocą
niezwykle wyszukanych walorów wizualnych. Uczestnicząc w panelu dyskusyjnym możemy przekazywać innym odbiorcom własną ścieżkę interpretacyjną
oraz czerpać z ich spostrzeżeń, dzięki
czemu kolejny powrót do obejrzanego
filmu – nigdy nie będzie taki sam.
Agata Kmiecik, Justyna Bołoz
absolwentki klasy dziennikarskiej

9

10

R ECENZJA
Podróż do innego świata!

Chyba nie ma osoby, która nie słyszałaby
o tym, co w ostatnich latach wydarzyło
się w Afganistanie. Wiemy, że była tam
wojna, że zginęło wielu ludzi. I na tym
nasza wiedza o tym kraju się kończy.
Książka Khaleda Hosseiniego daje nam

możliwość spojrzenia na ten kraj z
nieco innej perspektywy. Lektura tej
powieści to podróż do innego świata.
Świata afgańskiej kultury, obyczajów
i mentalności. Książka opisuje historię chłopca wychowywanego przez
niezwykle wymagającego ojca. Amir
spragniony jego miłości i uwagi pragnie wygrać zawody latawcowe. Pomaga mu w tym jego przyjaciel Hasan. Żaden z nich w swych planach
nie przewidział jednak scenariusza,
które napisało samo życie. Dwunastolatek staje się świadkiem gwałtu
dokonanego na Hasanie. Amir nie
staje w obronie przyjaciela.
Mija kilkanaście lat… Dorosły już Amir
mieszka w USA, gdzie wyemigrował
razem z ojcem. Bohater ułożył sobie
życie, jednak sytuacja sprzed wielu
lat nieustannie tkwi jako bolesna
zadra w jego sercu. Cały czas ma
poczucie winy i świadomość, że zawiódł przyjaciela. Nadchodzi mo-

ment, gdy dostaje od losu szansę na odkupienie swojego czynu. Amir dowiaduje
się rzeczy, która wywołuje u niego szok.
Ty również, Drogi Czytelniku będziesz
zdumiony, gdy weźmiesz do ręki tę lekturę.
Czasem jeden czyn, jedna rzecz popełniona w przeszłości może stać się czynnikiem determinującym nasze przyszłe
losy. Khaled Hosseini ma niesamowity
dar opowiadania prostym językiem o
niezwykle trudnych rzeczach. Chłopiec z
latawcem to nadzwyczajna, wzruszająca
do łez opowieść o przyjaźni, miłości, relacjach międzyludzkich, winie i jej odkupieniu. Podsumowaniem i zachętą niech
będą słowa głównego bohatera:
,,Może tak właśnie kiełkuje przebaczenie
- nie w triumfalnym objawieniu, a w bólu
rozstania, wygnania, ucieczki w środku
nocy''.

Dominika Dziedzina, klasa II LO a

R ECENZJA
Bierz forsę i w nogi
broadwayowskich sztuk, próbuje
swoich sił w pierwszym całkowicie
przez niego wyreżyserowanym i napisanym filmie. Tutaj występuje też
jako główny bohater.

Film „Bierz forsę i w nogi” (1969) to pełnometrażowy debiut fabularny Woody’ego
Allena. Znany wcześniej amerykańskiej widowni jako komik telewizyjny oraz autor

„Bierz forsę i w nogi” opowiada historię życiowego nieudacznikahochsztaplera Virgila Starkwella. W
życiu ima się on przeróżnych, ekscentrycznych ról. Gdy płonne usiłowania
wirtuozerskiej gry na wiolonczeli w
wędrownej orkiestrze nie są - delikatnie mówiąc - „ciepło przyjęte”,
nasz bohater nie poddaje się i… popełnia drobne kradzieże, by opłacić
sobie nimi lekcje. Prześladują go
przyjaciele i znajomi – wszyscy na
znak pogardy ostentacyjnie rozdeptują mu okulary. W scenie, w której
zamierza okraść wielki gmach banku,
niepoprawnie gramatycznie napisana
pogróżka jest kolejnym absurdalnym

przejawem
jego
fatum…
Film jest utrzymany w konwencji paradokumentu. Co można stwierdzić z konwencjonalnych wypowiedzi rodziców
Virgila czy nieustannie przewijającego się
w tle komentarza trzecioosobowego narratora.
Tak więc Allen przedstawia ciekawą parodię gangsterskich filmów, wplatając
śmieszniejsze szczegóły z życia prywatnego i ze swojego dzieciństwa. Tworzy w
ten sposób film-preludium, przyczynek
do swojej wielkiej późniejszej filmografii,
znanej pod każdą szerokością geograficzną z mistrzostwa ukazania społecznych absurdów i czarnego komedianctwa. Według mnie to jeden z najlepszych
filmów Woody’ego Allena, najzabawniejszy, najbardziej pokrzepiający i pozytywnie nakręcający w karuzeli codzienności.
Maria Węgrzyn, klasa I LO a
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S YLWETKA
Szycie, kuchnia i książki
nia Odzieży.

Ewa Wrona jest uczennicą trzeciej
klasy Technikum Odzieżowego nr 6 w
Nowym Sączu. W kwietniu br. została
laureatką III etapu Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z
Zakresu Projektowania i Wytwarza-

Gdy dowiedziałam się o wygranej byłam
bardzo szczęśliwa – opowiada laureatka.
- Wybrałam profil technologii
– Wiedziałam, że moja ciężka praca i naodzieży ze względu na to, iż mam
uka zostały docenione.
możliwość nauczenia się w tej
szkole podstaw konstruowania i W wolnych chwilach Ewa lubi szyć i przemodelowania – mówi Ewa. - Per- rabiać swoje ubrania. Szyje również ubraspektywa szycia i projektowania nia znajomym oraz rodzinie. Często ogląubrań dla siebie lub kogoś była da relacje z pokazów mody oraz stara się
dla mnie bardzo kusząca. Od systematycznie przeglądać różne portale
zawsze lubiłam „majstrować” poświęcone tej dziedzinie. Interesuje ją
przy ciuchach.
sztuka kulinarna. Bardzo lubi eksperymentować w kuchni. Najpierw szuka w
Na udział w olimpiadzie zdecydoInternecie ciekawych przepisów na różne
wała się sama, gdyż stwierdziła,
dania i ciasta, które później odpowiednio
że warto spróbować swoich sił w
modyfikuje. Lubi też oglądać seriale oraz
takim konkursie. Przed każdym
czytać książki. Nikomu nie chce zdradzić
etapem starała się czytać jak
swojego marzenia związanego z projektonajwięcej podręczników, wyłapywać
waniem, ale wzięcie udziału w olimpianajważniejsze informacje, robić notatdzie na pewno zbliżyło ją do jego spełnieki oraz rozwiązywać testy egzaminania.
cyjne z ubiegłych lat. Dwa tygodnie
przed konkursem rozpoczęła powtaKatarzyna Ruchała, klasa II LO a
rzanie całego materiału.

I NFORMACJA

Szansa na nowe życie
W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje
się, że jest chory na białaczkę, czyli
nowotwór krwi. Jej objawem może
być m. in. częste krwawienie i łatwość
powstawania siniaków (wynik niedoboru płytek), bladość i wieczne zmęczenie (anemia), liczne infekcje i trudno gojące się najdrobniejsze skaleczenia (jako wynik uszkodzenia funkcji
krwinek białych). To niezwykle długotrwała i ciężka walka o życie.
Dzień Dawcy Szpiku odbył się w naszej
szkole 1 kwietnia 2014 r. Organizatorami tego wydarzenia byli uczniowie
klasy III LO a. Główną instytucją, dzięki
której ta akcja mogła się odbyć, była
Fundacja DKMS. Przedsięwzięcie to
miało na celu niesienie pomocy osobom chorym na białaczkę i raka
krwi. Dawcą szpiku może być każda,
zdrowa osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważąca minimum 50 kg i
nie mająca dużej nadwagi. Pacjent
cierpiący na raka krwi dostaje szansę
na całkiem nowe życie, kiedy dochodzi

do przeszczepienia komórek macierzystych pobranych od niespokrewnionego,
zgodnego genetycznie dawcy. Akcja podjęta przez uczniów „szóstki” przebiegała
bardzo sprawnie. Potencjalny dawca w
czasie rejestracji miał za zadanie wypełnić
formularz z danymi osobowymi, a następnie musiał się udać do gabinetu Pani pielęgniarki. Tam przebiegał już ostatni etap
rejestracji, w którym pobierano wymaz z
jamy ustnej.

szkole cyklicznie i że co roku będzie coraz więcej zdecydowanych osób.

- Byliśmy pod wrażeniem ilości zgłoszeń,
ponieważ jak wiemy nasza szkoła jest
mała, a uczniów i nauczycieli, którzy spełnialiby to kryterium było niewielu (ze
względu na wiek i wagę) – mówi Agata
Kmiecik, uczennica klasy III LO a. - Jednak
pomimo wszystko uważam, że nasza
młodzież jak zwykle nie zawiodła. Nawet
kilka dni po zakończonej akcji uczniowie
zwracali się do nas z pytaniem, o możliwość zarejestrowania się. Mam nadzieję,
że takie akcję będą odbywały się w naszej

Warto dodać, że jedna odpowiedzialna
decyzja jest cenniejsza, niż kilkanaście
bezmyślnych. Często dzieje się tak, że
osoby, które zgłosiły się, w chwili znalezienia bliźniaka genetycznego, nagle
zmieniają zdanie i się wycofują. Każdy
kto chce zostać dawcą szpiku musi
wcześniej przemyśleć swoją decyzję,
gdyż dla ludzi chorych może być ratunkiem i ostatnią nadzieją. Nagła rezygnacja może oznaczać śmierć dla chorej
osoby.
Natalia Banach, klasa I LO a
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I NFORMACJA

Warsztaty odzieżowe
malowaniu na jedwabiu. Praktyczne
zajęcia pozwoliły uczennicom technikum
rozwinąć ich sprawności manualne i
pokazały, w jaki sposób będzie można
wykorzystać nabyte umiejętności już po
ukończeniu szkoły. Nauka w zawodzie
technika odzieżowego uświadamia, że do
podjęcia takiej pracy potrzeba pasji,
cierpliwości, wytrwałości, sumienności, a
także dokładności. Sukces powstaje z
połączenia konstrukcji i precyzji. Ważne
są też chęci osób i ich mobilizacja, która
Warsztaty odzieżowe odbyły się w
pozwala zwykły kawałek materiału
naszej szkole w salach do zajęć prakzamienić w oryginalną kreację.
tycznych. Prowadzili je nauczyciele
naszej szkoły, m. in.: Pani prof. Wła- Podczas przebytych praktyk dziewczyny
dysława Pasiut, Pani prof. Danuta zaprojektowały i uszyły różne ciekawe
Wydrzyńska, Pani prof. Teresa Błasz- ubrania np.: bluzki, apaszki, spódnice,
czyk, Pani prof. Anna Momot, Pani czy kurtki skórzane. Zaprojektowane
prof. Anna Studzińska oraz Pan prof. i uszyte rzeczy zatrzymały dla siebie, poMarek Stęplewski. Dziewczęta do- nieważ mają dla nich wielką wartość senskonaliły swoje umiejętności w haf- tymentalną.
cie
ko mpu terowy m,
szyc iu Do tej pory dziewczyny uczestniczyły w
na skórach, découpage’u oraz w kursach z zakresu haftu komputerowego,
Aktualnie ciężko jest znaleźć pracę
po zdanej maturze i ukończonych
studiach. Inaczej jednak patrzy się na
osoby, które mają tzw. fach w ręku,
czyli zdały egzaminy zawodowe, ponieważ mogą pochwalić się nie tylko
wiedzą teoretyczną, ale i praktyką.
Coś na ten temat wiedzą dziewczyny
z III klasy technikum, które niedawno
uczestniczyły w warsztatach zawodowych.

découpage’u, technik malowania na
jedwabiu, szycia ubrań ze skóry,
wyprawki dziecięcej oraz praktyki z
podstawy układu wykroju. Ponadto
brały udział w warsztatach z doradztwa
zawodowego. Szkoliły się także na
kur s ach k omp utero wych
ICT ,
związanych z
obsługą programów
i komputera oraz projektowaniem
komputerowym odzieży. Dziewczęta
otrzymały odpowiednie certyfikaty,
które być może pomogą im w
późniejszym znalezieniu pracy.
Jednocześnie wiele uczennic z trzeciej
technikum chciałoby podjąć dalszą
edukację również w innych kierunkach.
W warsztatach brały udział wszystkie
klasy technikum, a organizatorem był
„Inkubator” i „Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Monika Ogorzałek, Maria Barwiołek,
Klasa II LO a

S YLWETKA
Zaskoczenie i duma

Ewelina Mrzygłód jest uczennicą drugiej klasy technikum numer 6 w Nowym Sączu. Technikum wybrała
przez przypadek. Przyszła do naszej

szkoły z zamiarem zapisania się na profil plastyczny w liceum, lecz coś skłoniło ją jednak do podjęcia
nauki na profilu projektowania odzieży. Ewelina
została finalistką III etapu
Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności z
Zakresu Projektowania i
Wytwarzania Odzieży. Do
wzięcia udziału w konkursie namówiła ją wychowawczyni - Pani Profesor
Anna Studzińska.- Przygotowanie do konkursu zajęło mi dużo czasu – mówi
Ewelina. – Musiałam opanować materiał obejmujący cztery
lata nauki w szkole.
Uczyła się na dodatkowych zajęciach,
a także w domu. Zwycięstwo w kon-

kursie otwiera przed Eweliną różne ciekawe możliwości. Wszyscy laureaci i finaliści
olimpiady są zwolnieni z części pisemnej
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe lub zwolnieni z egzaminu pisemnego kwalifikacji A 12 „Wykonywanie
usług krawieckich”. Ponadto otrzymują
ocenę celującą na koniec roku z przedmiotów zawodowych.
Zdolna uczennica nie ogranicza swoich
zainteresowań tylko do pracy na lekcjach.
Szyje i projektuje również w domu, co
sprawia jej wielką radość. Poza projektowaniem i szyciem Ewelina interesuje się
również filozofią, rysowaniem, a także lubi
układać puzzle. Gdy dowiedziała się, że
została finalistką konkursu była bardzo
zaskoczona, a zarazem szczęśliwa i dumna
z siebie.

Marcelina Lach, klasa II LO a
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S YLWETKA
Pasja projektowania
Aneta Respekta jest uczennicą Technikum nr 6 w Nowym Sączu. Uczęszcza do
drugiej klasy. Aneta została finalistką III
etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności z Zakresu Projektowania i
Wytwarzania Odzieży. Wybrała profil
technologii odzieży, ponieważ od dziecka lubiła szyć ubranka dla lalek i rysować przeróżne stroje. Do udziału w konkursie przekonała ją wychowawczyni
klasy - Pani Profesor Anna Studzińska.
Aneta planuje zostać projektantką mody, więc udział w konkursie z pewnością

rozwinął jej umiejętności.
- W wolnym czasie zajmuję się szyciem i
projektowaniem odzieży – mówi Aneta. –
To moja pasja. Kiedy dowiedziałam się, że
zostałam finalistką olimpiady byłam zdumiona, ale jednocześnie bardzo szczęśliwa
Poza modą Anetę interesują także podróże, obce kultury i języki, książki, filmy, nowinki technologiczne, medycyna, a nawet
lotnictwo. Ciężka praca się opłaciła, a konkurs umożliwi jej dalsze rozwijanie talentu.

Marcelina Lach, klasa II LO a

W YWIAD S PECJALNY
Wszystko zależy od Ciebie
Rozmowa z Krzysztofem Golonką, Mistrzem Świata Trików Piłkarskich 2011, Finalistą programu
Mam Talent, człowiekiem zdolnym, pracowitym i utalentowanym, zajmującym się profesjonalnie
od wielu lat żonglersko-akrobatyczną sztuką Freestyle Football
Chciałabym, abyś po przeczytaniu tego
wywiadu uświadomił sobie, że możesz
osiągnąć wszystko Jeżeli chcesz pokazać komuś to w czym jesteś dobry,
przełam się i zrób to. Przeżyj swoje
życie tak, by nigdy nie żałować, że czegoś nie zrobiłeś. Masz jedno życie, być
może wielki talent, dlatego nie zmarnuj tego. Pokaż się!

A: Kiedy i skąd pojawiło się zainteresow a ni e
„F re e st yl e
Fo ot b al l ”?
K: Moja historia z tą odmianą footballu
rozpoczęła się w 2005 roku od serii reklam telewizyjnych Joga Bonito z udziałem Ronaldinho. W międzyczasie rodzice zdecydowali się zamontować Internet, a tam znalazłem filmik młodego
Holendra Touzani’ego. Bardzo mnie
zaskoczył, wcześniej myślałem, że tylko
zawodowi piłkarze są w stanie
wyprawiać takie rzeczy z piłką.
Już teraz wiem jak bardzo się
myliłem.

mam czasu trochę więcej i mogę już w
pełni poświęcić się rozwojowi
freestyle’u , oraz mojej nowej serii, w
której co tydzień na youtube uczę ludzi
jak wykonać najtrudniejsze triki. Można ją
łatwo znaleźć wpisując zwrot "Trenuj z
Krzychem".

A:Kiedy zdecydowałeś się na pierwszy
występ, konkurs?
K:Swój pierwszy występ przed publicznością miałem w 2007 roku, po półtora roku
treningów. Było to w Nowym Sączu, podczas wręczenia nagród dla najlepszego
sportowca Małopolski... i powiem szczeA: Jak dużo czasu poświęcałeś rze nie było to zbyt udane show... trochę
na treningi? Na czym one zjadła mnie trema. Ale dzięki temu uzypolegały?
skałem doświadczenie niezbędne przy
K: Triki piłkarskie są moją ol- kolejnych występach.
brzymią pasją i każda chwila
spędzona z piłką daje mi za- A: Co zmieniło się w Twoim życiu po
strzyk pozytywnej energii. W udziale w programie "Mam talent", kiekażdym wolnym momencie dy to zyskałeś dużą popularność.
staram się zabierać ze sobą K: Co prawda od Mam Talent minęło już
piłkę i uczyć się nowych tri- sporo czasu, bo występowałem w drugiej
ków - a jest ich naprawdę spo- edycji, czyli w 2009 roku, ale można to
ro. W tym roku skończyłem nazwać dla mnie momentem przełomostudia na AGH, dzięki temu wym. Od tego czasu ludzie zaczęli
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postrzegać to, co robię jako show, widowisko, artystyczną część, a nie tylko
śmieszny dodatek do standardowej
piłki nożnej. Fajnie, że udało się ludziom, właśnie dzięki występowi w programie, to uświadomić. Z dnia na dzień
pojawiły się propozycje występów,
współpracy, wyjazdów, które trwają do
dzisiaj i właśnie dzięki temu mam możliwość zwiedzania "w pracy" fantastycznych miejsc na świecie, jak choćby - w
ubiegłym roku Dubaju, gdzie w międzyczasie skoczyłem na spadochronie Świetna sprawa!
A: Na chwilę obecną masz wiele osiągnięć. Jednym z ważniejszych jest tytuł
Mistrza Świata Trików Piłkarskich w
2011.
K: Było to dla mnie przede wszystkim
spełnienie marzeń i po części celów,
które sobie założyłem, gdy zacząłem
piłkarski Freestyle traktować, jako profesjonalną odrębną dziedzinę sportu od
piłki nożnej. Zawsze jednak podchodzę
do wszystkiego z dużym dystansem i
zwyczajnie zbyt dużo razy w życiu się
zraziłem, by „napalać się” zbyt wcześnie. Nie wierzyłem, że uda mi się wygrać. Celem było, jak to kiedyś mówił
Adam Małysz, oddać dobry skok. Tym
dobrym skokiem był właśnie 3minutowy układ, choreografia do samego pokazu, nad którą spędziłem ostatnie pół roku przed zawodami. Wszystko
jednak zależy od szczegółów i jedno
nawet przypadkowe niepowodzenie
mogło przesądzić o tym, bym wypadł
daleko poza finałową dziesiątkę. Dlatego wolałem czekać do dnia zawodów

i być spełnionym jeśli układ wyjdzie się tam bardzo, bardzo dużo... a przy okaw 100procentach. Oceny jury nie mo- zji rozdaję sporo nagród z moich wyjazgłem przewidzieć, a nawet w życiu mi dów ;-)
się ona nie śniła ;-)
A: Jak znajdujesz czas na pasję, naukę,
A: Oprócz sukcesów i wspaniałych przyjaciół, rodzinę ?
chwil, zdarzały Ci się pewnie porażki K: Co do nauki, nie miałem nigdy żadnej
i chwile słabości. Jak sobie z nimi radzi- taryfy ulgowej. Sam nie czułbym się fair,
łeś?
jeśli wymigiwałbym się swoją pasją. Sam
K: Taka jest specyfika każdego sportu, a zdecydowałem się na takie życie, taki
zwłaszcza takiego, jakim jest trening. Oczywiście, że są czasami proble„Freestyle”, gdzie wszystko właściwie my – głównie z nieobecnością, ale jeśli
zależy od prawidłowego ułożenia stopy, ktoś coś kocha to bez trudu znajdzie
by ta piłka zwyczajnie nam nie spadła. chwilę, by umieć to połączyć z różnymi
Startowałem w wielu zawodach, zdarza- dziedzinami życia. A na rodzinę i przyjało się, że odpadłem w eliminacjach - jak ciół zawsze też znajdzie się czas, może nie
mawiał Typowy Seba "Co zrobisz? Nic tak jak u wszystkich codziennie, ale stanie zrobisz". Trzeba spiąć pośladki i wie- ram się to nadrabiać ile mogę :-)
rzyć, że następnym razem pokażesz im
na co Cię stać. A jeżeli się w coś mocno A: Czy mógłbyś poradzić coś młodym,
wierzy to kiedyś odniesie się sukces.
zdolnym ludziom, którzy marzą o pokazaniu swoich talentów światu ?
A: Freestyle Football jest dla Ciebie K: Pamiętajcie, to co chcecie zależy tylko
sportem czy czymś więcej?
od Was. Nie od Waszych znajomych, naK: Sportem, ale przede wszystkim też uczycieli, którzy wmawiają Wam na siłę,
świetną pasją i sposobem na życie - co macie robić! Znajdźcie swoją niszę,
przynajmniej na najbliższe kilka, kilkana- swoją pasję, swoją wartość i starajcie się
ście lat. Prócz pokazów, pracuję w tym w tym kierunku podążać - a zobaczycie,
momencie nad własną szkołą trików - jak wielki wywiera ona wpływ w każdej
gdzie każdy będzie mógł razem ze mną waszej dziedzinie życia.... A no, i budźcie
nauczyć się ich - i prócz tego, że pojawi się rano zawsze mówiąc sobie: "Dziś wysię w Krakowie, filia na pewno będzie darzy się coś wspaniałego", bo życie włarównież w Nowym Sączu. Póki co, tak śnie takie jest ;)
jak wspomniałem prowadzę też życie
"youtubera", gdzie na swoim kanale
Pozdrawiam
"TRENUJzKRZYCHEM" co tydzień uczę
Krzychu Golonka
nowych trików internautów. Ostatnio
#TRENUJzKRZYCHEM
np. wspólnie rozgryźliśmy całą trudną
facebook.com/GolonkaKrzysztof
reklamę NIKE, więc serdecznie zapraszam też do śledzenia online - bo dzieje

C HWILA POETYCKIEJ ZADUMY ..
Zamykam oczy, boję się ciemności
Wszystkich wykrzyczanych słów, swojej codzienności
Melancholijny strach rozlega się w mej głowie
Nie chce tylko istnieć, chcę żyć, lecz nie mogę
Krzyczę samotnością, to boli tak bardzo
Muszę wciąż udawać, stąpać w życiu twardo
Paraliżująca tęsknota... to jest zbyt straszne
Otwieram oczy, w ciemności ogień płonie jaśniej
fadedsoul

Co byś zrobiła gdyby nasz kontakt się urwał?
Kładła się spać, ciągle chcąc lepszego jutra?
Wstawała wciąż z nadzieją, że kiedyś wrócę,
że znów połączy nas miłość, nie będzie żadnych zakłóceń.
Bez zbędnych złudzeń wyobraź sobie tę sytuację,
Wchodzę z kwiatami, zabieram Cię na kolację,
nie mówię prawie nic, szeptam Ci czułe 'przepraszam'
już nigdy Cię nie zostawię, nie powiem, że zaraz wracam..
fadedsoul
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F ELIETON
K ONIEC
Słysz ałe ś
kiedyś, że
prawie
k a ż d y
koniec
jest
początkiem?
Mówię, że
prawie, bo
jednak jak
ktoś umiera trudno
mówić o jego świetlanej przyszłości.
Zakładając oczywiście, że nieba nie ma,
piekła też nie. Przynajmniej tego zza
światów, bo na ziemi Ci u nas go pod
dostatkiem. Oczywiście zdaję sobie
sprawę, że ciężko myśleć w kategorii
„wszystko się dopiero zaczyna” w momencie kiedy chłopak mnie rzucił, pies
mi zdechł albo facet od matmy nie żartował z tą jedynką na półrocze. Trudno
myśleć o przyszłości, kiedy wali się teraźniejszość. Kiedy umiera bliska nam
osoba, nie możemy wyobrazić sobie, że
jest coś po tym. Czujemy żal, rozgoryczenie, smutek, łzy płyną po policzkach
i choć chcielibyśmy wiedzieć dlaczego
tak się stało, doskonale wiemy, że odpowiedzi nie ma. Sądzimy, że tak będzie
już zawsze, słońce nigdy nie zaświeci w
ciągu dnia, a całodobowe wylegiwanie
się w łóżku to naprawdę świetny pomysł. Otóż moi drodzy, tak nie jest! Coś
się kończy, coś zaczyna, innej opcji nie
ma. Nie twierdzę, że zapomnimy, że
machniemy ręką i nic nigdy nas dziwnie nie zaboli w okolicy serca, ale to
będzie tylko wspomnienie bólu, a nie
ból rzeczywisty. OK, sama się podłożę
pod ostrze i podam przykład, który
pewnie 99% populacji młodych ludzi
może odnieść do swojego życia. Kiedy
byłam młodsza i głupsza niż aktualnie
jestem, spotkałam pewnego KTOSIA.
Pan Ktoś był zdecydowanie typem niegrzecznego chłopca, a ja się czułam jak
w taniej produkcji Hollywoodu, gdzie to
wyciągnę go na prostą. No i oczywiście
stwierdziłam „pierwsza miłość, ale super”. Tak trwałam w tym przekonaniu,

JEST

P OCZĄTKIEM

że nigdy nikogo już nie „pokocham”, że
na nikogo innego już nie spojrzę i jak nie
ten - to idę do zakonu. Pakowałam już
walizy, bo po co żyć w świecie wolnym od
jego osoby. Głupia wylewałam łzy w poduszkę, a moje biedne, małe serduszko
wydawało się pęknąć z żalu. Tak sobie
mijały miesiące, a mnie coraz mniej bolało… Potem to nawet nie pamiętam co się
stało z moją miłością, bo choć czułam
cudowne motylki w brzuchu, tak jakoś nie
mogę sobie przypomnieć kiedy zdechły.
No cóż, takich dat się chyba nie zapisuje
w kalendarzu.
Co najlepsze, buuuum, kraach, taadaaaam, odezwał się, po dwóch latach! Tylko facet jest w stanie odezwać się po
takim czasie jak gdyby nigdy nic. Podjęliśmy korespondencję przez Internet i …
Och, gdyby traktował mnie tak wcześniej
jak wtedy, to prawdopodobnie latałabym
z neonowym napisem jego imienia na
czole. Zgodziłam się na spotkanie, choć
bardziej kierowała mną ciekawość niż
jakieś głębsze pobudki. Czekam sobie
zmarznięta, bo oczywiście Pan Ktoś się
spóźnił. Nigdy moje drogie Panie nie zapominajcie, że jak się taki element urodził
kretynem, to nie umrze dżentelmenem.
Kretyn to kretyn, bez zbędnych tłumaczeń. W końcu lezie taki i ten uśmiech,
który kiedyś mnie przyprawiał o zawrót
głowy, teraz wywoływał coś w rodzaju
mdłości. Zamknął mnie w niedźwiedzim
uścisku, a ja już obmyślałam plan czy lepiej było zostawić włączone żelazko w
domu czy może pies utknął w jakiejś dziurze. Rzecz jasna, moja wewnętrzna kobieta wywijała wysokie kozły z radości, bo
raczej mściwe ze mnie babsko. Uśmiechałam się, szczebiotałam jak super słodka i
napawałam się tym jak wlepia we mnie
rozmarzone oczy. W końcu miałam pewność, że znowu napisze. Rzecz jasna się
nie pomyliłam, oto i wiadomość. Ech,
tylko tak jakoś nie było czasu, żeby odpisać. Co było dalej? Koniec był początkiem. Poznałam nowego Pana Ktosia,
wydawał się być bardziej zorganizowany. Z tej historii wyciągnęłam jeden wniosek: zazwyczaj to, co wydaje nam się

wielką katastrofą, jest zaledwie małym
„kraszkiem”.
Chyba największym problemem ludzi
jest to, że jak nie umieją z czymś sobie
poradzić siadają przestraszeni i czekają
aż sprawa się sama rozwinie. Mija
czas, a problem dalej nie znika. No i nie
zapominajmy o tych, którzy przechodząc przez ciężkie chwile, potem odpuszczają, bo tyyyyyle już przeszli, więc
nie potrzeba robić nic więcej. Wiecie
co mnie irytuje? Bierność, cholerna
bierność ludzi, a potem narzekanie, że
Kowalski ma lepszy samochód, bo
„ p e w n i e
k r a d n i e ” .
Nie, nie, nie. Kowalski nie kradnie, Kowalski nie czekał aż mu manna z nieba
spadnie i sam ruszył swoje cztery litery,
a łapska wyciągnął po sukces.
Lubimy się usprawiedliwiać przeszłością, lubimy zakładać zrobioną z niej
maskę, bo tak łatwiej. Boimy się nowego, bo choć mamy czuć ból, to lepiej
ten stary. W końcu jesteśmy do niego
przyzwyczajeni. Wmawiamy sobie, że
na jednej szansie wszystko się kończy
i skoro raz się nam nie udało, to nie ma
co działać dalej. Wszystko przemija, a
my za każdym razem robimy wielkie
oczy i zadajemy to trywialne pytanie:
„Ojeju, to już koniec czasu?”
Minuty nam uciekają, ale każda następna to nowa szansa. Tylko, że się boimy
wyzwań. Podjęcie wyzwania oznacza,
że mogę odnieść porażkę. Ja Ci powiem, że prawdziwą porażką jest brak
prób. Zamknij jeden rozdział, zacznij
drugi. Nie rób przerw, nie wahaj się.
Teraz jest ciężko, rozumiem, łapię. Teraz jest ciężko, ale to samo nie będzie
miało znaczenia za rok.
Zamiast poprzestać na jednej, zaskocz
innych i złap kilka okazji. Wyciągaj
wnioski i śmiało do przodu, bo…
KAŻDY KONIEC JEST POCZĄTKIEM.

Marta Woźniak,
absolwentka klasy dziennikarskiej
VI LO
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