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Słowo do Czytelnika
Kochani Sztamowicze,
Na wstępie chciałabym
podziękować wszystkim, którzy
przez te kilka miesięcy pomagali
tworzyć dla Was SZTAMĘ. Czas
mojego urzędowania dobiegł końca. Praca w redakcji była dla mnie
przede wszystkim ciekawym doświadczeniem, ale była też przyjemnością. Jak wiecie w redakcji
ostatnio często zachodziły zmiany
w składzie, a także gazetka zmieniała swój wygląd. Wszystkie te
zabiegi mają służyć temu, by jeszcze przyjemniej Wam się ją czytało. Moją następczynią została Ilona
Klimek z klasy drugiej. Z mojej
strony to już wszystko. Chciałabym

Drodzy Sztamowicze!
Nazywam się Ilona Klimek i jestem nową redaktor naczelną SZTAMY. Jak zapewne zauważyliście, w naszej redakcji już od
pewnego czasu zachodzą zmiany.
Powoli żegnamy się z trzecioklasistami, którzy mają już coraz mniej
czasu na pisanie tekstów. Witamy
natomiast nowych, młodych dziennikarzy z klasy pierwszej. Ich teksty już od poprzedniego numeru
pojawiają się na łamach gazetki.
Gdy za oknami szaro, ponuro, a chłód i zimno zaczynają
nam doskwierać, zwykle mamy
więcej czasu, by zaszyć się w swoim cichym pokoju i sięgnąć po
przyjemną lekturę. Myślę, że nasi
czytelnicy znajdą również chwilę
na przeczytanie najnowszego wydania SZTAMY. Co wspólnego ma
Pan prof. Szczecina z romantycznym Werterem? Kto wszedł

Wam życzyć wielu sukcesów
w szkole, trzecioklasistom zdania
matury , nauczycielom cierpliwości
i wytrwałości, a wszystkim Wam
spełnienia marzeń.

Klaudia Zaręba
III LO a
Redaktor naczelna SZTAMY
w roku 2009

w skład Samorządu Uczniowskiego? Ściąganie to przestępstwo?
Współcześni Polacy są patriotami
tylko na pokaz? Czy szczęście
można kupić? Czy wierzymy w zabobony? Jak sprawdzają się prawa
Murphy’ego w naszej szkole? Odpowiedzi na wszystkie te pytania
znajdziecie właśnie w najnowszym
numerze SZTAMY.
Magda z klasy pierwszej
już po raz drugi zaprasza Was do
zapoznania się z przemyśleniami
zawartymi w pamiętniku. Warto
również przeczytać felieton „Boję
się, że nawalę”. Możecie także bliżej poznać tancerkę Izę oraz laureatkę nagrody Ikara – Wiolę. Adrian
Szczepaniak w wywiadzie udzielonym Klaudii odpowie na pytania
dotyczące filmu „Janosik. Prawdziwa historia".
Dziennikarze przygotowali oczywiście recenzje – filmu „Bez
mojej zgody” oraz książki „Biała
gorączka”. Przekonajcie się zatem,
co warto obejrzeć, bądź przeczytać.
W tym numerze znajdziecie także
garść informacji sportowych przedstawionych z perspektywy uczestników tych wydarzeń. Asia opowie
o eliminacjach do Mistrzostw Małopolski w pływaniu, a Adrian
o turnieju piłki siatkowej. Zapraszam Was również do poetyckiej
refleksji and śmiercią. Redakcja
przygotowała dla Was także niespodziankę – konkurs. Oczywiście

Klaudia Zaręba

Ilona Klimek
z nagrodami! Szczegółowe informacje znajdziecie na ostatniej stronie.
Życzę miłej lektury!

Ilona Klimek
II LO a
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Drodzy Czytelnicy!
Przypominamy, że od tego roku w naszej gazecie mamy nowy cykl tekstów,
w których porównujemy nauczycieli do postaci literackich. W tym wydaniu...

Pan Profesor Adam „Werter” Szczecina
Na wstępie,
pragnę zaznaczyć, że pseudonim został dobrany
(poniekąd) na zasadzie żartu. Oczywiste jest, że te
dwie jednostki nie mają ze
sobą wiele wspólnego (co
nie znaczy, że nie znajdą się
łączące je cechy).
„Będę używał
teraźniejszości i niech się
stanie przeszłością, co minęło"- oto jedna z dewiz
młodego Wertera, która zupełnie nie może odnosić się
do prof. Adama Szczeciny.
Wpaja nam, że w matematyce wszystkie działy są ze sobą połączone i po nauczeniu
się tabliczki mnożenia nie
możemy o niej zapomnieć.
Ponadto racjonalizm (Pan
Pan prof. Adam Szczecina
profesor nie gra w Lotto,
gdyż zna prawdopodobieństwo wygranej) i optymizm brak posiada często, (…) ktoś ma Szczeciny wiedzą, co mam na
(wierzy, że zdamy maturę z mate- drugi"- w VI LO tym kimś jest myśli, a pozostali niech żałują, że
matyki) czynią z niego całkowite m.in. pan prof. Adam Szczecina. nie słyszeli pana profesora w doprzeciwieńst wo
Ale
„natura brym humorze, choćby z poślibohatera powieści „Nie od dziś wiadomo,
ludzka ma za- zgiem.
Goethego. Przy- że matematyka jest
Werter nigdy nie
kreślone sobie
pomnijmy
bo- w szkole wyzwaniem
pewne granice”, wierzył w pomyślne zakończenie
wiem - Werter
więc
niełatwo swojej historii. Przeczy temu pobył
pesymistą, nie tylko dla uczniów,
jest
objaśniać stawa prof. Adama Szczeciny, któodczuwał bezsens ale również dla
młodzieży istotę ry uważa, że „trzeba być cierpliegzystencji i niefunkcji kwadra- wym, a wszystko się zmieni na
nauczycieli.”
szczęśliwie się
towej,
ciągów lepsze” i my też kiedyś wszyscy
zakochał (w tej
geometrycznych, dostaniemy ze sprawdzianu bardzo
kwestii różnice są znaczące).
itp. Zdarza się, że skutkuje to tym, dobre oceny...
Jednak „jakże trud- iż panu profesorowi często jest
no na tym świecie człowiekowi przykro podczas oddawania klasózrozumieć drugiego człowieka”. wek. „A jednak być nie zrozuNiewiele osób jest w stanie pojąć mianym to los takich, jak my”,
potrzebę cierpienia Wertera, tak zatem możemy tu dostrzec pewne
jak zazwyczaj większość uczniów analogiczne cechy naszego nanie rozumie, co mówi do nich na uczyciela i tytułowej postaci rolekcjach prof. Szczecina. Nie od mantycznej powieści. Niewiele
dziś wiadomo, że matematyka jest osób pamięta, że Werter mimo
w szkole wyzwaniem nie tylko dla swoich nieszczęść, alienacji i naduczniów, ale również dla nauczy- zwyczajnej wrażliwości był także
cieli. „Odczuwamy bardzo czę- (przynajmniej na początku) duszą
Joanna Dobosz
III LO a
sto swe braki, a to, czego nam towarzystwa. Uczniowie pana Ada-
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Z pamiętnika licealistki
10 października
Minął już prawie miesiąc
odkąd po raz pierwszy przekroczyła próg „szóstki”. Sięgając pamięcią wstecz, ma przed oczami zamglony obraz wystraszonej dziewczynki stojącej przed dylematem:
„Nacisnąć klamkę, nie nacisnąć…”
„Nacisnąć klamkę, nie nacisnąć..” - było to coś w deseń
Hamletowego „być albo nie być”
z tą jednak różnicą, że owe „nie
BYĆ” nie oznaczało „nie ŻYĆ …”
Cóż… tak czy owak minął
miesiąc, jak z bata strzelił. Mimo iż
z tygodnia na tydzień czuła się coraz lepiej w gronie koleżanek i kolegów, w jej głowie bezustannie
krążyła myśl „byle do czerwca”,
która dawała cień nadziei na to, że
uda się jej dotrwać do końca.
A przecież teoretycznie
nie miała na co narzekać. Jedynie
na brak czasu, ciągłe zmęczenie
spowodowane zarywanymi nocami… rutynowe wstawanie punkt
5.00 nad ranem stawało się dla niej
coraz bardziej uciążliwe. Tak, bardzo lubiła narzekać. Weekendy mijały jej szybko, zazwyczaj z nosem
w książkach. Powoli zaczynała
wątpić we własne możliwości. Dopiero teraz uświadomiła sobie, jak
mało wie i jak wiele musi się jeszcze nauczyć. Gnając do przodu

przypominała sobie strzępy marzeń
z dzieciństwa o tym, jak bardzo
chciała być dorosła. Jednak teraz
zachowywała się tak, jakby chciała
zniknąć z tego świata – pełnego
obowiązków, ścisłych reguł i zasad.

malinowy dżem spływa po jej brodzie niczym słodkiemu grubaskowi. Tak nawiasem to niewiele jej
już brakowało, by wyglądać jak
rozradowany maluch, wysmarowany po czubek nosa słodkim dżemem.

„Już od miesiąca szkolny
dzwonek wymierza rytm
jej pracy. Przynosi za sobą
kolejne czterdzieści pięć
minut przepełnione
nieogarnioną wiedzą,
niekiedy jednak staje się
wybawieniem.”
Byle do czerwca…
Początkowo niełatwo było jej znaleźć właściwe miejsce wśród czterdziestu nowo poznanych ludzi.
Czterdziestu osobowości.
Czterdziestu rozbójników.
Myśl o nich wywołuje na jej bladej
twarzy promienny uśmiech… Po
miesiącu nauki zdążyła już zapamiętać imiona całej gromady. Sukces. Brakowało jej tylko czasu na
to, aby porozmawiać z każdym
z osobna. Ciągłe obserwowanie
życia rozbrykanej klasy z perspektywy ucznia siedzącego w
pierwszej ławce wcale nie było
dla niej zadaniem pasjonującym. Pięciominutowe przerwy
pozwalały jej rozprostować
nogi i wziąć klika głębokich
wdechów, by móc przetrwać
kolejne czterdzieści pięć minut
twarzą w twarz z nauczycielem. Tak, już od miesiąca
szkolny dzwonek wymierza
rytm jej pracy. Przynosi za sobą kolejne czterdzieści pięć minut przepełnione nieogarnioną
wiedzą, niekiedy jednak staje
się wybawieniem.
W trudnych momentach uczniowskiego życia, dla
poprawienia humoru serwuje
sobie świeżutkie pączki z pobliskiej piekarni, a ulubiony

17 października
Jesienna depresja…?
Czy to nie aby po raz setny
w tym miesiącu ogarnęło ją
poczucie beznadziejności? Od
stóp do głów tonęła w melancholijnym przekonaniu o własnej bezużyteczności. Tak, to
jest to.

Podobno na chandrę najlepsze są czekoladki...
Niewiele więc myśląc, zaraz po
wyskoczeniu z autobusu, udała się
do najbliższego sklepu po zapas
cudownego produktu, który rzekomo poprawia humor. Jednak mimo
zjedzenia dwóch najlepszych tabliczek czekolady pod słońcem efekty
były mizerne. Tuż za progiem
szkoły, oceny w postaci dopalaczy
również nie podnosiły w jej organizmie hormonów szczęścia.
Chyba nawet wręcz przeciwnie.
Czując, że im dłużej tkwi w swej
beznadziejności, tym dalej się cofa,
włożyła do ust kolejna kostkę czekolady i uśmiechając się sama do
siebie wyszła ze szkoły pozwalając
na gromkie trząśnięcie starych, dębowych drzwi szóstki.

Magdalena Piszczek
I LO a
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Nowe pomysły, wyzwania i inicjatywy
W naszej szkole 4 listopada odbyły się wybory nowego
Samorządu Uczniowskiego.
W głosowaniu wzięli udział przewodniczący poszczególnych klas
pod czujnym okiem Pani Profesor Cecylii Borgosz. Ostatecznie
w skład zarządu weszli Olga Konik (II LO E), Agnieszka Ptaszkowska (II LO A), Karol Baran
(II LO B). Funkcję przewodniczącej szkoły powierzono Oldze
Konik.
- Jestem dumna, że mogę podjąć
się tak odpowiedzialnego zadania.
Mam nadzieję, że uda mi się spełnić oczekiwania uczniów naszej
szkoły – mówi nowa szefowa Samorządu Uczniowskiego.
Reprezentanci uczniów nie świętowali sukcesu, ale od razu zabrali
się do pracy. Zorganizowali akcję
antynikotynową, mającą na celu ustrzec młodych ludzi przed
zgubnymi skutkami nałogu. Z pomocą poprzedniego zarządu wprowadzono do naszej szkoły tzw.
"dzień galowy". W wyznaczone
dni miesiąca uczniowie naszej
szkoły ubierają eleganckie, białoczarne stroje i dzięki temu mogą

uniknąć niechcianej jedynki z odpowiedzi lub
niezapowiedzianej kartkówki. Z okazji nadchodzących Mikołajek odbędzie się też w szkole
loteria, w której każdy
będzie mógł sprawić sobie lub bliskim niespodziankę na święta. Samorząd nie zapomina
także o potrzebujących.
Już wkrótce, jak co roku, zostanie zorganizowana akcja charytatywna.
Olga, Agnieszka i Karol
przez cały rok będą reprezentować naszą szkołę, pośredniczyć między
Olga Konik
uczniami a dyrekcją.
- Jesteśmy otwarci na
pomysły i potrzeby naszych koleża- wiąże się ze swoich zadań i utrzynek i kolegów. Postaramy się je ma miłą atmosferę panującą
zrealizować, oczywiście w miarę w szkole :-)
naszych możliwości. W razie potrzeby uczniowie mogą się też do
nas zwrócić z prośbą o pomoc mówi Agnieszka.
Katarzyna Gaborek
Mamy nadzieję, ze nowy
Agnieszka Ptaszkowska
Samorząd Uczniowski dobrze wyII LO a

FELIETON

Boję się, że nawalę
Nie znoszę, kiedy dziadkowie mówią mi, żebym się cieszyła, bawiła i korzystała z każdej
chwili, póki jestem młoda, bo jak
przyjdzie ciężka praca, to zobaczę,
co to znaczy trud życia! Zawsze im
wtedy odpowiadam, że zapraszam
na tydzień do mojej szkoły. Ale widzę, że mnie nie rozumieją. Chyba
wyobrażają sobie, że ja nic nie robię…
Codziennie każdy z nas
ma w szkole co najmniej jeden
sprawdzian, obszerną pracę domową, do tego kartkówkę i pytanie
przy tablicy. Nauczyciele potrafią
zadać do domu tyle, że nie mam
już nawet czasu dla siebie, nie mówiąc o jakichkolwiek spotkaniach
ze znajomymi czy imprezowaniu.

Pani od historii podczas jednej lekcji dyktuje do zeszytu cztery strony, które trzeba później wykuć na
blachę. Do tego zapowiada sprawdzian i jeszcze kilka prac domowych. Ale to dopiero początek, bo
przecież oprócz tego mamy jeszcze
kilkanaście innych, a z każdego
trzeba mieć dobre oceny. Nie do
końca wiem, co chciałabym robić
w życiu. Na razie na pewno muszę
się uczyć, uczyć i jeszcze raz
uczyć, żeby nie odpaść w tym wyścigu.
Wszystkie przedmiot y
mnie maksymalnie stresują. Wracam do domu i siedzę nad lekcjami. I tak do późnych godzin nocnych. Mam jeszcze zajęcia dodatkowe. Nawet w nocy śni mi się, że

nie odrobiłam zadania domowego.
Gdy tylko dostanę słabszą ocenę
męczą mnie myśli, co zrobiłam
źle? Przecież tak się starałam…
Ostatnio uczyłam się po nocach na
sprawdzian z historii. Bardzo mało
spałam. Trzeciego dnia obudziły
mnie zawroty głowy. Wszystko ze
stresu i strachu, że nie dam rady.
Wyznaczyłam sobie cele, chcę zdobyć konkretne wyniki w nauce. Ale
boję się, że nawalę… Chciałabym
czasem odetchnąć i przestać martwić się o każdą ocenę. Do końca
roku jeszcze dużo czasu… Trzeba
wszystkiemu podołać.
Monika Kuźma
II LO a
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Szkolne przestępstwo
Prawdopodobnie każdy
z nas chociaż raz w życiu TO robił.
Nawet dzieci w pierwszej klasie
szkoły podstawowej wiedzą co TO
jest i do czego się TEGO używa.
Ale zanim pomyślicie o czymkolwiek, przejdę do rzeczy...
Jedno jest pewne. Robi to
każdy pomijając osoby, które noc
i dzień spędzają nad książkami
i nie używają TEGO cudownego
wynalazku wszech czasów. To
niezwykłe zjawisko występuje
w szkołach i innych placówkach
edukacyjnych. Ściąganie - to zjawisko rozprzestrzeniające się jak
wirus AH1N1. Mamy z nim do
czynienia codziennie i jest często
jedyną szansą uczniów na przedstawienie swojej bogatej wiedzy (a raczej jej braku). Podczas przeszukiwania stron internetowych natknęłam się nawet na definicję: Ściąga,
ściągawka (także bryk) – nieformalny dokument, często podający
w sposób skrócony podstawowe
dane na jakiś temat, tworzony
przez osobę uczącą się (uczeń, student, nowy pracownik).
Motywacje ściągających mogą być
różne. Najpopularniejsze to:
 temat jest TRUDNY do opanowania,
 jest zbyt MAŁO CZASU do
nauki,



jest zbyt DUŻO
MATERIAŁU do opanowania,
 ucząca się osoba
jest LENIWA,
 ucząca się osoba nie
jest tematem zainteresowana i uważa, że jego
opanowanie nie będzie
jej w przyszłości przydatne,
 osoba ucząca się ma
zbyt SKROMNY POTENCJAŁ
INTELEKTUALNY, aby być w
stanie opanować dany materiał,
 NAUCZYCIEL jest niekompetentny, ale wymagający.
Jest w tym wiele prawdy. Pocieszeniem dla uczniów jest to, że nie
uwzględniono kar za ten haniebny
czyn w Konstytucji Polski. Mimo
to - przyszli kierowcy, strzeżcie
się! W prawie polskim uwzględniono „oblanie” egzaminu na prawo
jazdy, podczas którego używamy
jakichkolwiek „pomocy naukowych”. Patrząc na polskie szkolnictwo mamy jednak prawdziwe
szczęście! Złapanie ucznia na gorącym uczynku podczas ściągania
skutkuje zabraniem kartki, wpisaniem oceny niedostatecznej lub
w najlepsz ym wypadku
„puszczeniem oka” przez nauczy-

ŹRÓDŁO: WWW.STUDENTE.PL

ciela, aby uczeń dyskretnie schował ściągę i o zgrozo! - Więcej na
nią nie spojrzał. Uczniom w Korei
Południowej grożą za te czyn kary
cielesne lub nawet wydalenie ze
szkoły.
Okazuje się, że polskie szkoły
to prawdziwy RAJ dla młodzieży.
Szczęśliwe numerki, możliwość
zgłoszenia raz w semestrze „np.”
i dobra wola nauczycieli ratuje nas
przed złymi ocenami oraz jakże
nieetycznym używaniem ściąg.
Niestety, często jesteśmy zmuszeni
do korzystania z pomocy naukowych, ale prosimy o trochę zrozumienia :-)

Agata Klag
II LO a

Wyrazić siebie
Wywiad z tancerką Izabelą
Drożdż, uczennicą I klasy
dziennikarskiej VI LO.
SZTAMA: Jak zaczęła się Twoja
przygoda z tańcem?
Izabela Drożdż: Kiedy byłam małym dzieckiem mama zapisała mnie
na balet. Bardzo nie lubiłam tych
zajęć. W sali obok treningi miały
dziewczyny zajmujące się tańcem
nowoczesnym. Jako małe dziecko
patrzyłam z podziwem i naśladowałam ich układy w domu. Parę lat
później zapisałam się do MDK.
SZTAMA: Od ilu lat trenujesz?
I.D.: Trenuję prawie 4 lata. W cza-

sie tego okresu miałam półroczną przerwę z powodów
zdrowotnych.
SZTAMA: Czy swoją przyszłość wiążesz z tańcem, czy
to Twoja pasja, którą realizujesz póki masz na to
czas?
I.D.: Taniec jest moją pasją,
ale swoją przyszłość kieruję
w całkiem inną stronę. Prócz
tańca trenowałam jeszcze pływanie, a także biegi długodystansowe,
lecz musiałam zrezygnować ze
sportu. Teraz pozostał mi tylko taniec.
SZTAMA: Co Ci się najbardziej
podoba w tańcu?

Izabela Drożdż
I.D.: W tańcu podoba mi się to, że
poprzez niego możemy wyrazić
siebie. Jest to także w pewnym
stopniu sposób na odstresowanie.
SZTAMA: Jaka atmosfera panuje na zajęciach?

SZTAMA

I.D.: Na tańcach w mojej grupie
jest zazwyczaj wesoło. Lecz czasem jak wszędzie są kłótnie. Czasem doskwiera nam gorycz przegranej innym razem szaleństwo ze
zwycięstwa.
SZTAMA: Jak przebiegają wasze
próby?
I.D.: Zazwyczaj zaczynamy od
rozgrzewkiI.D.: Tańczymy do znanych i lubianych utworów dyskotekowych. Muzyka musi być skoczna
i lubiana z odpowiednim tempem, a
także rytmiczna.
SZTAMA:
Bierzecie
udział
w jakichś konkursach?
I.D.: Po to jesteśmy! Brałyśmy
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udział w małopolskim konkursie
tanecznym, występowałyśmy także
przy okazji wielu imprez. Możemy
pochwalić się różnymi osiągnięciami, jednak dla nas liczy się każdy
nowy sukces na takim zwykłym
treningu.
SZTAMA: Rozumiemy, że każdy
występ to ogromna trema, jak
sobie z tym radzicie?
I.D.: Trema jest zawsze, jednak da
się to przezwyciężyć. Najbardziej
boimy się pomyłek w krokach bądź
nieudanego salta, przewrotu czy też
szpagatu.
SZTAMA: Co trzeba zrobić, by
stać się dobrym tancerzem?

I.D.: Nie uważam się za dobrą tancerkę, jednak lata praktyki, treningi
do utraty tchu a także, doświadczenia nauczyły mnie, że tylko ciężką
pracą i wiarą można do czegoś
dojść.
SZTAMA: Kto jest Twoim ulubionym tancerzem?
I.D.: Moim ulubionym tancerzem.
Hm... Moimi ulubionymi tancerkami są koleżanki z zespołu.
SZTAMA: Dzięki za szczere odpowiedzi.
Rozmawiały:
Jolanta Zagajska
Karolina Zając
I LO a

Ikariuszka przeznaczona plastykowi
Średnia ocen 5.0, liczne
sukcesy w konkursach plastycznych oraz zaangażowanie w życie
klasy i szkoły sprawiły, że Wioletta Szczepanik została wybrana
spośród dziewiętnastu nominowanych osób i otrzymała najwyższe wyróżnienia za osiągnięcia
uczniowskie w naszej szkole, czyli
statuetkę Ikara.
Wiola jest uczennicą klasy
III B. Można powiedzieć, że plastyk to jej przeznaczenie – od zawsze marzyła, by chodzić do klasy
o takim profilu. Początkowo myślała o wyborze szkoły w Nowym
Wiśniczu, lecz zrezygnowała ze
względu na odległość. Zainteresowanie sztuką wyniosła z domu
rodzinnego – jej tata amatorsko
zajmuje się rysowaniem.
Tato zaraził ją również
drugą wielką pasją, czyli fotografią. - Często wstajemy razem o
czwartej rano i idziemy gdzieś w
teren – opowiada. Wiola najchętniej fotografuje pejzaże – zwłaszcza wschody i zachody słońca. Mówi, że ludzie mniej ją ciekawią.
Dziewczyna często pomaga koleżankom i kolegom z klasy w
zrozumieniu matematyki oraz chemii. Zdarzało się jednak, że sama
miała problemy z innym ścisłym
przedmiotem – z fizyką. Ze śmiechem tłumaczy to, skromnie mówiąc: - Nie jestem geniuszem. Na

pytanie o ulubiony
przedmiot z wahaniem
odpowiada: - Nie mam
chyba
ulubionego
przedmiotu, ale bardzo
lubię historię wykładaną przez Panią profesor
Gleń-Balicką.
Wiola
przyznaje, że zawsze
uczyła
się
przede
wszystkim dla siebie.
- Sprawiało mi to przyjemność. Widziałam, że
osiągam efekty i mogłam też pomóc innym.
Nigdy nie myślała

„Nigdy nie
myślała
o nagrodzie.
Statuetka Ikara
była dla niej
zaskoczeniem.”

Wioletta Szczepanik

Wiola planuje studiowanie
architektury, tłumaczy, że przygotowuje się do tego już od dłuższego
czasu. W tym momencie to jest chyo nagrodzie. Jak opowiada, statuet- ba moje największe marzenie
ka Ikara była dla niej zaskocze- – wyznaje.
niem, nie spodziewała się, że zostanie aż tak wyróżniona.
Życzymy Wioli dalszych sukcesów
W wolnym czasie młoda i dostania się na wymarzony kieruartystka czyta dobre książki i słu- nek studiów! :-)
cha muzyki – praktycznie każdego
rodzaju. Unika jedynie ciężkiego
metalu, który, jak ze śmiechem
wyznaje, w jej klasie jest na poIlona Klimek
rządku dziennym.
II LO a
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W ostatnim czasie było głośno o filmie Agnieszki Holland "Janosik. Prawdziwa historia".
Udało mi się porozmawiać z jedną z osób statystujących na planie – Adrianem Szczepaniakiem.

Filmowy świat
SZTAMA: Czy trudno było dostać rolę w "Janosiku"?
Adrian Szczepaniak: Na plan
"Janosika" dostałem się bardzo łatwo, ponieważ na sądeckim rynku
odbył się casting. Akurat potrzebowano chłopców z długimi włosami.
W ten sposób znalazłem się na planie wraz z moim znajomym
i współpracownikiem Andrzejem
C.
SZTAMA: Jak wyglądała Twoja
praca na planie?
A.SZ.: Zagrałem Hajduka, czyli
żołnierza, miałem szablę i pistolet.
Moim zadaniem było wejść do
karczmy, usiąść i napić się bezalkoholowego piwa. Najbardziej podobała mi się organizacja ekipy.
Wszyscy robili to, co mieli robić
i to w odpowiednim czasie. Co
więcej, mogliśmy podglądać pracę
operatora kamery, który był wprost
wspaniały! Muszę wspomnieć
pewną anegdotę, była tam Pani,
która miała sypać ziarno. Dostała
zapłatę w wysokości stu złotych,
taką jak każdy statysta. Grała wieśniaczkę, ale była bardzo niesubordynowana, ponieważ za każdym
razem, kiedy rozpoczynała się akcja, kobieta wysypywała zbyt szybko wszystkie nasiona i kury uciekały. Ludzie z ekipy tłumaczyli jej,
co ma robić, lecz ona nie słuchała.
Pod koniec dnia Pani wsiadła do
autobusu i powiedziała, że film to
strata czasu i pieniędzy. Tymi słowami doprowadziła nas do szewskiej pasji, jednak zdołaliśmy się
opanować.
SZTAMA: Czy osobiście film Ci
się spodobał?
A.SZ.: Byłem na premierze tego
filmu i pomimo pewnych negatywnych recenzji uważam, że to dobry
film. Nie przypadło mi do gustu
kilka nadprzyrodzonych scen, kiedy objawiały się osoby święte. Te
fragmenty według mnie nie wpasowały się w klimat. Każda scena była tak zaprojektowana operatorsko
i montażowo, że po prostu nie mogę o nich powiedzieć nic złego.

Słyszałem opinię, że sceny są zbyt
pomieszane natomiast według mnie
to bardzo dobrze, bo gdyby wszystko było chronologicznie to film
zrobiłby się bardziej linearny.
SZTAMA: W przeszłości miałeś
już styczność z branżą filmową?
A.SZ.: Grałem w „Bożych skrawkach” w wieku 8 lat. Była także
pewna amatorska produkcja reżysera z Łącka, Lecha Strzałkowskiego w 2001 roku, która nazywała się
„Zaskoczeni życiem”. Później zupełnie nie interesowałem się filmem, dopóki nie kupiłem kamery.
SZTAMA: Wiążesz swoją przyszłość z aktorstwem, a może wolałbyś zostać reżyserem?
A.SZ.: Kiedy kupiłem kamerę zacząłem kręcić. Filmowałem sobie
do bólu. Następnie zacząłem to
montować, bo kiedy nagrałeś już
jakiś materiał, masz wielką ochotę
połączyć to w sensowną całość. Początkowy były to produkcje do szuflady. W końcu postanowiłem nakręcić dokument o bezdomnych w
Krakowie. Moją przepustką do
Wyższej Szkoły Filmowej im.
L.Schillera w Łodzi na montaż, był
właśnie on. Nigdy nie chciałem iść
na aktorstwo, czy reżyserkę, ale
właśnie na montaż. Ludzie uważają, że to najbardziej nudna i pracochłonna część działań przy filmie,
ale mi się to podoba. Jest to pewnego rodzaju ratowanie materiału.
Kiedy źle spisze się reżyser, operator czy scenarzysta, to wtedy mon-

tażysta naprawia błędy i tak naprawdę to dopiero on tworzy film.
Teraz wraz z moim współpracownikiem Andrzejem wkraczamy
w etiudy. Etiuda studencka to krótkometrażowy film, którzy studenci
nagrywają na zakończenie roku
akademickiego. Mieliśmy okazję
pracować z reżyserami z Wielkiej
Brytanii i Katowic. Z Wojciechem
Dudziczem stworzyliśmy etiudę
„RAJ”, a z Kamilem Krawcem
„Carte blanche”, czyli „czysta droga”, która niedługo ukaże się na
naszym blogu (http: emotionpicture.ownlog.com/). Mimo różnych,
skrajnych komentarzy „RAJ” został oceniony w Anglii na ocenę
dobrą. Mamy w planach film fabularny, średniometrażowy o Żydach.
Małymi krokami wchodzimy
w świat teledysków, mamy za sobą
kilka produkcji, które jeszcze nie są
tym, o co nam chodzi. Wkrótce
przeprowadzam się do Katowic,
ponieważ tam teraz będziemy pracować. Andrzej będzie tam studiował operatorkę, a ja montaż w Łodzi.
SZTAMA: Życzę Ci powodzenia
i sukcesów dalszym kształceniu.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:
Klaudia Basiaga
I LO a
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Patrioci na pokaz
Postawa patriotyczna cechuje się nie tylko szacunkiem
i miłością do Ojczyzny, ale także
gotowością do jej obrony i oddania
za nią życia – tak głosi encyklopedyczna formułka. W związku z obchodzonym po raz 91 świętem 11
listopada powraca pytanie – czy
my, młodzi ludzie, jesteśmy patriotami? Czy słowo patriotyzm nie jest
nam obce?
Większość z zapytanych
przypadkowo uczniów naszej szkoły uważa się za patriotów. Twierdzą, że kochają i szanują Polskę,
choć jednocześnie, gdyby mieli
okazję, natychmiast wyjechaliby za
granicę. Może tam łatwiej byłoby
im być patriotami, bo w kraju sytuacja nie wygląda zbyt dobrze.
Używanie dziwnie brzmiących polsko-angielskich wyrazów;
„upiększanie”
naszego
języka
„podwórkową łaciną”; wulgarne
napisy na murach; bójki pseudokibiców; ciągłe narzekanie na polski
rząd, prawo; wyśmiewanie się z

prezydenta
i premiera;
brak szacunku dla symboli narodowych – to
wszystko jest
na porządku
dziennym.
Święta państwowe takie jak Odzyskanie Niepodległości 11 listopada
czy Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
są dla młodych ludzi bardzo ważne
– to dni, w które nie muszą chodzić
do szkoły… Aż strach pomyśleć co
by się stało, gdyby nad naszym krajem zawisła groźba wojny. Czy
współcześni 16,17,18-latkowie nie
wahaliby się oddać życia za ojczyznę, tak jak czynili to ich dziadkowie? Obyśmy nigdy nie musieli dowiadywać się, że nie…
Na chwilę patriotami stajemy się podczas wielkich imprez
sportowych. Gdy reprezentacja
siatkarzy zdobyła mistrzostwo Europy, Polska od Bałtyku po Tatry

pokryła się biało-czerwonymi flagami, okrzykami radości oraz poczuciem dumy. Szkoda tylko, że na
tak krótko.
W każdej chwili naszego
życia powinniśmy być dumni z tego kim jesteśmy.
Mottem dla
wszystkich młodych ludzi mogłyby
stać się słowa słynnej piosenki Funky Polaka - „Więc pamiętaj synu
mój, O kolorach białym i czerwonym, o symbolach orła i korony, bo
w pamięci jest siła zaklęta, więc pamiętaj synu mój…”
Iwona Kmak
II LO a

Szczęście (nie) na sprzedaż
Wszyscy pragniemy być
szczęśliwi. W swoim życiu nieustannie podejmujemy kroki, aby
móc osiągnąć ten beztroski stan ducha i błogie uczucie sielanki. Każdy z nas ma jednak własne poczucie szczęścia. Zatem dla każdego,
pojęcie to będzie wiązało się z odmiennym aspektem, oznaczało inną
dziedzinę, zajmowało inny zakres,
stanowiło odrębny wymiar.
Możemy śmiało przypuszczać, że dla narkomana źródłem
szczęścia będzie olbrzymia dawka
heroiny. Zaślepionego internautę
uszczęśliwi stałe podłączenie do Internetu. Sfrustrowaną trzynastolatkę w stan euforii wprowadzi zakup
nowej bluzeczki z nadrukiem Hanny Montany. Nagły przypływ endorfiny poczuje absolwent liceum,
który fenomenalnie zda egzamin
dojrzałości. Dla zdeterminowanego
hazardzist y, najszczęśliwszym
dniem w życiu będzie milionowa
wygrana w kasynie. Zatem dla
większości społeczeństwa szczęście

rzeczywiście chowa się w drogich,
markowych sklepach, pośród plastikowych kart płatniczych i ociekających złotem kreacji...
Zastanówmy się jednak,
czy tak rozumiane szczęście jest
pojmowane we właściwy sposób.
Czy nie jest jedynie przemijającym
stanem emocjonalnej ekstazy,
chwilowym odczuciem najwyższej
radości, krótkotrwałym doznaniem
maksymalnej przyjemności? Czy
ten wyjątkowy stan szczęścia można definiować jedynie jako świetlany bilans doświadczeń życiowych,
triumf osiągnięcia wyznaczonego
celu, uzyskanie wysoko cenionych
dóbr materialnych? To nietrwałe
uczucie idylli można z pewnością
zamienić na permanentne zadowolenie z życia, przejawiające się nieustanną pogodą ducha i niewyczerpanym optymizmem. Odpowiednie
byłoby również powiązanie tego
niebiańskiego stanu z najcenniejszymi wartościami, takimi jak głęboka miłość czy prawdziwa przy-

jaźń.
Trafne
okazałoby się
także kojarzenie własnego
szczęścia
ze
szczęściem drugiego człowieka.
Pojawia się możliwość, że
istota myśląca stanie się jedynie ponadczasową ikoną wyrafinowanych
apartamentów i limuzyn; pozbawioną wszelkich uczuć, pasywną
marionetką w komercyjnym świecie. By tego uniknąć należy nakreślić społeczeństwu jasny, nienaganny obraz człowieka, dla którego
najważniejszymi wartościami są
miłość, przyjaźń, dom i rodzina.
Zróbmy zatem wszystko, by podtrzymać stwierdzenie, iż szczęście
nie jest kolejnym substytutem, który można kupić.
Aneta Jaworecka
Jadwiga Jelińska
II LO a
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W cieniu śmierci
Nareszcie doczekaliśmy
się ekranizacji poruszającej powieść Jodi Picoult ''Bez mojej zgody'', której reżyserem jest Nick
Cassavetes. Rodzina Fitzgeralgów
wiedzie spokojne, beztroskie życie.
Słodka sielanka zostaje jednak
przerwana z chwilą zdiagnozowania białaczki u 3-letniej Kate (Sofia
Vassilieva). Sara (Cameron Diaz)
jako matka nie jest w stanie pogodzić się z śmiertelną chorobą córki.
Pod wpływem presji podejmuje
wraz z mężem, Braianem (Jason
Patric) kontrowersyjną decyzję,
która być może na zawsze zburzy
wewnętrzny spokój rodziny. Poprzez zapłodnienie in vitro
''projektują'' dziewczynkę, która posiada idealne geny. Dzięki młodszej
siostrze Kate będzie mogła nadal
żyć. Tymczasem Anna (Abigail
Breslin) cały czas żyje w cieniu
śmierci, że świadomością, że jest
jedynie magazynem części zamienn yc h d l a K a t e . P e w ne g o
dnia buntuje się przeciwko wyznaczonej funkcji. Składa wniosek do
sądu o usamowolnienie w kwestii
zabiegów medycznych. Wie, że
wygrywając sprawę wyda wyrok
śmierci na swoją siostrę.
Nick Cassavetes miał olbrzymie pole do popisu, nie wykorzystał jednak całego potencjału jaki niosła ze sobą książka. Rozproszona fabuła, chaotyczny bieg wydarzeń, mogły niejednego widza

wprowadzić w zakłopotanie. Zastanawiające jest również to, dlaczego
reżyser skoncentrował się jedynie
na perypetiach chorej, sfrustrowanej 16-latki, pomijając właściwie
resztę rodzeństwa - Jessiego (Evan
Ellingson) i Anne, którym zdecydowanie należało poświecić więcej
uwagi. Dylematy i rozterki przed
jakimi staje Anne zostały całkowicie pominięte. Jednym z niewielu
atutów filmu jest rola Abigail Breslin, którą wcześniej widzieliśmy w
filmie ''Mała Miss''. Sposób w jaki
wcieliła się w Anne, łączenie dziecinnej niewinności z podejmowaniem dojrzałych decyzji wszystko
to sprawiło, że ekranizacja Nicka
Cassavetesa zyskała choć trochę na
wartości. Cameron Diaz równie dobrze wcieliła się w rolę zdesperowanej matki, która za wszelką cenę
dąży do celu. Dużym plusem filmu
jest muzyka, która buduje odpowiedni nastrój, wprowadzając wi-

ŹRÓDŁO: WWW.FILMWEB.PL

dza w stan zadumy.
Po obejrzeniu filmu ma się
wrażenie, że reżyser dostarczył
nam mnóstwo łzawo- melancholijnych scen, które zamiast poruszyć
i skłonić do refleksji stanowią tylko
banalną historyjkę. Być może dla
widzów, którzy jeszcze nie sięgnęli
po książkę, film okaże się fenomenem. Mając jednak porównanie
można stwierdzić, że reżyser nie
sprostał w pełni zadaniu. Widzowi
zafundowano kolejną ckliwą historię, której jedynym celem jest wyciśnięcie łez.

Aneta Jaworecka
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Łazikiem po Rosji
Książka pt.: „Biała gorączka” Jacka Hugo- Badera jest świetną lekturą na zimowe wieczory dla
osób interesujących się ówczesną
Rosją.
Co pozostało w niej po
rozpadzie ZSRR i z jakimi problemami się teraz zmierza? Na te pytania odpowiada nam dziennikarz
i autor książki, który w 2008 roku
wyrusza w podróż, zaczynając swoją przygodę od Moskwy i kończąc

na Władywostoku. Opisuje problemy ludzi uzależnionych od alkoholu, nosicieli wirusa HIV. Dociera
tam, gdzie nikt inny nie odważył
się pojechać oraz poznaje mentalność prawdziwych i prostych Rosjan, którzy po upadku komunizmu
zatrzymali się w czasie.
„Biała gorączka” jest dostępna
w bibliotece szkolnej. Zachęcam do
przeczytania.

Agata Klag
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PrzeSĄDNY dzień
Wigilia świętego
Andrzeja, przypadająca 29
listopada, to tradycyjny
wieczór wróżb. W tym
70%
czasie wróżby orzekały
60%
o losie. Nie o zwykłym lo50%
sie, ale tym związanym
z zamążpójściem.
40%
Wróżby andrzej30%
kowe były rozpowszech20%
nione w całej chrześcijań10%
skiej Europie. Święty An0%
drzej uznany jest za patrona panien chcących szybko
zmienić stan cywilny.
Chciały dowiedzieć się,
kiedy wyjdą za mąż - poznać imię i charakter przyszłego małżonka. Przyszłość
sprawdzano w następujący sposób:
dziewczęta rzucały but za siebie.
Odwrócony do drzwi noskiem zapowiadał szybkie zamążpójście.
Obierano jabłka, a z obierek odczytywano pierwszą literę imienia
przyszłego męża. Co przyśniło się
w wigilię świętego Andrzeja,
to miało się
spełnić.
Wieczorem panny
wychodziły na
podwórko i ze
słomianego dachu wyrywały
garść słomek.
Jeśli była ich parzysta ilość, wróżyło to zamążpójście. Puszczano na wodę dwa listki
mirtu. Jeżeli zetkną się, wkrótce

Czy wierzysz w zabobony?
66%

23%
11%
Tak, w moim przypadku Nie, nie interesuje mnie
Tak, chociaż nie
często się sprawdzały
to w ogóle
słyszałem/am, żeby się
sprawdzały
będzie wesele. Zdejmowano lewe
buty, który but pierwszy dojdzie do
drzwi, ta dziewczyna wyjdzie za
mąż. W innej wróżbie z kolei do
izby wpuszczano gąsiora. Do której
panny podszedł, ta wychodziła za
mąż. Dziewczyny również zaglądały do studni, by zobaczyć w niej
odbicie przyszłego męża.
Chło pcy gromadzili
się na podobne
wróżby w wigilię świętej Katarzyny - 24 listopada. Jednak katarzynki
były
mniej atrakcyjne
od dziewczęcych andrzejek i z czasem uległy zapomnieniu. Obecnie
oba obrzędy zostały połączone i są
obchodzone jako andrzejki. Pochodzenie tradycji wróżb andrzejkowych nie zostało dotąd wyjaśnione.
Uprawiano je na terenie całej Europy, (źródła pisane wspominają
o nich już w XII wieku, ale znano
je i praktykowano o wiele wcześniej). Niektórzy etnografowie wywodzą je nawet ze starożytnej Grecji. Inni wiążą tradycję andrzejkową z kultem starogermańskiego boga płodności Freyera, patrona miłości i płodności.
Z andrzejkami związane są określenia: przesąd, zabobon. Na co dzień
śmiejemy się z nich, a kiedy ktoś
nazywa nas przesądnymi, obraża-

„Świętowanie
andrzejek nie jest złe,
wróżenie sobie w ten
dzień jest tradycją,
zabawą. ”

my się. Niektórzy bardzo religijnie
ludzie zrezygnowali z dnia andrzejek, by nie grzeszyć przeciwko Bogu. I to jest błąd. Świętowanie andrzejek nie jest złe, wróżenie sobie
w ten dzień jest tradycją, zabawą.
Należy pamiętać, że z religijnego
punktu widzenia wiara w zabobony
i przesądy jest grzechem przeciw
pierwszemu przykazaniu Bożemu.
Rzecz ma się podobnie z wiarą
w horoskopy, które stanowią powszechną formę zabobonu. To nie
czarny kot, piątek trzynastego czy
też wzięcie ślubu w maju wyznaczają moje życie osobiste, małżeńskie, sukcesy i porażki. Bo jakiż
związek z moim szczęściem ma to,
że chwycę się za guzik widząc kominiarza?
Zapytałam grupę młodych osób czy
wierzą w zabobony. Oto procentowy wynik sondy:
Tak, w moim przypadku często się
sprawdzały 11%
Tak, chociaż nie słyszałem/łam by
się sprawdzały 23%
Nie, nie interesuje mnie to w ogóle
66%

Sylwia Janiszewska
II LO a
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Prawa Murphy’ego w naszej szkole
Przenieśmy się na chwilę
do innego świata, stanu duchowego, czy jak wolicie. Tym naszym
światem rządzą Prawa Murphy’ego.
Ciocia Wikipedia mówi jasno: Prawa Murphy'ego - zbiór popularnych, często humorystycznych
powiedzeń, sprowadzających się
do założenia, że rzeczy pójdą tak
źle, jak to tylko możliwe. Ale czy
na pewno? Chodzi mi tu konkretnie
o fragment „często humorystycznych”. Przeanalizujmy to. Jesteście
gotowi? OK, to zaczynamy:
1. „Jeżeli coś może się nie udać,
nie uda się na pewno”. Ile razy
modliłeś się, żeby pomimo wszystkich wskazujących znaków nie pytali w szkole? Ile razy mimo spojrzeń nauczyciela ściągałeś? Ile…
Ile… Ile… Ile razy zadawałeś sobie
to pytanie? Tak, już potwierdziliśmy słuszność tego prawa.
2. „ Nigdy nie kłóć się z głupcem,
ludzie mogą nie dostrzec różnicy”. No tak… Każdy to zna…
Kłótnia z osobą o nieodpowiednim
IQ nie jest dobrym pomysłem. Dla
osób postronnych to oczywiście
świetna zabawa, ale ciekawe co oni
by zrobili jakby się znaleźli w tej
sytuacji… Zastanawiające, nieprawdaż?

3. „Trudne problemy zostawione
same sobie staną się jeszcze trudniejsze”. Zarówno te funkcje z matematyki, jak i problemy w przyjaźni, miłości etc.
4. „To, czego szukasz znajdziesz
zawsze w ostatnim z przeszukiwanych miejsc”. Ile razy szukałeś
swojego identyfikatora? Ile razy
chciałeś kupić trampki, ale ich nie
znalazłeś? Wystarczy przykładów,
czy jeszcze dopisać Ci kilka? Myślę, że wystarczy, sam(a) sobie dopiszesz parę.
5. „Prawo Gumpermana: Prawdopodobieństwo każdego zdarzenia jest odwrotnie proporcjonalne do stopnia, w jakim jest ono
pożądane”. Dajmy na to odpowiedź z fizyki, lub zdawka z jakiegoś przedmiotu, czyż nie?
6. ON + Ona = MIŁOŚĆ Czytaj:
On plus ona niekiedy jeśli w ogóle
równa się miłość... Zgodnie z
„Matematycznym dowodem
Praw Murphy'ego: Prawidłowa
formuła Prawa Murphy'ego w języku komputerowym brzmi
1+1=2, gdzie "=" oznacza niekiedy, jeśli w ogóle.”.
7. „Poprawienie czegoś, co działa
dobrze, sprawi, że będzie działać
źle. Poprawienie czegoś, co działa

źle, sprawi, że będzie działać jeszcze gorzej. Wniosek: Cały świat
jest ciągle poprawiany.” Zarówno
kontakty międzyludzkie, ale także
rodzina, szkoła, trawnik, czy Twoje
ulubione zwierzątko.
Już wiesz
na czym polega sens tego artykułu?
Tak, to nasz
świat. Nie
żadne fantastyczne dzieło autorki… Tylko nasza Matka Gaja. Nasz świat, nasza
ziemia. Nasze życie…
W ramach bonusu dla uczniów ZS
nr III powstało specjalne prawo
Murphy’ego:
Pani Balicka będzie wszędzie
tam, gdzie się nie spodziewasz ;-)

Karolina Krzyszkowska
I LO a

SPORT

Czwarta siła w Nowym Sączu
Reprezentacja szkoły
w siatkówce mężczyzn zajęła znakomite 4. miejsce w ramach turnieju Licealiada 2009. Pierwsze
miejsce zgodnie z oczekiwaniami
zdobyła drużyna II LO, miejsce
na podium znalazło się także dla
reprezentacji V LO oraz ZS
Elektryczno – Mechanicznych.
Początek turnieju, który
zainaugurowany został 10 listopada
br. w hali przy ul. Nadbrzeżnej nie
zapowiadał dużych sukcesów.
Zwycięstwo nad I LO dało naszej
drużynie szansę walki o awans
z grupy. Jednakże brak koncentracji
i szczęścia w tie breaku spowodował, że po meczu z „Samochodówką”, podopieczni prof. Wojcie-

cha Hejmeja z faworyzowaną drużyną ZS nr 1 walczyli o „być albo
nie być” w dalszej fazie turnieju.
Wielka determinacja ze strony naszych siatkarzy pozwoliła zdobyć
z „Gastronomem” seta, który
otwierał drogę do finałów mistrzostw.
Finałowa rozgrywka odbyła się 19 listopada, na obiektach II
LO. W grupie 6-zespołowej grano
systemem „każdy z każdym”. Drużyna VI LO wygrała spotkania
z Zespołem Szkół Ekonomicznych
2:0 i z Zespołem Szkół Budowlanych 2:1. Szczęścia zabrakło
w spotkaniach z gospodarzami finałów oraz ZS Elektryczno – Mechanicznych. Porażki 2:0 po ambit-

nej walce o każdy punkt były wkalkulowane w wyniki tego turnieju,
ale w decydujących fragmentach
setów zabrakło odrobiny precyzji.
Turniej zgodnie z oczekiwaniami wygrała drużyna II LO,
tuż za jej plecami znalazła się kadra
V LO. Ostatnie miejsce na podium
przypadło ekipie „Elektryka”.
Miejsce tuż za podium cieszy a zarazem pozostawia pewien niedosyt.

SZTAMA

Do upragnionego podium zabrakło 4.VI Liceum Ogólnokształcące
2 setów! Miejmy nadzieję, że w 5.Zespół Szkół Budowlanych
przyszłym roku, na podium staną 6.Zespół Szkół Ekonomicznych
zawodnicy VI LO.
Naszą szkołę reprezentowali
Klasyfikacja końcowa turnieju:
w eliminacjach oraz finałach:
1.II Liceum Ogólnokształcące
Kuba Bajerski, Przemek Gawlak,
2.V Liceum Ogólnokształcące
Bartek Gomółka, Darek Iwan,
3.Zespół Szkół Elektryczno – Me- Damian Kosecki, Adrian Łęczycchanicznych
ki, Mirek Marszałek, Albert Mi-
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chalik, Mateusz Orlecki, Michał
Rzymek, Dawid Szkaradek, Jarek Turski.
Trener : Wojciech Hejmej

Adrian Łęczycki
II LO a

SPORT

Eliminacje do mistrzostw Małopolski w pływaniu

Srebrne medalistki
13 listopada 2009 roku (piątek) o godzinie 10:00
na nowosądeckiej pływalni
odbyły się Mistrzostwa Nowego Sącza w pływaniu dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Na początku
miały miejsce wyścigi sztafet
10x50m, a potem pływanie indywidualne w stylu, grzbietowym, klasycznym, dowolnym
i motylkowym (50m). Na tych
zawodach odnieśliśmy ogromne sukcesy! Sztafeta dziewcząt z naszej szkoły zdobyła
wicemistrzostwo Nowego Sącza oraz puchar i dyplom.
Tym samym zakwalifikowaliśmy się na zawody wojewódzkie w Tarnowie.

W sztafetach dziewcząt na podium stanęły następujące Od lewej: Pani prof. Górszczyk, Karolina Obrzud, Ewa Rolka, Joanna Patyk, Joanna Wojtarowicz i Łukasz Tworzydło
szkoły:
I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza,
9. Sekuła Karolina – 1B
Opiekunem całej trzynastki była
II miejsce - Zespół Szkół nr 3 im 10. Joanna Wojtarowicz – 1A
Pani mgr Danuta Górszczyk.
Bolesława Barbackiego,
III miejsce - II Liceum OgólnoWszystkim zawodnikom oraz Pakształcące im. Marii Konopnickiej. Zawodniczkami rezerwowymi były ni Danucie Górszczyk serdecznie
Kukla Paula z 1E i Dutka Alicja dziękujemy i życzymy kolejnych
W naszej sztafecie w kolejności po- z 1E.
sukcesów na zawodach w Tarnopłynęły:
W pływaniu indywidualnym wie i nie tylko! Powodzenia!
zdobyli medale i dyplomy oraz
1. Figuła Beata – 3D
zakwalifikowali się na zawody
2. Filip Joanna – 3D
wojewódzkie:
3. Witowska Agnieszka – 2T
III miejsce - Joanna Wojtarowicz
4. Sadłoń Angelika – 3B
(1A) w stylu klasycznym
5. Patyk Joanna – 1T
III miejsce - Sekuła Karolina (1B)
6. Rolka Ewa – 1T
w stylu grzbietowym
7.Kocemba Ewelina – 1C
Joanna Wojtarowicz
III miejsce - Tworzydło Łukasz
8. Obrzud Karolina – 2D
I LO a
(1C) w stylu grzbietowym
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Chwila poetyckiej zadumy
***
Biała sala, wokół błoga cisza…
Tylko na górze Ktoś czas odlicza.
Durni ludzie zajmują się sobą…
Tylko On jeden przy łóżku siedzi
i losy konającego śledzi.
Patrzy mu w oczy, mówi powoli:
„Nie lękaj się, Twój Pan przy tobie stoi”.
Lekarze myślą - co by tu zrobić, jak go ratować?
Czym mu nie szkodzić?
On jeden w ciszy oddech jego liczy, serca fale
namierza, czuje jak ból go uderza.
Chory woła: „Boże umieram!”
A przy nim światło ciemność rozpiera.
Widzi dokładnie co go tam czeka…
Nie wygląda już na zwykłego człowieka .
Usta zsiniałe, serce bez rytmu, niemy krzyk, cisza…
Do sali wchodzą ludzie:
-Co mu się stało? Czemu tak krzyczał?
Patrzą na ciało:
-O Boże nie żyje!
Mierzą mu puls, sprawdzają szyję,
Lecz jego serce dawno już nie bije.
Zgasło w pokoju, nikt nic nie wiedział co z nim się stało..
-to jego serce z tęsknoty skonało.

Konkurs!
Zdjęcie przedstawia jednego z naszych
nauczycieli. Tak w dzieciństwie wyglądała
Pani Profesor… Właśnie - która Pani? :-)
Jeżeli znacie odpowiedź na to pytanie, koniecznie weźcie udział w konkursie. Wystarczy tylko wypełnić kupon umieszczony na dole strony i zanieść go do szkolnej
biblioteki. Spośród prawidłowych odpowiedzi zostanie wylosowana jedna. Zwycięzca otrzyma zaproszenie do kina wraz
z osobą towarzyszącą. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi po przerwie świątecznej.

Maria Buczek
I LO a
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