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SZTAMA

Słowo do Czytelnika
Drodzy Sztamowicze!
Biorąc do ręki kolejny numer naszej szkolnej gazetki zapewne zauważyliście, że zmienił się
wygląd pierwszej strony. Otóż, postanowiliśmy powrócić do korzeni.
Na okładce pojawił się stworek,
który towarzyszył „SZTAMIE” od
samego początku, czyli od 2002 roku. Stworek przeszedł jednak małą
metamorfozę – sprawiliśmy, że
ściągnął ciemne okulary i znów zobaczył rzeczywiste barwy świata.
Mamy nadzieję, że teraz nowy
przyjaciel będzie nad nami czuwał
i pozwoli, by z naszych tekstów wyłonił się prawdziwy obraz szkolnego (i nie tylko szkolnego) życia.
A w tym numerze…
W czym Pani prof. Balicka
przypomina poetyckiego bohatera
„Pana Cogito”? Czy jedynie narzekamy na szkołę? Druga zmiana to
problem? Młodzi ludzie są zdemoralizowani i pozbawieni ambicji?
Potrafimy pomagać potrzebującym?
Internet stał się zagrożeniem? Tolerancja nie istnieje? Aby znaleźć odpowiedź na te pytania, koniecznie
przeczytajcie Sztamę!
Ponadto w tym wydaniu
redaktor naczelny sądeckiego oddziału „Dziennika Polskiego” –
Wojciech Molendowicz – doradzi,
co zrobić, by zostać dobrym dziennikarzem. Natomiast Łukasz Pławecki opowie o swojej przygodzie
z kickboxingiem. Warto również
sprawdzić, kim jest tajemniczy OBCY, który niespodziewanie pojawił
się w życiu bohaterki z cyklu „Z pamiętnika licealistki”…
Matematyka, nie dość że
stała się obowiązkowym maturalnym przedmiotem, to jeszcze zajęła
całą stronę tego numeru Sztamy ;-)
Dzięki temu możecie się dowiedzieć, jak wyglądają wyniki próbnego egzaminu w naszej szkole oraz
poznać lepiej Panią prof. Migacz,
która zgodziła się udzielić odpowiedzi na nasze „7 pytań…”. W związ-
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Sonda
naUCZYciela dzIeń zaku ze zbliżającymi się walentynka- KOCHAnych
mi, Agnieszka i Kasia specjalnie dla
Was przeprowadziły sondę wśród
nauczycieli. Zapytały naszych Profesorów o walentynkowe wspomnienia i dowiedziały się między
innymi… Właśnie – czego się dowiedziały? Żeby to sprawdzić, wystarczy otworzyć gazetkę na stronie
ósmej ;-) Oczywiście dziennikarze
przygotowali również recenzje – filmu „Rewers” i książki „20 lat nowej Polski w reportażach…”. Może
zatem warto sprawdzić, co jest godne przeczytania lub obejrzenia? Nie
zapomnieliśmy również o rubryce
literackiej. Znajdziecie w niej rozważania dotyczące naszego losu
oraz wiersze. Zachęcam do chwili
refleksji…
Na ostatniej stronie znów
czeka na Was konkursowa zagadka.
Mamy nadzieję, że tym razem więcej osób spróbuje udzielić odpowiedzi. Pamiętajcie, że dla zwycięzcy
mamy
bilety
do
kina,
a przecież walentynki są doskonałą
okazją, by wybrać się na seans
z ukochaną osobą :-)
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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...

Pani Profesor Bogumiła „Cogito” Gleń
Gleń--Balicka
Uczniowie, którym przypadł zaszczyt obcowania z Panią
prof. Gleń-Balicką na lekcjach historii zapewne pamiętają moment,
w którym ich nowa historyczka
weszła do klasy. Tego chyba nie da
się zapomnieć! Słowa Pani profesor już na pierwszej lekcji zabrzmiały niczym przesłanie „Bądź
wierny Idź”. Wydawało się wówczas, że połknęliśmy całe powietrze znajdujące się w sali, obawiając się, by nie podrażniło Pani profesor. Mówiła, mówiła i jeszcze raz
mówiła… Spokojnie, ale stanowczo i rozsądnie. Gdy wyszła z klasy w końcu mogliśmy odetchnąć.
Wówczas pomyślałam sobie, że ten
cały
monolog
przypominał
„Przesłanie Pana Cogito” Zbigniewa Herberta.
Tak, Pani Balicka od początku była niczym Pan Cogito.
Niewątpliwie jest jego kobiecą
wersją. Taką Panią Cogito VI Liceum. Ma swoje zasady i jest im
wierna. Nie toleruje przede wszystkim hałasu. Gdy mówi, w klasie
ma panować idealna cisza. Pani
profesor nigdy nie krzyczy. Zapewne, tak jak Pan Cogito, uważa,
że „krzyk wymyka się formie/
jest uboższy od głosu”. Jednak jej
stanowczy głos i inteligentnie ułożona wypowiedź sprawiają, że niejeden uczeń wolałby, żeby na niego
nakrzyczano.
Pani Cogito wielką wagę
przywiązuje do wiedzy, jaką powinniśmy posiadać. Ciągle przypomina: „powtarzaj stare zaklęcia
ludzkości bajki i legendy/ (…)
powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem”. Pani profesor
uważa, że my - humaniści już
w pierwszej klasie potencjalnie
zdajemy maturę z historii, dlatego
nic nie może umknąć naszej uwadze. Na lekcji ciągle słyszymy teksty typu: „Strona 158, analizujemy
tekst źródłowy”. Następnie zawsze
pada również pytanie: „Jaki to ro-

Pani prof. Bogumiła Gleń-Balicka
dzaj źródła?” Ten schemat znamy
już na pamięć. Jest jak zaklęcie.
Tak, pamiętamy: to do matury konieczne.
Uśmiech i wypoczęcie
zawsze towarzyszą Pani Cogito.
Czasem może się zdawać, że próg
klasy jest dla niej granicą odrodzenia – daje energię i siłę do dalszej
pracy. Pewnie Pani profesor powtarza sobie: „masz mało czasu
trzeba dać świadectwo”. Jednak
„zaraz za progiem/ (….) napotyka – przepaść”. Tą przepaścią często jesteśmy my - zaspani i zmęczeni. Uczniowie, którzy potrafią
myśleć jedynie o tym, że niedługo
zadzwoni dzwonek. Jednak Pani
Balicka jest optymistką, wierzy, że
jeszcze przed maturą „przepaść
wyrośnie/ przepaść dojrzeje/ i będzie poważna”.
Na historii niewątpliwie
trzeba stosować się do zasady:
„czuwaj – kiedy światło na górach daje znak – wstań i Idź”.
Przecież to, że ktoś był pytany, nie
oznacza, że Pani profesor nie zaprosi go do odpowiedzi kolejny

raz! A gdyby tak, nie daj Boże, nie
umiał, wówczas z pewnością
„poleje się krew”, której wizja towarzysz nam już od pierwszej klasy.
Podobnie jak poetycki
brat, Pani Cogito chciałaby
„stanąć na wysokości sytuacji”.
Żadna lekcja nie może zostać
zmarnowana. Musi zostać wykorzystana maksymalnie. W końcu na
maturze powinniśmy „dać świadectwo”. Czasem wydaje nam się,
że Pani Balicka, tak jak Pan Cogito, „nie kładzie się do łóżka”. Potrafi zaraz na następną lekcję historii poprawić stos sprawdzianów
lub, co znacznie gorsze, dziesiątki
prac historycznych. Czyżby stosowała jakieś magiczne sztuczki?
Może coś w tym jest, skoro jak
twierdzi klasa I LO a, „Pani Balicka będzie wszędzie tam, gdzie się
nie spodziewasz”. Może więc posiada też umiejętność teleportacji?
Kto wie… :-)
Ilona Klimek
II LO a

Str. 4

SZTAMA

WYWIAD(ÓWKA)

Jedna osoba na pięćdziesiąt
Rozmowa z Wojciechem Molendowiczem,
Dyrektorem nowosądeckiego oddziału „Dziennika Polskiego”
Klaudia Zaręba: Według
wybitnego pisarza, reportera Ryszarda Kapuścińskiego, dobry dziennikarz to
„człowiek, który usiłuje
zrozumieć innych, ich intencje, ich wiarę, ich zainteresowania, ich trudności,
ich tragedie”. Jak Pan ustosunkuje się do tych słów?
Jak Pan zdefiniowałby pojęcie dobrego dziennikarza?
Wojciech Molendowicz: Jeśli Ryszard Kapuściński tak
powiedział, to ja się z nim
absolutnie zgadzam, bo to
jest mój mistrz. Chciałbym
jednak zwrócić uwagę na pojęcie reportera, które do niego nie pasuje. Kapuściński
był reportażystą, był kimś
więcej niż reporter. OpisyWojciech Molendowicz
wał mechanizmy zachodzące
we współczesnym świecie.
opatrznym zdaniem jej dobre imię zostało przez media
D e f i n i c j a , „Warto jest poświęcać może zniszczyć czło- naruszone, może dochodzić zadośćktórą podaje
wieka”. Wnioskuję uczynienia w sądach powszechbardzo dobrze czas, uwagę, energię
z tych słów, że nych. Politycy nazywają dziennikasprawdza się na to, by poszerzać
dziennikarstwo to rzy „małpami z brzytwą”, ponieważ
w jego przy- swoje horyzonty, uczyć nie tylko przyjem- gdy te małpy wymachują brzytwapadku - kiedy
ność pisania, ale ol- mi mogą „zrobić krzywdę” polityr e f l e k s j a się, rozwijać pasje
brzymia odpowie- kom. To oni są tymi, którzy przeddziennikarza i zainteresowania,
dzialność
osoby, stawią w dobrym lub złym świetle
jest pogłębio- „ćwiczyć głowę”,
która to robi? Jakie polityka. To oni pomagają mu wyna, kiedy anazatem dokumenty bić się, zaistnieć publicznie. Bez
lizuje pewne stawać się bardziej
określają
prawa dziennikarza polityk by nie istniał.
z j a w i s k a inteligentnym,
i obowiązki dzienni- Jednak to nie dziennikarze, a poliw kontekście
tycy są bezkarni w tym, co mówią.
oczytanym, twórczym karza?
historycznym,
Prawa i obowiązki Nawet gdy powiedzą parę słów za
kulturowym, i przebojowym.”
dziennikarza zawarte dużo, chcą tą odpowiedzialnością
społecznym.
są w Prawie Praso- obarczyć dziennikarza, którego zaDobry dzienniwym. W ostatnich la- daniem było tylko ukazać poglądy
karz, reporter ma być rzetelny. Jego tach trwa intensywny spór pomię- polityka na dany temat. Oczywiście
zadaniem jest przede wszystkim in- dzy środowiskiem dziennikarskim a zdarzają się także nieodpowiedzialformować czytelnika, a nie obja- politykami o kształt tego prawa. ni dziennikarze, którzy nie potrafią
śniać. Reportażysta jest tą osobą, Celem polityków jest zaostrzenie umiejętnie wykorzystać informacji.
która stara się nie tylko informo- Prawa Prasowego i - jeśli dobrze Chciałabym wiedzieć jakie studia
wać, ale także analizować wiado- rozumiem ich intencje - chcą oni należy ukończyć, by móc pracomości i wyjaśniać je czytelnikowi. większej restrykcyjności dla me- wać w tym zawodzie?
Jak twierdzi Jerzy Skoczylas diów, nazywając to większą odpo- Każdy powinien wybrać takie stuw „Blaskach i cieniach zawodu wiedzialnością za słowo. Nie je- dia jakie uważa dla siebie za najdziennikarza”: „Dziennikarz to stem przekonany, czy jest to po- właściwsze. Oczywiście trudno somałpa z brzytwą. Jednym nie- trzebne. Dziś osoba, która uzna, że bie wyobrazić człowieka po stu-
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WYWIAD(ÓWKA)
diach medycznych, który ciężko
studiuje kilka długich lat medycynę
po to, by być lekarzem, a zamiast
w szpitalu zaczyna pracę w redakcji. W tym zawodzie jednak przeważają osoby, które ukończyły studia humanistyczne. Dziennikarz to
jednak taka osoba, która szybko
przyswaja wiedzę na różne tematy.
Warto jest poświęcać czas, uwagę,
energię na to, by poszerzać swoje
horyzonty, uczyć się, rozwijać pasje i zainteresowania, „ćwiczyć
głowę”, stawać się bardziej inteligentnym, oczytanym, twórczym
i przebojowym. Dziennikarz musi
wiedzieć coś o wszystkim i wszystko o czymś. Osoba, która chce to
robić, powinna być przede wszystkim otwarta, ciekawa świata, niezależna, obiektywna, odpowiedzialna, tolerancyjna. Ważne jest także
by była wytrwała, rzeczowa, twórcza, komunikatywna, odporna na
stres, potrafiąca pracować pod presją czasu, gdyż to ułatwi jej funkcjonowanie w tym zawodzie.
Jak sadzę wielu z nas, młodych,
zastanawia się jakie szanse ma
osoba, która nie potrafi redagować np. wywiadu, jednak świetnie radzi sobie z innymi gatunkami? Czy brak którejś z tych
umiejętności dyskwalifikuje ją
w Wielu ludzi pytanych o to,
czym zajmuje się dziennikarz odpowiada - pisaniem. Sądzę jednak, że to zbyt prosta odpowiedź,
a zawód dziennikarza nie polega
tylko na tym. Jakie zatem zadania i wyzwania stoją przed dziennikarzem, a także czym różni się
ta praca od pracy redaktora naczelnego?
Praca w redakcji gazety codziennej
polega na tym, że reporterzy zbie-

rają materiał, piszą teksty i robią
zdjęcia. Na tym ich rola się kończy.
Natomiast redaktorzy czytają teksty i przystosowują je do potrzeb
gazety, a także „planują gazetę” to
znaczy opracowują jej wygląd
i rozmieszczenie materiałów. Po za
tym w redakcji pracuje także fotoreporter. Wielu ludzi, nawet moich
znajomych myśli, że praca redaktora naczelnego polega na siedzeniu

„Byłem bardzo słaby
z polskiego aż do
matury. Interesowałem
się światem, różnymi
sprawami, ale nie
miałem ochoty wkuwać
regułek gramatycznych
na pamięć.”
przy biurku, odbieraniu telefonów
i czytaniu gazet. Nie lubię jak ludzie postrzegają stereotypowo innych. Ta praca nie polega na piciu
kawy chociaż proszę sobie wyobrazić, że w redakcji też pijemy kawę
jak w każdym innym miejscu na
świecie. Mocno irytuje mnie jak
ktoś myśli, że ta praca na tym polega. Niestety muszę dodać, że wśród
gazet, znajdujących się codziennie
na moim biurku są takie, których
nie mam czasu przeczytać, więc
gdzie tu mowa o relaksowym charakterze tego zajęcia?
Korespondent wojenny to skrajnie niebezpieczny i ryzykowny
rodzaj dziennikarstwa. Jak Pan
sądzi mógłby Pan stać się na
chwilę Ryszardem Kapuścińskim
czy też Waldemarem Milewiczem
i wyjechać za granicę, by tam
kontynuować pracę?
Ryszard Kapuściński był jednym
z nielicznych ludzi w tamtych czasach – czyli latach 50. i 60. XX
wieku - który dostarczał odbiorcy
wiedzy o tym, co się
działo
w Afryce, Azji czy Ameryce Środkowej. Teraz jest zupełnie inaczej.
Ekipy telewizyjne mogą dotrzeć na
miejsce wydarzeń w ciągu kilku,
kilkunastu godzin, by zrelacjonować nam na żywo to, co wydarzyło

się np. w Iraku czy na Haiti. Czasy
Kapuścińskiego już nigdy nie wrócą. Nikt dzisiaj nie potrzebuje literackich opisów Kapuścińskiego,
gdyż kamery bardzo dokładnie pokazują to, co kiedyś tylko on opisywał. Wracając do pytania… Nie
zastanawiałem się nad tym. Co
prawda miałem okazję być w Jugosławii podczas wojny domowej
i jeśli pojawi się w przyszłości taka
propozycja wyjazdu to bardzo chętnie ją przyjmę.
Jakich rad udzieliłby Pan przyszłym dziennikarzom?
Nie chcę im udzielać rad, chcę się
z nimi założyć. Choć ten zakład będzie nieweryfikowalny, bo pewnie
nigdy nie uda się tego sprawdzić.
Chciałbym się z nimi spotkać za
siedem lat i zobaczyć ilu tych młodych ludzi, którzy marzą o dziennikarstwie, tak naprawdę się tym zajmie. Sądzę, że najwyżej jedna osoba na pięćdziesiąt.
Na koniec chciałabym zapytać
jak to się stało, że Pan został
dziennikarzem? Czy od dziecka
Pan o tym marzył, czy może był
to po prostu przypadek?
Byłem bardzo słaby z polskiego aż
do matury. Interesowałem się światem, różnymi sprawami, ale nie
miałem ochoty wkuwać regułek
gramatycznych na pamięć. Pamiętam, że jako dziecko siedziałem na
podłodze przed telewizorem i bawiłem się. Gdy w telewizji emitowano dziennik, ja mimowolnie zaczynałem go oglądać. Miałem
w sobie taką ciekawość, która przełożyła się na ten zawód. Równolegle z polonistyką rozpocząłem studia dziennikarskie. W tym czasie
kiedy studiowałem zaczęły powstawać wolne media i miałem możliwość podjęcia pracy. To nie był
przypadek, tak miało być.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:
Klaudia Zaręba
III LO a
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Z pamiętnika licealistki
9 stycznia 2010
Ma za sobą pierwsze
wrześniowe sprawdziany i klasówki, pierwsze ustne odpowiedzi przy
tablicy i pierwsze oceny. Wielkimi
krokami zbliża się koniec pierwszego semestru i upragnione zimowe ferie. Dwa tygodnie narciarskiego i saneczkowego szaleństwa,
a zarazem błogiego lenistwa.
Ciepły promyk słońca
wpada przez zaszronioną szybę,
oświetlając jej mały pokoik. Popatrzyła na rozrzucone po pokoju
książki i zeszyty. O tak, ona uwielbia ten nieład. Mimo że odbiega
nieco od artystycznego nieporządku. Mały pokoik na poddaszu jest
jej azylem. Zagadką, w której kątach kryją się najskrytsze myśli
i odległe marzenia. To właśnie tutaj, wśród sterty zakurzonych misiów i lalek przypominających czasy beztroskiego dzieciństwa, spędza wolny czas, wtulając się w ciepły wełniany kocyk.
A dziś jest sobota. Leniwym ruchem zwleka się więc z ciepłego łóżka, by zerknąć kątem oka
na otulony śnieżnobiałym puchem
ogródek. Zegar za kwadrans wybije
południe, a odgłosy dochodzące
z pustego żołądka dają znak o tym,
że pora na śniadanie. Zostają jednak zlekceważone, a cała jej uwaga
skupia się na leżącym pamiętniku.
Nie zerkała do niego od lat. Mimo
swego wieku, kolorowa okładka
mieni się blaskiem niczym zza
sklepowej szyby. Jedynie kartki dają znać o swej starości – pożółkłe,
potargane, ozdobione charakterystycznymi kleksami z czarnego
atramentu.
EUREKA!
Otóż właśnie w tej chwili
w jej głowie zrodził się nowy pomysł, spowodowany wewnętrzną
potrzebą uporządkowania własnych
myśli i spostrzeżeń. Kontynuacja
owego pamiętnika, z którego` wyrosła` tak, jak wyrasta się z ulubionego sweterka czy spodni. Pierwszym wpisem stały się noworoczne
postanowienia. Co robić, czego
unikać, do czego dążyć… i choć
pewnie lista postanowień jest bliź-

niaczo podobna do tych z ubiegłego roku, twardo przyrzeka sobie, że
teraz będzie inaczej – wszystko się
zmieni. Oszołomiona perspektywą
rzekomo nowych planów o tym, że
poprawi stopnie, stanie się systematyczna i tysiącem innych bzdur,
zapomniała o jednym istotnym
szczególe…

„Ile emocji może
wywoływać jedno
spojrzenie. A podobno
niewidoczne rzeczy są
w życiu najlepsze...”
Pominęła postać, która już
od pewnego czasu przykuwała jej
uwagę. Owa istota, nazwana od
dłuższego czasu „Problemem” stała
się inspiracją do zapełnienia kolejne j s t r o nn ic y p a m i ę t n ik a .
„Problem” wyparł więc wszystkie
noworoczne postanowienia i obietnice.
Spotykała Go często. Nie
sposób jest minąć swoje przeznaczenie uczęszczając codziennie do
tej samej szkoły, spotykając się niby przypadkiem na każdej przerwie…
Dziwne.
Dziwne i podejrzane.
Za każdym razem, gdy ich
krążący po szkolnych ścianach korytarza wzrok spotykał się, jedno
odwracało energicznie owe spojrzenie, niczym oparzony cofa swą
dłoń, polaną wrzątkiem. Zdarzało
się to coraz częściej i coraz częściej... Czasem przeradzało się w
irytację.
A jego oczy były wyjątkowe. Koloru morskich fal, w których
można było utonąć. Dlaczego więc
parzyły za każdym razem, gdy spotykały się z zieloną polaną jej
oczu..?
Fascynujące.
To raczej coś, o czym nie
mówią żadne księgi. Nawet podręcznik do fizyki nie jest w stanie
opisać oddziaływania wytwarzanego podczas tego spotkania.
Dziwne.
Ile emocji może wywoły-

wać jedno spojrzenie. A podobno
niewidoczne rzeczy są w życiu najlepsze...
14 stycznia 2010
Nareszcie nadszedł czas,
kiedy może spokojnie odpocząć od
chodzącego za nią krok w krok
wzroku. Mija pierwszy dzień błogiego lenistwa. Wylegiwania się
w łóżku do południa. Wieczornego
oglądania wszystkich seriali, począwszy od polskich, a skończywszy na brazylijskich tasiemcach,
ociekających pustymi słowami
i gestami. Zasypiając powoli w kącie swego pokoiku, zaczynała tęsknić za szkolnym gwarem i spotkaniami z przyjaciółmi. I za
„Problemem”, którego nieobecności nie dało się nie wyczuć. W najmniej spodziewanym przez nią momencie, z rodzącego się już w jej
głowie sennego marzenia wybudził
ją, rozchodzący się wokół dzwonek, leżącego pod kocem telefonu.
Dźwięk ten nasilał się. Coraz głośniej grająca melodia ulubionej
piosenki spowodowała, iż od niechcenia zerknęła na wyświetlacz.
Nieznany numer. Prosta sprawa.
Od dziecka uczono ją o tym, aby
nie wsiadać do samochodu z obcą
osobą. Tej samej zasady trzymała
się widząc na wyświetlaczu swego
telefonu obcy numer.
O B C Y w jej słowniku
oznaczał podejrzany.
A ostrożności nigdy nie za
wiele. Kim jest? Po co dzwoni? Co
chce powiedzieć? Nie ma to najmniejszego znaczenia. Otulona kołderką z pajęczyny marzeń, śpi
i śni…
18 stycznia 2010
Czasem są takie chwile,
że chciałaby rozdmuchać swoje
myśli na cztery strony świata. Tęsknota za „Problemem” i jego badawczym wzrokiem nasila się…
Ciepły promyk słońca
wpada przez zaszronioną szybę
i zaprasza ją do wesołej zabawy
wśród tańczących płatków śniegu.
Magdalena Piszczek
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Trudna „królowa nauk”
W listopadzie 2009 roku
odbyła się próbna matura z matematyki. W tym roku był to pierwszy obowiązkowy dla wszystkich
uczniów egzamin z tego przedmiotu. Jak ogłosiła Centralna Komisja
Egzaminacyjna próg 30% punktów,
który decyduje o zdaniu egzaminu,
przekroczyło 76% maturzystów.
Uczniowie poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, jednak większość miała spore problemy z zadaniami otwartymi, głównie rozszerzonej odpowiedzi.
Również dla naszych kolegów egzamin nie był łatwy. Poniższy wykres przedstawia średnie

wyniki próbnej matury z matematyki dla każdej klasy.
Jak zauważyła pani profesor Małgorzata Migacz:
„Uczniowie naszej szkoły nie poradzili sobie zwłaszcza z zadaniem
geometrycznym na dowodzenie,
które mimo swej prostoty, wymagało geometrycznego wyrobienia
(zad. 31).”
Być może wpływ na wyniki egzaminu miał także nowy sposób oceniania. Jeśli uczniowie pomylą się na początku zadania i konsekwentnie będą robić je dalej - dostaną zero punktów. Dawniej istniał
łagodniejszy system, który w takiej

sytuacji pozwalał egzaminatorowi
na przyznanie punktów za kolejne
prawidłowe czynności, mimo złego
wyniku.
Niestety, jak dostrzegła
pani profesor Migacz, w arkuszu
nie było zadań praktycznych:
„Wszystkie zadania z treścią były
czysto teoretyczne, a operacje wykonywane przez zdającego dotyczyły tworów abstrakcyjnych, których
w życiu codziennym nie ma.” Pogłębia to pogląd uczniów, zwłaszcza tych z profilów humanistycznych, że matematyka do niczego im
się w życiu nie przyda.
Przyda się czy też nie, egzamin
i tak trzeba zdać. Trzymamy więc kciuki za tegorocznych maturzystów
i życzymy im jak najwyższych wyników :)

Iwona Kmak
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7 pytań do…
Pani prof. Małgorzaty Migacz,
nauczycielki matematyki w Zespole Szkół nr 3
Jestem: nauczycielem matematyki i lubię to, co
robię.
Największy sukces: satysfakcja z wykonywanej
pracy.
Największa porażka: brak.
Najbardziej dumna jestem z: moich córeczek.
Ulubiona klasa: wszystkie traktuję jednakowo
choć nie ukrywam, że są takie, które dają się lubić
bardziej.
Gdybym wygrała 3 mln w TOTKA to: byłabym
zapewne nieszczęśliwa, bo pieniądze przewracają
ludziom w głowach.
Dyrektor jest: mądrą głową tej szkoły osadzoną na
mocnych szyjach.

Pani prof. Małgorzata Migacz

Sylwia Janiszewska
II LO a
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naUCZYciela dzIeń zaKOCHAnych
Już niedługo 14 lutego –
Walentynki. Święto Zakochanych jest obchodzone w Polsce od
kilkunastu lat. Stwarza ono okazję do wręczenia kartki, drobnego upominku swojej sympatii.
O wspomnienia związane z Walentynkami zapytałyśmy kilku
nauczycieli z naszej szkoły.
Pani Wicedyrektor Teresa Majerczyk:
Moje pierwsze Walentynki wspominam bardzo miło, chociaż było to
dawno temu. Spędziłam ten dzień
na przyjemnej kolacji i dostałam
ładną, czerwoną różę.

sie burzliwego okresu mojej młodości. Na pewno najsympatyczniej
wspominam Walentynki związane
z moją córką – Julią. Podsyłała mi
ona różnego rodzaju rysuneczki.
Taki prezent wydaje mi się najcenniejszy. Tych Walentynek na pewno
nigdy nie zapomnę, ponieważ Julia
jest osobą, którą bardzo kocham
i cenię. Każda następna Walentynka w kolejnych latach z całą pewnością będzie mi się kojarzyła
Pani Profesor Joanna Olesiak:
Myślę, że zawsze pierwsze spotka- z córką.
nie, uczucie jest dosyć ważne.
Pierwszych Walentynek nie spędzi- Pani Profesor Grażyna Basta:
łam na pewno z moim mężem. Po- Będąc w waszym wieku nie obchowiem szczerze, że uczucie z daw- dziłam Walentynek, ponieważ nie
nych lat pozostawiło miłe było takiego święta. Był wtedy
wspomnienie, do którego Dzień Zakochanych i 8 marca –
czasami lubię wracać. Te- dzień, w którym chłopcy kupowali
raz, po pewnym czasie nam kwiaty, a my starałyśmy się
uważam, że widocznie to odświętnie wyglądać. Później Wanie było TO skoro wy- lentynki otrzymywałam od dzieci,
szłam za kogoś innego.
męża, uczniów.
Pan Profesor Jacek Frączek:
Szczerze mówiąc nie przepadam za
tym świętem, ponieważ uważam, że
w ciągu roku jest dużo więcej, może nawet fajniejszych dni do okazywania uczuć. Mam wrażenie, że
Walentynki stały się zbyt skomercjalizowane. Swojego pierwszego
Dnia Zakochanych chyba nie pamiętam.

Pan Profesor Adam
Szczecina:
Jeśli chodzi o pierwszą
Walentynkę to dokładnie
nie pamiętam. Było to kilkanaście lat temu, w cza-

Katarzyna Gaborek
Agnieszka Ptaszkowska
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Zła passa
Od jakiegoś czasu, wśród
uczniów naszej szkoły ciągle słyszy się o niepowodzeniach, niedosycie, nieustannym stresie oraz
nadmiarze nauki. Niestety te narzekania są nieodłącznym elementem uczniowskiej egzystencji. Do
tej pory nie spotkałam młodego
człowieka, który z uśmiechem na
twarzy stwierdzi, że czekają go trzy
klasówki (w tym jedna z matematyki), odpowiedź ustna z fizyki
i dodatkowo dwie (banalne, krótkie) kartkówki. Do perfekcji opanowaliśmy NARZEKANIE na
swój los, PROŚBY o zmianę terminu sprawdzianu, OCZEKIWANIE
na wyrozumiałość profesorów.
Należy jednak pamiętać,
iż są też ciekawe i miłe aspekty

szkolnego trybu życia. Pomijając
szarą strefę doświadczeń sprawdzania wiedzy, w naszej szkole mają
miejsce wyda- „Pamiętajmy, że
rzenia, które na
musieli rozstać
długo zostaną w czas, jaki tutaj spędzimy
się z murami nauczniowskiej pa- nie będzie ciągnął się w
szej szkoły, zamięci. Wyciecz- nieskończoność. Kiedyś
dbajmy więc o to,
ki szkolne, zaję- będziemy musieli rozstać
by w naszej pacia umożliwiająmięci
zost ały
się z murami naszej
ce rozwój sworównież te dobre
ich
talentów, szkoły...”
chwile. Nadejdzie
wspólne pozaw przyszłości taki
lekcyjne spotkania, nowi znajomi, dzień, w którym zapomnimy, co
długie pogawędki w szkolnym oznacza słowo sprawdzian i jaki
sklepiku, rosnąca w siłę biblioteka stres ono w nas wywoływało. :-)
itp. Pamiętajmy, że czas, jaki tutaj
spędzimy nie będzie ciągnął się w
Maria Buczek
nieskończoność. Kiedyś będziemy
I LO a
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Życie bez budzika,
czyli druga zmiana jest OK
„Może byś już wstała?” o godzinie 7.30 słychać donośny
głos mamy.
„Ależ ja nie śpię. Już wstaję… Jeszcze tylko chwileczkę…”
Cóż, nie da się spokojnie spać, jeśli
cały dom już od 6.00 stoi na nogach.
Słychać odgłos klucza przekręcanego w zamku. Mama i brat wychodzą. Za chwilę po całym domu roznosi się przeraźliwe skomlenie psa.
Poczuł, że został sam. Dobrze wie,
że jestem u góry i mogłabym się z
nim pobawić. „Darwin, cicho! Zaraz schodzę…”
Spoglądam na telefon. Jest
godzina 10.00. Widocznie zasnęłam. Tak, teraz już wstaję. Jeszcze
tylko
chwileczka…
W końcu powoli schodzę do łazienki. Witam się z psem: „Darwin,
chodź. Idziemy na śniadanie.”
Taki scenariusz powtarza
się praktycznie codziennie. O czym
mowa? O poranku drugoklasisty,
uczęszczającego do szkoły, w której
istnieje
dwuzmianowość.
O tym, jak to jest zaczynać lekcje
o godzinie 13.00, a nawet 14.00…
Może pierwsze wrażenie
podpowiada nam: „To straszne,
marnuje się cały dzień.” Spanie,
szkoła, spanie. Do tego w wielu
przypadkach dochodzi też jazda autobusem. Gdy jest się w pierwszej
klasie, wizja chodzenia do szkoły
na drugą zmianę zapewne trochę
przeraża. Pojawiają się pytania:
„kiedy ja się będę uczyć?, kiedy będę się spotykać ze znajomymi?, kiedy pójdę na zakupy, czy też ustalę

termin zajęć dodatkowych?,
jak to będzie wracać tak późno autobusem do domu?”
Wątpliwości rozwiewają się
jednak już po pierwszym
miesiącu.
Początkowo,
zwłaszcza wtedy gdy idzie
się do szkoły i widzi się autobus, którym rówieśnicy wracają do domów, pojawiają się

„To wspaniałe uczucie,
gdy rano wszyscy
wychodzą z domu,
a my leżymy jeszcze
w ciepłym łóżku.
Zupełnie tak, jakbyśmy
istnieli w innej
przestrzeni.”
westchnienia: „Oni mają dobrze.
Jak bardzo im zazdroszczę.” Szybko jednak można sobie uświadomić, że tak naprawdę druga zmiana
wcale nie jest taka zła.
Człowiek nareszcie może
poczuć się bardziej wolny. To
wspaniałe uczucie, gdy rano wszyscy wychodzą z domu, a my leżymy jeszcze w ciepłym łóżku. Zupełnie tak, jakbyśmy istnieli w innej przestrzeni. Gdy ma się do
szkoły na 7.00, raczej nie można
sobie pozwolić na dłuższe rozmowy na GG, czy też nocną naukę,
którą preferują głównie tak zwane
„sowy”. Wiadomo, rano trzeba
wstać… Albo zarwaną noc przypłacić całodziennym ziewaniem, na
które zwykle nie pomaga nawet najmocniejsza kawa.
Druga zmiana daje całkowitą dowolność. Jeśli chcesz,
możesz wstać wcześnie rano
i zacząć się uczyć. Podobno
wtedy najlepiej przyswaja się
wiedzę. Znajdą się jednak
przeciwnicy tej teorii, którzy
powiedzą tak jak ja: „rano to
się śpi.” Proszę bardzo,
chcesz, to śpij. Nawet do samego południa. Zadanie prze-

cież możesz zrobić wieczorem, a
rano spokojnie cieszyć się słodkim
snem.
Często spotykamy się
z opinią, że wielką zaletą szkoły
jest to, że uczniowie przez trzy lata
nauki mogą zaczynać lekcje rano.
Skąd taka teoria? Zdaje się, że to
tylko jeden z kolejnych stereotypów, który chce nas sobie podporządkować. Przecież, schemat mówi: uczeń rano idzie do szkoły, po
zajęciach spotyka się za znajomymi, odrabia zadania, uczy się, przykładnie idzie spać - najlepiej już
o 10. Gdy ten ciąg czynności ulega
diametralnemu przestawieniu, człowiek gubi się, wydaje mu się, że
nie jest w stanie przystosować się
do nowej rzeczywistości. Nic bardziej mylnego. Jesteśmy istotami,
które tak naprawdę do wszystkiego
przywykną.
Zresztą,
przecież
uczęszczanie do szkoły na drugą
zmianę pozwala zasmakować innego życia. W końcu nie ma to jak
powroty do domu wieczornym autobusem, długie, nocne rozmowy
na GG oraz poranny, błogi i spokojny sen. Nie ma to jak świat,
w którym nie musi istnieć budzik,
który już z samego rana przypomina Ci: jesteś tylko uczniem, masz
wstać… Nie ma to jak wyczekiwanie na nietypową godzinę 18.55
i zbawienny dźwięk: dryń, dryń :-)

Ilona Klimek
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Krew, pot i łzy

Wywiad z ŁUKASZEM PŁAWECKIM, wielokrotnym Mistrzem
Polski i Medalistą Pucharu Świata w Kickboxingu.
Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z kickboxingiem? Co skłoniło
Cię do pójścia na pierwszy trening?
Moi rówieśnicy bawili się w piaskownicy samochodzikami, a ja bawiłem się w siłownię i walki. :-)
Miałem chyba 4 lata ( …wcześniej
nie pamiętam) i tak się to zaczęło
(śmiech). Następnie, ważnym etapem było to, że mój starszy brat
trenował sporty walki. Wracał do
domu po treningu i utrwalał to, czego się nauczył, a ja patrzyłem
i ‘kodowałem’ - byłem pod wielki
wrażeniem. Wiedziałem, że gdy
tylko będzie okazja to zapiszę się
do szkoły, gdzie będę mógł walczyć. Gdy poszedłem do liceum, od
razu rozpocząłem treningi. Trafiłem do dobrego klubu, szybko stałem się zawodnikiem, a od ponad
roku jestem współzałożycielem
i trenerem we własnym klubie Halny Nowy Sącz. Dużym przełomem było moje dołączenie do teamu GwiazdaSportu.pl, którzy
mnie sponsorują i wspierają.
Jak wyglądają Twoje codzienne
treningi?
W okresie przygotowań do walki,
zwiększam ilość jednostek treningowych, skupiam się na wyrobieniu
wytrzymałości, wydolności, siły.

Staram się trenować 2 razy dziennie - każdy trening to około 2 godziny ciągłego wysiłku. Mniej więcej na 3 tygodnie przed walką zaczynam łapać "świeżość", czyli regeneruję organizm. Chcę wtedy
wydobyć szybkość ciosu i reakcję
potrzebną w walce. Ostatni tydzień
to doszlifowanie formy, przyciśnięcie diety, aby mieć odpowiedni limit wagowy.
Walczyłeś z różnymi przeciwnikami, zdobyłeś więc już spore doświadczenie. Czy wypracowałeś
własną technikę walki? Jesteś
wobec nich bezwzględny, czy może traktujesz niektórych ulgowo? :-)
Jestem przekonany, że na ringu
trzeba dać z siebie wszystko i obraziłbym się, gdyby ktoś mnie
oszczędzał. Staram się być bardzo
uniwersalnym zawodnikiem, nie
opierając się na kilku kombinacjach. Dążę do tego, by znać
i umieć wszystko. Na pewno lubię
twardą walkę, wymianę ciosów.
Masz już na swoim koncie wiele
imponujących osiągnięć. Które z
nich uważasz za największe?
Jeśli chodzi o tytuły to nie podchodzę do nich sentymentalnie, bardziej liczy się dla mnie to, jaką dałem walkę, co pokazałem i na ile

byłem z siebie zadowolony. Zwykle oglądając nagranie po walce nie
jestem w pełni usatysfakcjonowany, więc ciężko powiedzieć, co
uważam za moje największe osiągnięcie.
Jak wiadomo, w karierze sportowca zdarzają się wzloty i upadki… Jaką postawę przyjmujesz
wobec poniesionych porażek?
Czy jest coś, co Cię mobilizuje
i daje siłę do dalszej walki?
Każdą porażkę trzeba traktować jak
lekcję, wyciągać wnioski, analizować to, co było źle. Niektóre bolą
bardziej, inne mniej, ale ważne jest,
aby zapamiętać właśnie tę lekcję
i iść dalej, nie oglądając się za siebie. Do dalszych walk i treningów
motywuje mnie chęć zrobienia czegoś wielkiego, zapisania się w historii sportów walki. Dla sprintera
to jest czas, rekord do pokonania,
a ja chciałbym chociaż zobaczyć tę
poprzeczkę możliwości, widzieć,
ile mogę z siebie dać i przeskoczyć
ją - wtedy będę zadowolony.
Co zmieniło się w Twoim życiu
odkąd stałeś się Gwiazdą KickBoxingu?
Gwiazda KickBoxingu to komplement, bo za kogoś takiego się nie
uważam - dziękuję. Sporty walki,
treningi, wyjazdy, zgrupowania
i wreszcie same walki to jest
styl życia, trzeba się temu
poświęcić, zaprogramować
się tylko na to. Ja tym żyję.
Gdybym przestał uczestniczyć w tym przedsięwzięciu,
to nawet nie potrafiłbym sobie wyobrazić co bym robił,
gdzie bym się znajdował.
Cieszy mnie to, że mam to
nawet sprawnie poukładane
i wiem, że przez najbliższe
lata będę mógł tak żyć,
oczywiście o ile zdrowie pozwoli.
Jako medalista Pucharów
Świata zapewne stawiasz
przed sobą coraz to nowe
wyzwania. Jaki jest Twój
cel, co jest Twoim marzeniem?
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Puchary Świata czy inne tytuły, nie
mają takiego znaczenia, dla mnie
liczy się to, co pokazuję podczas
walki. Jednym z moich marzeń jest
być zadowolonym z siebie, bo poprzeczkę mam wysoko postawioną
i choć jestem optymistą to daleko
mi, aby ją przeskoczyć. :-)
Jak oceniasz rozwój kickboxingu
w Polsce? Czy młodzi ludzie interesują się tym sportem?
Rozwój kickboxingu, i wszystkich
sportów walki oceniam bardzo dobrze; rozwijają się w szybkim tempie. Kilka lat temu, w ciągu roku
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miałem okazję walczyć 5-6 razy,
teraz co miesiąc coś się dzieje,
a najbardziej pozytywne jest to, że
organizuje się coraz więcej zawodowych gali, na które wchodzi telewizja. K-1 czy MMA są ostatnio
bardzo popularne, dzięki czemu
okazji do zawodowych walk jest
naprawdę sporo.
Jesteś idolem wielu młodych ludzi rozpoczynających dopiero
swą przygodę w tej dyscyplinie
sportowej. Czego życzyłbyś początkującym kickboxerom?
Wytrwałości, wytrwałości, wytrwałości… i jeszcze raz wytrwałości.

Najważniejsze jest, by mieć cel
i realizować go ponad to, co dzieje
się wokół. Sporty walki to ciężka,
mozolna praca, żeby być prawdziwym mistrzem trzeba spędzić na
sali treningowej wiele lat, istnieje
nawet popularne powiedzenie odnoszące się do naszych treningów:
"krew, pot i łzy".
Ze sportowym pozdrowieniem, Łukasz Pławecki.
Rozmawiała:
Magdalena Piszczek
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Młodzi gniewni
Rozboje z udziałem nieletnich,
nieustanne kradzieże, brak szacunku i poszanowania dla Ojczyzny, zero ambitnych planów na
przyszłość, ciągłe oszustwa
i przekręty. Tak wielu określiłoby mentalność współczesnej młodzieży. Jak inaczej nazwać mocno zdemoralizowane społeczeństwo przytłaczane przez środki
masowego przekazu?
Młody człowiek żyje dziś
pod ciągłą presją telewizji, prasy
i Internetu. To środki masowego
przekazu najbardziej kreują negatywny wizerunek świata. Wydawać
się może, że przeciętny młody Polak zatracił wszelkie normy moralne i stał się wierną kopią wulgarnych, agresywnych postaci fantastycznych. Dziś nowoczesne gry
komputerowe, rozległa sieć Internetu i mylne medialne ideały rządzą światem młodego człowieka.
Akty przemocy występują u nas już
na porządku dziennym. Każdego
dnia agresywne filmy oraz inwazyjne gry komputerowe bombardują
młodzież swoją brutalnością. Udowodniono, że częste oglądanie zachowań agresywnych staje się dla
nas obojętne – zaczynamy je akceptować. Nie budzą one w nas odrazy, zbulwersowania. Stanowią
część tego świata.
Źródła agresji
Psychologowie uważają,
że możliwą przyczyną agresji może
być brak samoakceptacji oraz nie-

możność zrealizowania swoich potrzeb, marzeń. Alkohol, narkotyki
i wszelkiego rodzaju środki odurzające również budzą wrogie zachowania. Nie wszyscy jednak w stanie upojenia alkoholowego wykazują skłonność do zachowań agresywnych. Jak to jest, że niektórzy
potrafią zapanować nad sobą, a inni
ulegają emocjom?
Pojawia się możliwość, że
zachowania negatywne są dziedziczne. Według niektórych naukowców zachowania agresywne
korzeniami sięgają naszych zwierzęcych przodków. Naszą postawę
kształtuje również środowisko,
w którym dorastamy. Jeżeli jesteśmy bezpośrednimi ofiarami negatywnych zachowań - gwałtownie
próbujemy odeprzeć atak. Agresja
budzi agresję. Choć nie zawsze.
Zdarza się, że osoba będąca ofiarą
agresji jest pasywna i z biernością
przyjmuje na siebie ataki przeciwnika.
Perspektywa nastolatka
Trzeba pomóc polskiej
młodzieży. Spróbować spojrzeć na
świat z perspektywy sfrustrowanego siedemnastolatka. Usłyszeć problemy młodego człowieka, który
tylko poprzez agresję próbuje rozładować negatywne emocje. Innej
metody bowiem nie zna. Kto miał
nauczyć go, jak w przyzwoity sposób zniwelować swoje negatywne
doznania? Ograniczone horyzonty
nie pozwalają młodemu człowieko-

wi na inny sposób wyr ażen ia
swo ic h
uczuć,
jak tylko przez bunt i agresję.
Wskazówkę dla młodzieży stanowi
jedyny, zapisany w pamięci, mylny
wzorzec, który wytworzył się na
podstawie nieustannego obserwowania zachowań agresywnych.
Bezkres agresji? Nie.
Nie można jednak demonizować problemu agresji. Istnieją młodzi ludzie, którzy mają poczucie własnej wartości i chcą je
jak najlepiej wykorzystać. Posiadają ambitne plany, aspiracje, nieustannie dążą do sukcesu. Mają silną wolę i nie ulegają presji mass
mediów. Patriotyzm i tolerancja to
wartości, które jak mogłoby się wydawać na zawsze zostały zatracone.
Jednak nie. Współczesne organizacje harcerskie, wolontariusze, stowarzyszenia niosące pomoc innym
ludziom skutecznie zaszczepiają
młodemu pokoleniu wiarę we własne możliwości i realizują takie założenia, jak służba Bogu oraz Ojczyźnie. Nie trzeba stawiać polskiej
młodzieży w złym świetle, bo to jej
na pewno nie pomoże, a jedynie
jeszcze bardziej pogrąży. Młodym
trzeba pomóc.
Aneta Jaworecka
II LO a
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PoMOCNE serce
Na kilka dni przed Bożym
Narodzeniem zdecydowałam się
wziąć udział w świątecznej zbiórce
żywności. Coroczna akcja charytatywna, prowadzona przez stowarzyszenie „Caritas”, polega na zebraniu pokaźnych ilości artykułów
spożywczych dla ubogich. W moim
przekonaniu, misja jaką miałam
wykonać jest łatwa i przyjemna.
Wraz z koleżanką udaję się więc do
niewielkiego, zielonego sklepiku,
by tutaj wspólnie z nią rozpocząć
okolicznościową kwestę.
- Dzień dobry! Zbieramy
żywność dla potrzebujących, czy zechciałaby pani pomóc? Kłaniam się
uprzejmie, uśmiecham pogodnie
i w ten sposób próbuję nakłonić
staruszkę, by wrzuciła do wiklinowego kosza dowolny produkt. Po
krótkim czasie okazuje się, że moja
siła perswazji zadziałała! Kobieta
oddała w nasze ręce część swoich
zakupów. Zanim wyszła, zdążyłam
jeszcze życzyć jej „Wesołych
Świąt!”. Bezpośredni zwrot do
konsumentki, pełen nadziei, przekonujący wyraz twarzy, serdeczność i emanująca pogoda ducha
sprawiły, że staruszka uległa moim
namowom. Byłam dumna, że z sukcesem zast osowała m liczne

„chwyty” marketingowe. Niestety jednak, nie
sprawdziły się one na
wszystkich… Przekonałam się, że zadanie
jakie mi powierzono
wcale nie należy do
najłatwiejszych… Pojawiły się bowiem szorstkie odpowiedzi i zarzuty: „Ja też jestem biedny, a nie otrzymuję żadnej pomocy!”, „Nie mam pieniędzy, nie stać
mnie, żeby jeszcze innym pomagać”… Zadziwiająca była reakcja
pewnej nastolatki, która odparła:
„Nie, dziękuję!”, tak jakbyśmy namawiały ją do kupna jakiegoś towaru, a nie do pomocy potrzebującym. Zdarzyło się również, że musiałam przerwać w połowie zdania,
ponieważ dało się zauważyć zupełny brak zainteresowania. Niektórzy
klienci wykonywali lekceważący
ruch ręką jeszcze zanim zdążyłam
ich przywitać… Na szczęście ludzi
dobrej woli okazało się być więcej
aniżeli pozbawionych uczuć materialistów. Tak miło było słyszeć,
kiedy ktoś z uśmiechem informował, że w poprzednich dniach nawet kilkakrotnie wziął udział w akcji. Przyjemnie było patrzeć jak lu-

dzie w każdym przedziale wiekowym wrzucali swój dar serca do
koszyka. Wypełniony po brzegi,
był dowodem na to, że jest mnóstwo ludzi, którzy zdolni są do bezinteresownej pomocy innym.
Dzięki akcji zbierania
żywności, w tej szalonej gorączce
przedświątecznych zakupów, wielu
ludzi udało się zatrzymać, nakłonić
do pomocy, może skłonić do refleksji. Ci, którzy zdecydowali się
wesprzeć potrzebujących, mimo iż
nie zdążyli jeszcze kupić prezentu
swoim bliskim, podarowali go komuś zupełnie obcemu.

Jadwiga Jelińska
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Nałóg XXI wieku
Internet jest szczególnie
groźnym i uzależniającym medium.
Godziny spędzane w sieci to czas
odebrany pracy, nauce czy życiu
rodzinnemu. Uzależnienie od Internetu staje się coraz poważniejszym
problemem społecznym. Nagle
zdajemy sobie sprawę z tego, że
mamy dostęp do miliona informacji
i świata rozrywki. Zaczynamy wysyłać dziesiątki e-maili, godzinami
rozmawiać ze znajomymi przez
„gg”. Często ludzie, na co dzień
bardzo nieśmiali, pokazują się
z całkowicie odmiennej strony.
Czują się anonimowi, a przez to
bardziej pewni siebie. Internet dla
wielu ludzi, zwłaszcza młodzieży,
jest sposobem na nudę i na pozby-

cie się stresu. Coraz częściej zestawia się Internet z hasłem: „NAŁÓG
XXI WIEKU”, któremu niestety,
jak innym nałogom, dajemy się
podporządkować.
Siadamy przed kompute-

rem zaraz po lekcjach. Gdy przychodzi mama, udajemy, że odrabiamy lekcje. Siedzimy przed monitorem do 22 albo i dłużej. Na pasku
mamy ściągniętą stronę z matematycznymi wzorami lub jakimś arty-
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kułem historycznym i kiedy ktoś
wchodzi do pokoju, najeżdżamy
„Na pasku mamy
błyskawicznie na link, by udawać,
ściągniętą stronę
że szukamy czegoś do szkoły. No
z matematycznymi
i jeszcze rano, przed wyjściem
z domu, wchodzimy do sieci, by
wzorami (…) i kiedy ktoś
sprawdzić pocztę, zajrzeć szybciutwchodzi do pokoju,
ko na kilka stron…. Ilu z nas zna
najeżdżamy
takie sytuacje?? Ilu z nas nie może
błyskawicznie na link, by
wytrzymać bez komputera choćby
kilka godzin? Czy wszystko w naudawać, że szukamy
szym życiu jest podporządkowane
czegoś do szkoły.”
tej jednej czynności – byciu w sieci? Na te i wiele innych pytań sami
powinniśmy sobie odpowiedzieć. matyzacji życia, Internet jest rzeW dzisiejszych czasach, w dobie czą, bez której wiele osób nie moszybkiego rozwoju techniki i auto- głoby normalnie funkcjonować.
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Racjonalne korzystanie z tego, co
zostało wynalezione jest podstawą.
Nie zapominajmy o naszych bliskich przyjaciołach, im również poświęćmy trochę czasu. Nawet najfajniejsza gra, nie zastąpi codziennego, bezpośredniego kontaktu
z innym człowiekiem. Komputer
nie zastąpi nam prawdziwego
przyjaciela/przyjaciółki. Pamiętaj
o tym, że raz zerwane więzi bardzo
trudno jest odbudować…

Monika Kuźma
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(Nie) tacy sami
Wytykani palcami, obrzu- dzych zachowań,
cani wyzwiskami, z mocno nad- poglądów mimo iż
szarpniętą reputacją, odrzucani sami mamy odprzez środowisko - ludzie, którzy mienne zdanie. Czy
zdecydowali się podkreślić swoją ludzie mają świadoindywidualność. Człowiek,
odbiegający od reszty społeczeństwa swoimi poglą- „Zakres tolerancji
dami czy upodobaniami,
często jest poddany sil- nie może
nym represjom ze strony obejmować postaw,
pozostałych. Pokazać swo- które mają na celu
ją inność, wyrazić siebie,
podkreślić swoją odręb- wyrządzenie komuś
ność to tym samym posta- krzywdy. Nie
wić na sobie krzyżyk?
powinniśmy godzić się
Mówi się, że Polska jest krajem tolerancyj- na zachowania, które
nym, a każdy młody czło- negują spokój
wiek zapytany o to, czy i bezpieczeństwo
szanuje odmienność innych ludzi, odpowiada pozostałych obywateli.”
twierdząco. Skoro jesteśmy aż tak bardzo tolerancyjni skąd negatywne komentarze mość tego, że każdy człowiek to
dotyczące homoseksualistów? Wy- odrębna jednostka, mająca prawo
zwiska kierowane do ludzi, którzy do wolności swoich myśli i upodoutożsamiają się z jakąkolwiek sub- bań? Nie wszyscy chcą żyć podpokulturą? Jeżeli tak demonstrujemy rządkowani ścisłym konwenansom,
swoją tolerancję, skąd bierze się śledząc jednolity wzorzec, a ci któniechęć do czarnoskórych lekarzy? rzy postawili na odrębność, zasłuZ tolerancją ściśle związa- gują na szacunek. Społeczeństwo,
ny jest szacunek dla ludzi, których dyskryminując innowierców, ubosposób postępowania może podle- gich i czarnoskórych dąży do domigać publicznej dezaprobacie. W nacji i wyższości nad nimi. Toletermin ten wpisane są również cier- rancja powinna więc opierać się na
pliwość i wyrozumiałość dla cu- przekonaniu, że różnice w zacho-

waniu i wyglądzie nie przekreślają
człowieka jako obywatela. Każdy,
niezależnie od statusu społecznego,
koloru skóry, wieku i orientacji
seksualnej ma równe prawa.
Mówiąc o tolerancji prędzej czy później nasunie się nam
pytanie o jej zakres. Gdzie zaczyna
się terytorium, po którego przekroczeniu powinna się nam zapalić
czerwona lampka, sygnalizująca, że
takiej postawy nie jesteśmy w stanie tolerować? Na jakie zachowania możemy pozwolić, a jakich kategorycznie się wystrzegać? Zakres
tolerancji nie może obejmować postaw, które mają na celu wyrządzenie komuś krzywdy. Nie powinniśmy godzić się na zachowania, które negują spokój i bezpieczeństwo
pozostałych obywateli. Gdy człowiek swoim postępowaniem wyrządza krzywdę psychiczną lub fizyczną sobie bądź innym ludziom,
musimy od razu interweniować.
Swój sprzeciw powinniśmy jednak
wyrazić w sposób kulturalny. Nale-
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ży zwrócić uwagę dyskretnie i taktownie, lekko akcentując protest,
nie manifestując przy tym swojego
gniewu. Zachowania, które często
budzą u nas niesmak i zażenowa-
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nie, powinniśmy po prostu przemil- ny tylko dlatego, że jego gust różni
czeć, powstrzymać się od niemi- się od upodobań innych ludzi.
łych komentarzy i słów, które mogłyby dotknąć drugiego człowieka.
Aneta Jaworecka
Nikt nie chce być dyskwalifikowaII LO a
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List do losu
Zawsze, gdy chcę o czymś
pamiętać, ale tak, jak ja to widziałam, kilkanaście osób musi się
wciąć ze swoim "zdaniem". Mam
ochotę wcisnąć "wstecz" na pilocie
życia, stop w najlepszych momentach i "w przód" w dołach. Tyle, że
się nie da. Dlaczego? Bo taki jest
ten świat... Świat to zabawka dla
inteligentnych… Jestem jedną
z nich, jednak świata nie rozumiem... Jedynie mogę pobawić się

opakowaniem... Choć... Może to
nie wina świata...? Świat to tylko
materia... Coś, co jest... Coś, na
czym mieszkamy... Los... To prawdziwy cham... Uśmiecha się do
tych, co zawsze mają wszystko.
A dla tych, którzy proszą o coś bardzo mocno zostają tylko śmiecie...
Okruchy... Coś, czym się nie najesz, ani nie podzielisz... Co to ma
być?! Hej! Tu jestem! To dotyczy
tylko mnie! Zostaw moich bliskich
i przyjaciół w spokoju. Jestem ja.
I ty!
Porozmawiajmy
losie!
Rozliczmy te twoje "dary"… KIM
JESTEM? Jednostką, jedną mrówką niedostrzeganą wśród całego
świata. CZEGO MI BRAK?
Wszystkiego, co mi zabrałeś! Czy
się załamałam? Nie. Jestem taka,
jaka byłam. Ty się zmieniasz, ty jesteś dzisiaj łaskawy dla niego, jutro
dla kogoś innego... Dziwny jesteś...
Dziwne masz kryteria... Kim trzeba
być, żebyś był łaskawy?
Dlaczego zabierasz sny
i marzenia? Dlaczego nie spełniasz
próśb? Co chcesz przez to osiągnąć? Nie robisz na mnie wrażenia.
Jesteś dla mnie nikim. Ale to nie
znaczy, że w ciebie nie wierzę.
Wierzę w ciebie całym, połatanym
sercem. Ale dla ciebie to nic nie

znaczy. Dla ciebie to tylko puste
słowa, nic nie znaczące zbitki liter... Powiedz, gdzie twoja siostra?
Gdzie sprawiedliwość? Podobno
idziecie w parze... Nic bardziej
złudnego... Najpierw dajecie nam
coś na zachętę, a potem kopiecie
jak zdechłego psa! A i tak wszystko
to nasza wina... Według was to my
zasłużyliśmy na taki los... Błąkamy
się po Ziemi, doświadczając
wszystkich cierpień i katastrof. Pytam... CZYM...?! CZYM NA TO
ZASŁUŻYLIŚMY?! Co wam zawiniliśmy, że się mścicie... Czy jesteśmy tylko waszymi zabawkami...? Świat jest prosty... Nieskomplikowany... To tylko emocje są
złożone... To ich wina, my się po
prostu staramy. To wy, żywioły
i inne mechanizmy, zarządzające
tym światem jesteście dziwne...
A my? My jesteśmy ludźmi, waszymi poddanymi...
“Czterech jeźdźców Apokalipsy:
Głód, Zaraza, Wojna i Śmierć...”
Zabawne... I tak nikt nas
nie widzi... Nas, ludzi... Upadłych
aniołów, potępionych... A może
szukających zbawienia?
Karolina Krzyszkowska
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Co z tą Polską?
Od powstania z torów do księdza homoseksualisty.
Z antologii „20 lat nowej Polski
w reportażach według Mariusza
Szczygła”, ułożonej przez jednego z najwybitniejszych reporterów młodego pokolenia, wyłania
się obraz Polski przełomu XX

i XXI wieku. Jest to niesamowita,
momentami drastyczna i przerażająca opowieść o transformacjach, jakie dokonały się w naszym kraju w ciągu dwóch dekad.

Mariusz Szczygieł nie
mówi nam jednak: „Zobaczcie, był
PRL, żyło się źle, nie było nic. Teraz mamy wolną Polskę, otwarte
granice. Żyje się lepiej.” Reporter
nie utrwala żadnych stereotypów.
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Wybiera 26 tekstów „(…) wybitnych i dobrych. Głośnych i zapomnianych.”. Omija jednak tematykę polityczną oraz wydarzenia,
o których głośno było w mediach.
Na prawie 500 stronach nie znajdziemy ani słowa o Wałęsie, wstąpieniu do UE czy też pokoleniu
JPII... Historie zabrane przez
Szczygła pozbawione są złudzeń
i sentymentów, zbyt długich dopowiedzeń oraz komentarzy. Nade
wszystko ceni się lapidarność, empatię, konkret i prostotę.
Zbiór reportaży otwiera
historia o człowieku, który powstał
z torów. Stracił pamięć, nie wiedział, kim tak naprawdę jest. Musiał uczyć się wszystkiego na nowo. Antologię zamyka natomiast
reportaż o młodym księdzu – homoseksualiście zakażonym wirusem HIV, który w weekendy odwiedza europejskie stolice i kluby
gejowskie. Nie zna nikogo, komu
mógłby o tym opowiedzieć. Nie
twierdzi, że Boga nie ma (a szkoda,
bo chyba wtedy znacznie łatwiej
byłoby nam go zrozumieć). Z przekonaniem natomiast wyznaje, że
Jezusa „kocha jak mamę i tatę.” Te
dwa teksty niewątpliwie nie znalazły się w zbiorze Szczygła przy-
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padkowo. Ukazują one bowiem,
w sposób symboliczny, Polaków
w 1989 roku oraz 20 lat później.
Nasz naród również musiał
„powstać z torów” – zbudować sobie nową tożsamość, nauczyć się
żyć w wolnym kraju. Po przeczytaniu ostatniego reportażu „Wściekły
pies” (o księdzu homoseksualiście)
pojawia się jednak pytanie rodem
z publicystycznego programu Tomasza Lisa, który kilka lat temu był
emitowany w Polsacie: „Co z tą
Polską?” My – czytelnicy zaczynamy się zastanawiać, gdzie tak naprawdę doszliśmy, co zmieniło się
w ciągu 20 lat, skoro w Polsce istnieje nielegalna aborcja, dwie lesbijki wychowują dziecko, a młodzi
ludzie krzyczą; „wal się szkoło!”.
Jednak takie zakończenie antologii
niekoniecznie musi być odebrane
jedynie w pesymistyczny sposób.
Pojawia się w nim również optymistyczny akcent. Dwadzieścia lat temu przecież nikt nie opublikowałby
tekstu o księdzu homoseksualiście.
Nikt nawet nie ośmieliłby się pomyśleć, że kapłan może być gejem…
Książka Mariusza Szczygła udowadnia nam, że reportaż –
gatunek z pogranicza literatury

i dziennikarstwa – powoli staje się
prawdziwą literaturą. W dodatku
niezwykle fascynującą. Taką, którą
czyta się z wypiekami na twarzy.
„20 lat nowej Polski…” to lektura
niekoniecznie lekka i przyjemna,
ale z pewnością niezwykle interesująca i wciągająca. Serdecznie polecam!

Ilona Klimek
II LO a

RECENZJA

„Rewers”, czyli druga strona medalu
„Rewers”. Najlepszy film festiwalu
w Gdyni, polski kandydat do Oscara. Wiele osób uznało, że Borys
Lankosz zrobił coś, czego w Polsce
nie było od dawna – stworzył film
na światowym poziomie. Jego bohaterką jest Sabina, kobieta, która
marzy o znalezieniu przystojnego
amanta. Próbują jej to ułatwić matka i babka. Wbrew woli Sabiny
przyprowadzają, do ich wspólnego
domu, kandydatów na męża.
W tym momencie do bohaterki
uśmiecha się szczęście - poznaje
Bronisława, który ratuje ją z opresji. Obecność mężczyzny rozpoczyna serię niezwykłych wydarzeń. Historia wygląda niesamowicie, jednak co nie może umknąć uwadze
widza, akcja toczy się w ostatnim
roku panowania Stalina. Dzięki nie-

zwykłemu trio, które tworzą Sabina (Agata Buzek), jej matka
(Krystyna Janda) oraz babcia
(Anna Polony), Borys Lankosz
przekazuje widzowi sporą dawkę
inteligentnego humoru. Śmiech
pozwala spojrzeć z innej perspektywy na źle wspominane wydarzenia, przypadające na wczesne lata
pięćdziesiąte.
Zachwyt
mogą
wzbudzić kreacje aktorskie – Agaty Buzek, Krystyny Jandy, Anny
Polony, Marcina Dorocińskiego.
Aktorzy świetnie odnaleźli się
w groteskowej koncepcji Lankosza,
nasycając fikcyjnych bohaterów
niezwykłą energią. Warto zwrócić
uwagę na to, że film jest czarno –
biały, co dodatkowo oddaje klimat
ówczesnych czasów. Obraz zdecydowanie godny polecenia. Prezen-

ŹRÓDŁO: WWW.FILMWEB.PL

tuje bardzo wysoką klasę, zachwyca kunsztem aktorskim. Do zobaczenia w kinie!
Katarzyna Skoczeń
II LO a
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SZTAMA

Chwila poetyckiej zadumy
Z popiołu

Do Odysa

Umieściłeś palec w mym pępku.
Kościstym kablem popłynęła pozytywna energia.
Podniosłeś się, Feniksie.

Odysie, nie zdołasz mi pomóc.
Są groźniejsze bariery,
niż cyklopi na wyspie.
Z syrenami poradzę sobie sama.
Nie potrzebuję Cię.
Moja mapa się zgubiła.
Trasy nie zna nikt,
prócz tego, co mieszka na obłokach.
Nawet, Ty szaleńcu,
zdeterminowany tułaczu
na roztrzaskanej łodzi
wśród nieufnych Feaków
nie potrafisz mi pomóc
narysować nowej trasy.
Mojej Itaki nie ma.
Nigdzie.

Ciążyła Ci tylko krzywo odcięta pępowina.
Wlokła się za Tobą
niczym kula u nogi więźnia.
Sięgnąłeś do kieszeni po zapałkę.
Zapomniałeś, że ciała od lat nie płoną.
Jesteśmy o epokę dalej.
Możesz zamazać litery na kamiennej płycie,
ale granicy miedzy światłem a ciemnością
nie zniszczysz nigdy.
Wkrótce zapytasz: Panie, kiedy?

Ilona Klimek
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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 biblioteki szkolnej do
19 lutego. Spośród prawidłowych odpowiedzi zostanie wylosowana jedna. Zwycięzca otrzyma zaproszenie do kina wraz
z osobą towarzyszącą. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
19 lutego (piątek) w szkolnym radiowęźle!
Dla ułatwienia podpowiadamy, że Pani Profesor rozpoczęła
pracę w naszej szkole w tym roku i bardzo lubi przedmioty
ścisłe :-)

Sprostowanie
W poprzednim numerze „SZTAMY” w tekście „Nowe
pomysły, wyzwania i inicjatywy” pojawił się błąd. Karol
Baran, który wszedł w skład nowego Samorządu
Uczniowskiego, jest oczywiście uczniem klasy II LO D,
a nie, jak napisano II LO B. Za pomyłkę bardzo przepraszamy!

Kupon konkursowy
Imię i nazwisko...……………...……………...……………...……………...……………...……
Klasa……..…………...……………...……………...……………...…………...……………….
Odpowiedź……..…………...……………...……………...……………...…………...…………

