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Czuj, czuj, Czuj, czuj,   

czuwaj!czuwaj!  
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Artystką Artystką 

byćbyć  

STRONA STRONA 77  

  

Malowanie gestemMalowanie gestem  

STRONA STRONA 88  

Przyznaję, że sam Przyznaję, że sam   

kiedyś psociłem...  kiedyś psociłem...    

Pan Profesor Jerzy Prokopczuk:  

„Praca nauczyciela dopinguje  

do nieustannej nauki – człowiek  

musi znać wszystkie nowości!”   

STRONA STRONA 33  

Hm… Na co się 
zdecydować? 
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Str. 2 SZTAMA  

Słowo do Czytelnika Słowo do Czytelnika Słowo do Czytelnika    

Drodzy Sztamowicze! 

 
 W ten świąteczny czas 

składam na Wasze ręce specjalne 

wydanie szkolnej gazetki. Ten nu-

mer w całości został poświęcony 

ciekawym działaniom, inicjatywom 

oraz osobom wyjątkowym, kre-

atywnym, zafascynowanym tym, co 

robią. Grupa pięciu  dziennikarek  

z III a specjalnie dla Was przygoto-

wała artykuły, po  przeczytaniu któ-

rych aż chce się zrobić coś wyjątko-

wego, szalonego. Zmienić się.  

A przecież lepszej okazji na wpro-

wadzanie zmian niż zbliżający się 

Nowy Rok chyba nie znajdziemy :-) 

 Zatem - w tym numerze… 

Skąd czerpie inspirację oraz o czym 

marzy nasz szkolny artysta - Pan 

Profesor Jerzy Prokopczuk? Jakie 

na co dzień są uczennice nagrodzo-

ne statuetką IKARA? Odpowiedzi 

na te pytania znajdziecie oczywiście 

w „SZTAMIE”. 

 Wśród artykułów opisują-

cych osoby związane z naszą szkołą  

znalazł się także wywiad z harcerką 

Sylwią oraz sylwetka uczennicy 

klasy II b - Klaudii.    

 Teksty umieszczone na ko-

lejnych stronach poświęciłyśmy po-

staciom mieszkającym na terenie 

Sądecczyzny. Przygotowałyśmy za-

tem portret artysty - malarza Wacła-

wa Jagielskiego. Opisałyśmy także 

działalność osób mieszkających  

w nieco mniejszych miejscowo-

ściach - Koniuszowej i Podolu – 

Górowej. Koniecznie sprawdźcie, 

czym zajmuje się Pani Emilia oraz 

Jarek - brat naszej redakcyjnej kole-

żanki Jadzi :-) 

 Na zakończenie Iwona 

specjalnie dla Was przygotowała re-

portaż o swojej siostrze Gośce, któ-

ra pracuje w szkole specjalnej. Mo-

że warto dowiedzieć się czegoś wię-

cej o dzieciach uczących się w tej 

placówce oraz  pracy z nimi? 

 Zbliżający się Nowy Rok 

to czas dokonywania postanowień, 

snucia planów na przyszłość. Może 

pod wpływem przygotowanych tek-

stów Wy także zdecydujecie się 

zmienić coś w swoim życiu? Tego 

zatem serdecznie Wam życzę! 

 Przyjemnej lektury oraz 

niezwykłej kreatywności, pomysło-

wości oraz fascynacji codziennością 

w nadchodzącym Nowym Roku ;-) 
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SZTAMA  Str. 3 

 Zdobywca Nagrody Pre-

zydenta Miasta Nowego Sącza, 

nauczyciel rysunku technicznego, 

plastyki i wiedzy o kulturze  

w Zespole Szkół Nr 3  w Nowym 

Sączu. Wyróżniony za wybitne 

osiągnięcia i całokształt pracy. 

Przez uczniów nazywany 

„artystą”. Jak sam powiedział, 

zawód nauczyciela nie pozwala 

się zestarzeć. Prezentujemy roz-

mowę z cenionym przez wszyst-

kich profesorem Jerzym Prokop-

czukiem. 

Redakcja: Od lat przygotowuje 

Pan dekoracje, plakaty do przed-

stawień. Za każdym razem za-

skakują one pomysłowością i wy-

konaniem. Skąd Pan czerpie in-

spirację i pomysły? 

Prof. Jerzy Prokopczuk: Czło-

wiek czerpie pomysły przede 

wszystkim z tego, co widział i z te-

go, co już poznał. Inspirują go róż-

ne przedstawienia, obejrzane filmy, 

spektakle, dzieła sztuki. Myślę, że 

inspirację można znaleźć we 

wszystkim. Przygotowując dekora-

cje, plakaty do naszych występów 

teatralnych, staram się brać pod 

uwagę swoje możliwości technicz-

ne i finansowe.  

Red.: Angażuje się Pan często  

w różnego rodzaju przedstawie-

nia i castingi. Jesteśmy ciekawi 

czy w młodości sam brał Pan 

udział w tego typu przedsięwzię-

ciach? 

Prof. J.P.: Oczywiście, że tak! 

Kiedy byłem 11-letnim chłopcem 

założyliśmy na naszym podwórku 

amatorskie kółko teatralne. Zaan-

gażowało się w nie wiele dzieci  

z okolicy. Często organizowaliśmy 

różnego rodzaju przedstawienia. 

Czasami były to skecze poznane na 

koloniach a czasem bajki. Pamię-

tam nawet, że raz wystawiliśmy 

„Kopciuszka”! ;-) Do grupy teatral-

nej należałem także w liceum. 

Wraz z przyjaciółmi stworzyliśmy 

własny teatr kukiełkowy. Sami 

przygotowywaliśmy scenariusze, 

dekoracje, a nawet kukiełki. Potem 

z naszym teatrzykiem odwiedzali-

śmy dzieci w przedszkolach. 

Red.: Czy zapamiętał Pan jakie-

goś ucznia, który szczególnym ta-

lentem wyróżnił się  spośród in-

nych? 

Prof. J.P.: W naszej szkole było, 

jest i zapewne będzie wiele talen-

tów, dlatego bardzo trudno wyróż-

nić mi jedną osobę. Co roku pozna-

ję nowych uczniów, którzy wciąż 

zaskakują pomysłami i zdolnościa-

mi. Młodych artystów można zna-

leźć zarówno wśród dziewczyn, jak 

i chłopców. 

Red.: Co Pan najbardziej lubi  

w swojej pracy? 

Prof. J.P.: Bardzo lubię pracować 

z młodzieżą! Z nimi nie można się 

nudzić! ;-) Każdy uczeń, każda kla-

sa jest inna, co daje mi możliwość 

spotykania się z różnymi proble-

mami. Przychodząc do szkoły po-

dejmuję codziennie nowe wyzwa-

nia. Praca nauczyciela dopinguje 

do nieustannej nauki – człowiek 

musi znać wszystkie nowości! 

Przez ostatnie lata nauczyłem się 

nawet kilku słów z żargonu 

uczniowskiego. Muszę powiedzieć, 

że praca nauczyciela nie pozwala 

się zestarzeć. 

Red.: Jest Pan doświadczonym 

nauczycielem. Czy dostrzega Pan 

jakieś różnice między dawną 

młodzieżą a współczesną? 

Prof. J.P.: Tak, oczywiście. Daw-

niej młodzież była z pewnością 

mniej odważna, otwarta. To nie 

znaczy jednak , że nie dokuczała 

nauczycielom! Przyznaję, że sam 

kiedyś psociłem ;-) Były to jednak 

drobne żarty, które przeważnie sta-

rałem się ukryć. Dzisiaj uczniowie 

mają z pewnością większą swobo-

dę bycia. Zauważyłem też, że w in-

ny sposób traktują nauczycieli  

i siebie nawzajem. Wynika to 

prawdopodobnie z braku dyscypli-

ny, którą powinniśmy wynieść  

z domu. 

Red.: Zastanawiamy się jakie 

marzenia może mieć człowiek, 

którego praca wiąże się ze sztuką 

i kulturą? 

Prof. J.P.: Oj, naprawdę bardzo 

różne. Jestem jednak realistą, zaw-

sze pragnę tego, co osiągalne.  Ma-

rzę przede wszystkim o dalekich 

podróżach. Zawsze chciałem zwie-

dzić takie kraje jak Chiny, Japonia, 

Meksyk, Peru czy Indie. Wiąże się 

to z chęcią poznania ich kultur. 

Przyznaję, że na pewno nie chciał-

bym pojechać na Antarktydę, po-

nieważ strasznie nie lubię zimna ;-) 

 

 

Katarzyna Gaborek 

Agnieszka Ptaszkowska 

III LO a 

Przyznaję, że sam kiedyś psociłem...Przyznaję, że sam kiedyś psociłem...Przyznaję, że sam kiedyś psociłem...   

WYWIAD(ÓWKA)WYWIAD(ÓWKA)  

Pan Profesor Jerzy Prokopczuk w Rzymie 



 Przyznanie wybitnym 

uczniom nominacji do nagrody 

IKAR 2010, wręczenie nagród 

wyróżnionym nauczycielom, 

ślubowanie klas pierwszych, 

efektowny program artystycz-

ny – to stałe elementy corocz-

nej gali z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. W uroczystej aka-

demii Zespołu Szkół nr 3 im. 

Bolesława Barbackiego w No-

wym Sączu bierze udział Dy-

rekcja, Grono Pedagogiczne 

oraz uczniowie. 

  IKAR to postać mitolo-

gicznego młodzieńca, który 

wbrew prawom natury, wzbił się 

w powietrze. Statuetka nie sym-

bolizuje jednak upadku i niemo-

cy, a odwagę i wytrwałość  w dą-

żeniu do celu oraz wzmożony wysi-

łek. Tradycja wręczenia IKARA  

sięga kilkunastu lat. Nagroda trafia 

do ucznia, który wyróżnia się 

„bardzo dobrymi wynikami w na-

uce, aktywnym udziałem w życiu 

społeczności szkolnej i naszego 

miasta, ambicją w zdobywaniu wie-

dzy i doskonaleniem charakteru.” 

W bieżącym roku, po raz pierwszy 

w historii szkoły zaszczyt przyzna-

no nie jednej, a trzem osobom. 

Wśród 16 nominowanych, znalazło 

się aż dwóch chłopców. Podobna 

sytuacja nie miała miejsca w minio-

nych latach. Nagroda Rady Pedago-

gicznej i Szkolnej Rady Rodziców 

IKAR stanowi dla uczniów moty-

wację do wzmożonego wysiłku in-

telektualnego oraz pracy na rzecz 

szkoły i środowiska lokalnego. 

Podczas corocznej akademii wyróż-

nieni zostają także Pedagodzy. Za 

szczególne zasługi, otrzymują od 

Dyrektora szkoły serdeczne podzię-

kowanie. Po wręczeniu gratyfikacji, 

do wspólnoty naszej szkoły oficjal-

nie przyjęci zostają nowi członko-

wie. Uczniowie wszystkich klas 

pierwszych uroczyście powtarzają 

tekst ślubowania. Pan Dyrektor co 

roku życzy nowoprzyjętym, aby za 

wzorem patrona Bolesława Barbac-

kiego wykazywali niezwykłą ambi-

cję w zdobywaniu wiedzy. Życzy 

Pierwszakom, aby stawali się elitą 

intelektualną naszej szkoły. Po za-

kończeniu części oficjalnej, zgod-

nie ze szkolnym zwyczajem, mło-

dzież z Koła Teatralnego Pani prof. 

Marty Kudlik oraz Pana prof. Je-

rzego Prokopczuka prezentuje pro-

gram artystyczny. Co-

roczne obchody Święta 

Edukacji Narodowej  

w szkole im. Bolesława 

Barbackiego, połączone 

z uhonorowaniem wy-

bitnych uczniów oraz 

zasłużonych Pedago-

gów, mają charakter 

podniosły, ale jednocze-

śnie odbywają się w mi-

łej, rodzinnej atmosfe-

rze. 

 

 

 

 

 

 

 

Jadwiga Jelińska 

III LO a 

Str. 4 SZTAMA  

    

Fot. Prof. M. Stęplewski 

Fot. Prof. M. Stęplewski 
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SZTAMA  Str. 5 

 W Zespole Szkół Nr 3 im. 

Bolesława Barbackiego w Nowym 

Sączu tradycją stało się coroczne 

wręczanie najwybitniejszemu 

uczniowi statuetki IKARA. Nagro-

dę może zdobyć tylko najlepszy, 

najbardziej uzdolniony i wyróżnia-

jący się spośród innych uczeń.  

W tym roku werdykt Kapituły był 

bardzo zaskakujący – nagrodzono 

aż trzy dziewczyny: Ilonę Klimek, 

Iwonę Kmak i Angelikę Proficz. 

Zapytałyśmy nasze szkolne kole-

żanki o sekret ich sukcesu ;-)  

  

Sekret IKARiuszekSekret IKARiuszekSekret IKARiuszek   

SYLWETKASYLWETKA  

- Nie potrafię odmówić, 

jeśli ktoś mnie o coś prosi - wy-

znaje Angelika Proficz, uczenni-

ca klasy IV technikum. Między 

innymi właśnie jej koleżeństwo, 

pomoc innym sprawiły, że otrzy-

mała ona nagrodę IKARA 2010. 

Angelika opowiada nam o dzie-

ciństwie, rodzinie oraz sposobach 

na spędzanie wolnego czasu.  

- Czasami rozmawiam  

z mamą o moim dzieciństwie. 

Twierdzi ona, że byłam bardzo 

upartą dziewczynką. Moim naj-

większym przysmakiem był wtedy 

rosół z makaronem – opowiada  

z uśmiechem Angelika. Teraz 

dziewczyna mówi o sobie jako  

o kimś bardziej niezdecydowanym, 

ale za to ambitnym i dokładnym. 

Zapewne dlatego nie wie jeszcze 

jaki zawód chciałaby wykonywać 

w przyszłości oraz na jakie pójdzie 

studia. Angelika w wolnych chwi-

lach zajmuje się gromadką swoich 

zwierząt. Ma aż pięć kotów i dwa 

psy o bajkowych imionach. Poza 

tym dziewczyna interesuje się tań-

cem i sportem – Muszę przyznać, 

że szczególnie lubię oglądać piłkę 

ręczną mężczyzn – mówi. Kiedy ma 

tylko czas relaksuje się przy muzy-

ce i filmach sensacyjnych, roman-

tycznych lub komediach. Angelika 

zawsze może polegać na swoich 

trzech siostrach – Marzenie, Eweli-

nie i Justynie. Wszystkie są od niej 

młodsze – kto wie, może któraś  

z nich pójdzie w ślady siostry i po-

dejmie naukę w VI LO? ;-) 

 
 

Katarzyna Gaborek  

Agnieszka Ptaszkowska 

III LO a 

Ambitna, uparta, nieobliczalnaAmbitna, uparta, nieobliczalnaAmbitna, uparta, nieobliczalna   

SYLWETKASYLWETKA  

- Naszą szkołę i klasę 

dziennikarską wybrałam właściwie 

przez przypadek - przyznaje Iwo-

na Kmak, uczennica klasy III a w 

VI LO w Nowym Sączu. Z pew-

nością to nie PRZYPADEK spra-

wił, że dziewczyna została nagro-

dzona statuetką IKARA 2010. ;-) 

Otrzymała ją m.in. za wysokie 

wyniki w nauce i zajęcie wysokie-

go miejsca w V Edycji  Konkursu 

„30  roc zn i cy  po w st a n ia 

„Solidarności” i Niezależnego 

Zrzeszenia studentów w Mało-

polsce”. O swoich zainteresowa-

niach, słabościach i wspomnie-

niach opowiada redakcji SZTA-

MY. 

Iwona nie jest kolekcjo-

nerką, dziwne więc wydawać się 

może to, że jej pokój wypełniony 

jest dużą ilością maskotek. –Mam 

dużo pluszowych zabawek, więk-

szość z nich dostałam, gdy byłam 

jeszcze mała. Do każdej z nich czu-

ję sentyment, dlatego żadnej nie 

wyrzuciłam – mówi dziewczyna. 

Iwona w wolnych chwilach lubi 

oglądać teledyski swoich ulubio-

nych artystów. Często również za-

biera na długie spacery swojego 

psa Baka oraz spotyka się ze znajo-

mymi. Jak sama przyznaje nigdy 

nie mogą jej oni namówić na zaku-

py – Stanowczo nie lubię takiego 

sposobu spędzania wolnego czasu - 

przyznaje. Udało się nam dowie-

dzieć, że Iwona interesuje się także 

rosyjską literaturą. Jednym z jej 

marzeń jest nauczenie się języka 

rosyjskiego. Jesteśmy pewne, że za 

kilka lat Iwona będzie mogła czy-

tać ulubione książki w oryginale ;-) 

Umożliwią jej to cechy charakteru 

- jak sama mówi jest osobą ambit-

ną, upartą i nieobliczalną.       

 
 

 

 

Katarzyna Gaborek  

Agnieszka Ptaszkowska 

III LO a 

Dokładna, niezdecydowana, ambitnaDokładna, niezdecydowana, ambitnaDokładna, niezdecydowana, ambitna   

 



SYLWETKASYLWETKA  

Str. 6 SZTAMA  

Serdeczna, pomocna, odpowiedzialnaSerdeczna, pomocna, odpowiedzialnaSerdeczna, pomocna, odpowiedzialna   

Trzy zielone przysmaki – 

szpinak, brokuły i zielona herba-

ta – to kilka z tych rzeczy, które 

Ilona lubi najbardziej. Laureatka 

Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego oraz Ogólnopolskiego 

Konkursu Literackiego „Płynąć 

pod prąd”, zdobywczyni IKARA 

2010 zdradza nam kilka sekretów 

swojego sukcesu. 

Ilona już od najmłodszych 

lat często przebywała w bibliotece, 

gdzie pracowała jej babcia. –Może 

stąd właśnie moja miłość do ksią-

żek? – zastanawia się dziewczyna. 

Dowiedziałyśmy się, że szczegól-

nie interesuje się poezją współcze-

sną. Zapytana o zajęcia, którymi 

zapełnia wolne chwile odpowiada -

Bardzo lubię bawić się z moim 

psem – Dickensem. Poza tym je-

stem uzależniona od muzyki. Ulu-

bionymi wykonawcami Ilony są: 

Hey, Myslovitz, Radiohead i Kasia 

Nosowska. Kolejną jej pasją jest 

gotowanie –Nie umiem przygoto-

wać wszystkich potraw. Mam swoje 

ulubione, z którymi czasami lubię 

poeksperymentować- przyznaje. 

Przyjaciele mówią o Ilonie: nie-

zwykle serdeczna, pomocna i od-

powiedzialna, zawsze można na nią 

liczyć. Być może to właśnie spra-

wiło, że była ona przez jakiś czas 

redaktor naczelną naszej gazetki ;-) 

Jak każdy z nas Ilona ma również 

małe słabości – lubi poprawić sobie 

humor robiąc zakupy lub godzina-

mi rozmawiając z przyjaciółmi na 

gg ;-) 
 
 

 
 

Katarzyna Gaborek  

Agnieszka Ptaszkowska 

III LO a 

  

WYWIADWYWIAD  

„Harcerzem być to wcale nie wa-

da, harcerzem być każdemu wy-

pada”– o swojej przygodzie zwią-

zanej z harcerstwem opowiada 

Sylwia Rynkiewicz, 16-letnia 

uczennica VI LO w Nowym Są-

czu.  

 

- Od jak dawna należysz do 

Związku Harcerstwa Polskiego? 

- Harcerką zostałam w 6 klasie 

podstawówki, należałam wtedy do 

Harcerzy Młodszych. W gimna-

zjum ze względu na natłok nowych 

obowiązków musiałam zrezygno-

wać z ZHP, ale czułam, że bez tej 

pasji nie jestem sobą. W 3 klasie 

znów byłam w drużynie, tym ra-

zem już w Harcerzach Starszych. 

Obecnie prowadzę własny zastęp 

harcerski i nie mam zamiaru rezy-

gnować  :-) 
- Co skłoniło Cię do wstąpienia 

do harcerstwa? 

- Do harcerstwa zachęcił mnie na 

początku mój śp. dziadek, który był 

instruktorem ZHP, a także moim 

wzorem i przyjacielem. W 3 klasie 

do powrotu zainspirowała mnie 

książka Aleksandra Kamińskiego 

„Kamienie na szaniec”. 

- Co najbardziej sobie cenisz  

w byciu harce-

rzem? 

- Najbardziej cenię 

braterstwo i pełną 

przyjaźni atmosferę. 

Wszystkie chwile 

spędzone w tej 

wspólnocie uważam 

za bezcenne. Takie 

wspomnienia są na 

wagę złota. Wiem, 

że dzięki harcerstwu 

moje życie jest po 

prostu lepsze :-) 
- C o  m y ś l i s z  

o stwierdzeniu, że 

harcerzem jest się 

przez całe życie? 

- Składając harcer-

skie przyrzeczenie 

miałam świado-

mość, że ta obietnica jest na całe 

życie. Harcerzem nie jest się tylko 

w mundurze, jest się nim zawsze 

bez względu na to, czy jestem  

w drużynie, czy nie. 

- Czy życie nastoletniego harce-

rza różni się czymś szczególnym 

od życia przeciętnego nastolatka 

nie należącego do tej grupy? 

- Sądzę, że są pewne podobieństwa 

i różnice. Przede wszystkim inne 

zainteresowania, upodobania, inny 

tryb życia. Wszyscy jednak jeste-

śmy ludźmi, mamy takie same 

uczucia, pokusy. To od nas zależy, 

jak będzie wyglądało nasze życie. 

- Jakie są obowiązki harcerza? 

- Obowiązki harcerza są zawarte  

w prawie i przyrzeczeniu harcer-

skim. Mówiąc w skrócie chodzi  

o pomoc innym, wierność Bogu  

Czuj, czuj, czuwaj!Czuj, czuj, czuwaj!Czuj, czuj, czuwaj!   
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i Ojczyźnie. Bronimy swoich ide-

ałów i wartości takich jak Nauka, 

Cnota, Honor. Kierujemy się też 

hasłem widniejącym na naszym 

harcerskim krzyżu – czuwamy! 

- Jakie cechy według Ciebie powi-

nien posiadać prawdziwy har-

cerz? 

- Myślę, że powinien być wierny 

ideałom wynikającym z przyrze-

czenia: „ Mam szczerą wolę całym 

sobą pełnić służbę Bogu i Polsce, 

nieść chętną pomoc bliźnim, być 

posłuszną Prawu Harcerskiemu”. 

- Czy harcerzem może zostać 

każdy? Czy są jakieś określone 

warunki, które musi spełnić oso-

ba starająca się o przyjęcie do 

ZHP? 

- Harcerzem może zostać każdy, 

kto ma chęci i jest gotów na wyrze-

czenia i bezinteresowną pomoc in-

nym. Oczywiście nasza organizacja 

nie opiera się tylko na zakazach. 

Jest to też pełne zabawy doświad-

czenie, sposób na ciekawe spędza-

nie czasu. Po każdej zbiórce czuję 

się o jeden stopień wyżej w swej 

służbie. 

- Czy masz jakieś inne pasje poza 

harcerstwem? 

- Moją pasją są też góry, sztuka, te-

atr i muzyka. Wbrew pozorom pa-

sje te nie kolidują z harcerskim ży-

ciem, a nawet w pewnym stopniu 

się z nim łączą ;-) 
 

 

 

Rozmawiały: 

Katarzyna Gaborek 

Iwona Kmak 

SYLWETKASYLWETKA  

Śpiew, taniec, malarstwo 

- takie zainteresowania sprawiły, 

że Klaudia Repetowska podjęła 

naukę w klasie o profilu plastycz-

nym w VI LO w Nowym Sączu.  

–Bardzo się cieszę, że wybrałam 

szkołę, która pozwala mi realizo-

wać swoje pasje – mówi z uśmie-

chem dziewczyna. 

Przygoda Klaudii z tańcem 

zaczęła się już w pierwszej klasie 

szkoły podstawowej, kiedy mama 

zapisała ją do zespołu wokalno-

tanecznego "Malinki". Pozwoliło 

jej to na dokładniejsze sprecyzowa-

nie planów na przyszłość. –Muszę 

przyznać, że polubiłam występy 

przed publicznością. Sprawiło to, 

że przez ja-

kiś czas 

marzyłam, 

by zostać 

zawodową 

aktorką. 

Klaudia 

miała zna-

komitą mo-

tywację  

i wzór do 

naśladowa-

nia, jej ku-

zynką jest 

aktorka 

Agnieszka 

Wagner, znana większości naszych 

czytelników z serialu „Barwy 

Szczęścia”, „Na dobre i na złe” czy 

„Twarzą w twarz”. Obecnie Klau-

dia tańczy w zespole "Iwkowianie", 

z którym jest już związana 6 lat. 

Wraz z grupą zdobyła 

pierwsze miejsce w kon-

kursie przeglądu folklo-

rystycznego w Łonio-

wej. Taniec nie pochła-

nia jednak całego wol-

nego czasu dziewczyny. 

Klaudia często spotyka 

się z przyjaciółmi, cho-

dzi na zakupy. Oprócz 

tego oczywiście maluje. 

-Za pędzel chwytam tyl-

ko wtedy, gdy mam we-

nę. Odziedziczyłam to 

prawdopodobnie po ma-

mie, która też zajmuje 

się niezawodowo malar-

stwem. 

 Klaudia, jak sama przy-

znała nie przepada za czytaniem 

książek. Woli trochę dłużej pospać  

i porozmawiać z młodszymi o rok 

siostrami - bliźniaczkami. Sama 

określa się jako osobę „zdolną, am-

bitną i koleżeńską”. Zapytana o wa-

dy i zalety szkoły odpowiada:  

–Jedynym minusem liceum są po-

południowe zmiany. Na początku 

trudno było przyzwyczaić się do ta-

kiego trybu pracy. Teraz już jest le-

piej. Zaletą są na pewno niezwykle 

ciekawe lekcje plastyki. Pan Profe-

sor Prokopczuk to z pewnością je-

den z moich ulubionych nauczycieli 

- wyznaje. 

 Klaudia zdradziła nam 

także swoje marzenie – chcę zdać 

maturę – mówi zadowolona. 

 

 

 

Katarzyna Gaborek 

Agnieszka Ptaszkowska 
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Artystką byćArtystką byćArtystką być   

„Za pędzel chwytam 

tylko wtedy, gdy mam 

wenę. 

Odziedziczyłam to 

prawdopodobnie po 

mamie, która też 

zajmuje się 

niezawodowo 

malarstwem…” 

 



SPOTKANIE Z ARTYSTĄSPOTKANIE Z ARTYSTĄ  
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Dawniej za artystów uwa-

żano jedynie wybitnie jednostki, 

które potrafiły stworzyć naprawdę 

wyjątkowe dzieło. Dzisiaj jednak 

sytuacja ta uległa diametralnej 

zmianie. Mówi się często: „artystą 

może być każdy”. Ludziom wma-

wia się, że są wyjątkowi. Powtarza-

nie wyrażeń: „jestem chyba nienor-

malna”, „nie pasuję do szarego 

tłumu”, sprawia, że każdy z nas zy-

skuje przekonanie o własnej ponad-

przeciętności. Do tego wystarczy 

dodać znajomości, zszokowanie 

społeczeństwa dziwnym zachowa-

niem i już można uważać się za 

prawdziwego artystę.  

Tymczasem, jak pisał Sta-

nisław Ignacy Witkiewicz, artyści 

powinni być „ostatnimi odbłyskami 

ginącego indywidualizmu.” Osób, 

które potrafią z pokorą spełnić to 

wymaganie należy dzisiaj szukać 

ze świecą. Jednak znaleźć można…  

Gdy usłyszy się szczerze 

wypowiedziane słowa: „Kocham 

to, co robię. Taki zew czułem od 

szkolnej ławki”, to natychmiast w 

głowie pojawia się myśl, że praw-

dziwi artyści jeszcze nie wyginęli. 

Do ich grono niewątpliwie należy 

Wacław Jagielski – sądecki konser-

wator, malarz, rysownik, poeta 

oraz podróżnik.  

Wacław Jagielski odre-

staurował wiele zabytków sztuki 

sakralnej na terenie Beskidu Sądec-

kiego. Pracował także w szkole 

podstawowej i liceum, ucząc pla-

styki. Wyznaje jednak: -Przyszedł 

czas, kiedy zain-

teresowanie ma-

larstwem wzięło 

górę. Obecnie 

więc poświęca 

się wyłącznie 

pracy twórczej. 

Maluje głównie 

pastelami olej-

nymi. Część je-

go dzieł powsta-

je w sposób 

przypadkowy, 

inne natomiast 

są dokładnie za-

planowane.  

- Odkładam narzędzia swojego ma-

lowania wtedy, kiedy jestem zado-

wolony. Obrazy nie są przedumane, 

przegadane – tłumaczy malarz, 

opowiadając o swoich obrazach. - 

Potrzebuję mocnego uderzenia, 

malarstwa gestem.  

Dzieła Jagielskiego są pełne rado-

ści życia oraz temperamentu. Poja-

wia się w nich jednak szczypta no-

stalgii i romantyzmu. Sam artysta 

bowiem przyznaje, iż posiada du-

szę romantyka. Inspirację czerpie  

z życia, chętniej maluje pejzaże. 

Dopełnieniem malarskiej twórczo-

ści Wacława Jagiel-

skiego jest poezja.  

- Nie mogę malować 

spraw depresyjnych 

– wyznaje.  

Zatem smutek i me-

lancholię wyraża za 

pomocą słów, pisząc 

wiersze. Tematem, 

który najczęściej po-

jawia się w jego 

twórczości jest mi-

łość. Artysta kocha 

także podróże, bo-

wiem niosą one wie-

le przeżyć i wrażeń, 

które potem stanowią inspirację.  

Wacław Jagielski zaraża 

swą twórczą pasją, mówiąc: - Trze-

ba w takie fajne ryzyko wchodzić. 

Należy czynić to, kierując się 

przede wszystkim wewnętrznym 

głosem. I, choć, Wacław Jagielski 

nie widnieje na pierwszych stro-

nach gazet, nie mamy okazji, 

by obejrzeć go w telewizji, 

niewątpliwie jest artystą. Po-

siada dar optymizmu. Potrafi 

bawić się tym, co robi. Ana-

lizując pracę artysty, zazna-

cza:  

- Dzisiaj zaistnieć i żyć z tego 

jest strasznie trudno, ale to 

nie znaczy niemożliwie.  

Chociaż „arTYsta” nieja-

ko zawiera w sobie każdego 

z nas - podkreśla to słówko 

„Ty” – prawdziwym artystą 

nie każdy może być. Chyba, 

że potraktujemy bycie artystą 

w sposób mniej dosłowny. 

Wówczas artystami w wypeł-

nianiu codziennych obowiąz-

ków możemy być wszyscy  

:-)  

 

 

Ilona Klimek 
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Malowanie gestemMalowanie gestemMalowanie gestem   

„Prawdziwi artyści 
jeszcze nie wyginęli. 
Do ich grono 
niewątpliwie należy 
Wacław Jagielski – 
sądecki konserwator, 
malarz, rysownik, 
poeta oraz 
podróżnik.” 

Obraz Wacława Jagielskiego, który został namalowany  

dla uczniów ZS nr 3 w Nowym Sączu 
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 Emilia Marchacz – 69-

letnia mieszkanka Podola-

Górowej jest emerytowaną na-

uczycielką biologii. Odkąd nie 

pracuje zawodowo, cały czas po-

święca się swoim pasjom – szydeł-

kowaniu i wykonywaniu świą-

tecznych ozdób nazywanych 

„jeżykami”. 

Pani Emilia przebywa na 

emeryturze od 15 lat. Dawniej nie 

miała czasu na to, aby realizować 

się twórczo. Musiała zajmować się 

pracą, domem oraz wychowywa-

niem dzieci. Teraz jednak również 

ciągle ma ręce pełne roboty. Co-

dziennie przygotowuje dwudanio-

wy obiad dla całej rodziny, pomaga 

swoim córkom w wykonywaniu 

szkolnych dekoracji, a przede 

wszystkim szydełkuje. Natomiast  

w okresie przedświątecznym wyko-

nuje choinkowe jeżyki. 

Jak sama przyznaje, jeżyki 

nauczyła się robić jeszcze jako ma-

ła dziewczynka. Gdy była w szóstej 

klasie szkoły podstawowej do jej 

obowiązków należało ubieranie 

choinki. Musiała zatem sama przy-

gotowywać 

ręcznie ro-

bione ozdo-

by. 

- Pierwsze 

jeżyki robi-

łam z kolo-

rowej bibuły, 

bez błyszczą-

cych ozdób. 

Obecnie 

jeżyki wyko-

nuję nieco 

dłużej, po-

nieważ mają 

one pozłaca-

ne końcówki. 

Zrobienie 

jednej kulki zajmuje średnio trzy 

godziny – tłumaczy Pani Emilia.  

W zeszłym roku wykonała ok. 300 

jeżyków, w tym roku natomiast 

ponad 200. Ozdobami została obda-

rowana przede wszystkim rodzina, 

sąsiedzi oraz znajomi. Błyszczące 

kulki zdobią także świąteczne cho-

inki w miejscowym kościele.  

- Zajmuję się tym z zamiłowania  

i dla zabicia czasu. Ponieważ wi-

dzę, że to po-

doba się lu-

dziom, że spra-

wia im to ra-

dość, mam 

jeszcze więk-

szą mobiliza-

cję – uśmiecha 

się artystka.  

 Drugą 

wielką pasją 

Pani Emilii 

jest szydełko-

wanie. W bar-

dzo młodym 

wieku nauczy-

ła ją tego są-

siadka. 

Wszystko za-

częło się od 

zdobienia ko-

roneczką chus-

teczek do no-

sa. Sąsiadka 

pokazała małej 

dziewczynce 

podstawowe 

sposoby szy-

dełkowania–  

przede wszystkim słupki oraz łań-

cuszki. Potem Pani Emilia sama 

wymyślała nowe wzory i kompozy-

cje. Teraz często korzysta z propo-

zycji prezentowanych w takich 

gazetach jak „Robótki ręczne”.  

W ciągu kilku ostatnich lat wyko-

nała ponad 100 serwetek. 

- To już jest droższa pasja, ponie-

waż nici są obecnie bardzo drogie. 

Właściwie teraz nie opłaca się tego 

robić, ponieważ chińską serwetkę 

można kupić dużo taniej. Jednak ja 

staram się tym nie przejmować, 

gdyż wiem, że jak sama zrobię taką 

serwetkę, mam satysfakcję, że to 

jest moja praca oraz że tą moją 

pracą mogę się z kimś podzielić – 

wyjaśnia Pani Emilia.  

Artystka na szydełku wykonywała 

już nie tylko serwetki, ale także 

choinkowe gwiazdy, bluzeczki oraz 

kapelusze dla swoich wnuczek. 

Obecnie planuje zająć się robie-

niem na szydełku świątecznych 

aniołków.  

- Trzeba to lubić. Jeśli się to polubi, 

potem można się w to bardzo łatwo 

wciągnąć. Potem staje się to nało-

giem. Jak mam w tym przerwę, na-

tychmiast odczuwam, że jednak 

czegoś mi brakuje – przyznaje Pani 

Emilia, opowiadając o swoich pa-

sjach.   

 

 

 

 

Ilona Klimek 
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Artystyczny nałóg Artystyczny nałóg Artystyczny nałóg ---   szydełko i jeżykiszydełko i jeżykiszydełko i jeżyki   

Kapelusz  wykonany na szydełku 



  

 Zadowolony z życia, pełen 

optymizmu młody człowiek, który 

kocha to, co robi – mowa o moim 

bracie - dwudziestoczteroletnim Ja-

rosławie Jelińskim zaangażowanym 

w życie społeczne swojej wsi. Jarek 

mieszka wraz z żoną i synkiem  

w rodzinnej miejscowości – Koniu-

szowa. Z wykształcenia jest deko-

ratorem wnętrz, a na 

co dzień zajmuje 

się produkcją mebli 

w własnym przed-

siębiorstwie. Mimo 

że jego firma nie 

jest znana w całej 

Polsce, mieszkańcy 

Koniuszowej bar-

dzo cenią sobie ja-

kość jego stolar-

skich usług. W wie-

lu domach znajdują 

się meble zaprojektowane i własno-

ręcznie wykonane przez stolarza 

Jarka. Poza pracą zawodową pełni 

on z zamiłowaniem i odwagą funk-

cję strażaka Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Mogilnie. Gorliwie bierze 

udział w akcjach ratowniczych, nie 

czerpiąc z tego żadnych korzyści fi-

nansowych.  W wolnych chwilach 

Jarek z zapałem rozwija swoje pa-

sje. Interesuje się muzyką oraz tym, 

co związane jest z życiem lokalnym 

jego wsi. Należy do parafialnego 

chóru – występuje podczas waż-

nych uroczystości państwowych  

i kościelnych. Do niedawna aktyw-

nie udzielał się jako basista w ze-

spole Auris, który założył wraz  

z czterema przyjaciółmi w 2003 ro-

ku. Obecnie działalność zespołu zo-

stała zawieszona, jednak planowa-

ne jest jej wznowienie. Jarek, jako 

członek parafialnej 

Akcji Katolickiej, 

bierze udział  

w rozmaitych 

przedsięwzięciach 

służących dobru 

mieszkańców Ko-

niuszowej i okolicz-

nych wsi. Co roku,  

w święto św. Szcze-

pana, wraz z grupą 

młodzieży odwie-

dza mieszkańców 

parafii. Kolędnicy przebrani w róż-

norakie stroje wędrują od domu do 

domu, śpiewając kolędy i pastorał-

ki. Tradycja ta kultywowana jest od 

ok. 8 lat. Jarek niedawno zorgani-

zował mikołajki dla swoich sąsia-

dów. W czerwonym stroju zawitał 

do swoich krewnych i obdarował 

ich symbolicznymi prezentami. 

Mieszkańcy Koniuszowej wiedzą, 

że Jarek potrafi zaskoczyć swoją 

kreatywnością. W tym roku, na kil-

ka dni przed świętem narodowym 

wzniósł przed swoim domem maszt 

z biało-czerwoną flagą, akcentując 

swój głęboki patriotyzm. Jak na ra-

zie jego maszt jest pierwszym tego 

typu obiektem w Koniuszowej. 

 Jarek z ogromną pasją  

i wielkim zaangażowaniem spełnia 

się jako funkcjonariusz OSP Mogil-

no. Chcąc brać bezpośredni udział 

w działaniach ratowniczych i profe-

sjonalnie pomagać poszkodowa-

nym, ukończył liczne kursy gwa-

rantujące mu uzyskanie tytułu ra-

townika. Będąc animatorem OSP 

nie tylko sam udziela pomocy, ale 

także uczy młodzieżową drużynę 

pożarniczą, jak radzić sobie w sytu-

acjach kryzysowych, gdy zagrożo-

ne jest zdrowie i życie nasze oraz 

innych. 

 Marzeniem młodzień-

czych lat było dla Jarka aktorstwo. 

Od dzieciństwa przejawiał w tej 

dziedzinie szczególne zdolności. 

Potrafił doskonale odegrać każdą 

rolę, wzbudzając u widzów głębo-

kie emocje. Znajomi przepowiadali 

mu karierę w telewizji, wróżyli 

świetlaną przyszłość znanego i ce-

nionego aktora. Jarek wybrał jed-

nak inny zawód, chociaż nigdy nie 

zrezygnował z aktorstwa. Dziś 

chętnie bierze udział w spektaklach 

organizowanych przez młodzież 

parafii Mogilno. Z zaangażowa-

niem odegrał rolę arcykapłana pod-

czas Misterium Męki Pańskiej,  

z pasją wcielił się w postać Heroda 
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Się kręci Się kręci Się kręci ---   po wsi!po wsi!po wsi!   

„Szczęście to radość z tego,  

co stało się naszym udziałem.” 

„Podniosę flagę wysoko, wysoko!” 

„Mieszkańcy 

Koniuszowej 

wiedzą, że Jarek 

potrafi zaskoczyć 

swoją 

kreatywnością.” 



podczas jasełek, a kreacją 

pastuszka  potwierdził swoje 

umiejętności teatralne.  

 Jarek po raz pierwszy 

pieszo dotarł na Jasną Górę  

w wieku 16 lat. Dziś wspomina to 

wydarzenie w następujący sposób:  

- Skończyłem wtedy gimnazjum, po 

wakacjach miałem rozpocząć naukę  

w szkole średniej. Pamiętam, że 

bardzo chciałem pójść wtedy  

z moimi przyjaciółmi na 

pielgrzymkę do Częstochowy. 

Niestety, moi rodzice uważali, że 

jestem za mały na taką podróż  

i mogę poczekać przynajmniej do 

pełnoletniości. Po długich 

namowach zgodzili się jednak na 

kompromis – mogłem pójść, pod 

warunkiem, że ze starszą siostrą. 

Dziś Jarek nie potrzebuje już 

starszego rodzeństwa, które by go 

pilnowało. Sam świetnie radzi 

sobie jako porządkowy grupy św. 

Klemensa! Pełnienie tej funkcji 

umożliwiło mu pozytywne 

ukończenie szkolenia w zakresie 

kierowania ruchem drogowym. Od 

sześciu lat w dniach od 17-25 

sierpnia, na trasie Tarnów-

Częstochowa, można zobaczyć go 

w akcji! W odblaskowej kamizelce, 

z lizakiem i krótkofalówką w dłoni, 

czuwa nad bezpieczeństwem 

pielgrzymów oraz umożliwia 

kierowcom bezkolizyjny przejazd.  

 W Koniuszowej, Jarek od 

Jelińskiego znany jest z tego, że 

zawsze do wszystkiego jest chętny. 

Gdy tylko usłyszy o nowej 

inicjatywie, pomyśle czy ciekawym 

przedsięwzięciu, błyskawicznie 

włącza się w społeczną działalność. 

Rodzice przyznają, że wszędzie go 

pełno!  

 Swoją obecność na wsi, 

zaznacza poprzez  podtrzymywanie 

rodzimej tradycji, rozprzestrzenia-

nie polskiej kultury  i  krzewienie 

postaw patriotyzmu. 

 

 

 

 

Jadwiga Jelińska 
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Budzik dzwoni o 6.40. Ma 

20 minut na doprowadzenie swojej 

osoby do „stanu używalności”. Jak 

zawsze udaje jej się zdążyć. Tuż  

przed godziną 8 otwiera drzwi du-

żej klasy nr 8, chwilę później 

dzwoni dzwonek. Dzieci i pani Lu-

cynka już są. Wita się i siada na 

podłodze obok maluchów.  

Małgorzata Kmak to 27-

letnia pełna energii dziewczyna. Od 

1 września 2008 roku pracuje  

w Szkole Podstawowej nr 42  

w Krakowie przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

nr 3. Gosia uczy w klasie „0-1”, do 

której chodzą – 6-letni Krzyś, Ania, 

Adrian, Karol w wieku 9 lat i Emil-

ka, Marcin i Filip w wieku 10 lat. 

Są to dzieci z upośledzeniem umy-

słowym w stopniu lekkim, umiar-

kowanym i znacznym. Ich diagno-

zy medyczne są różne. 

-Karol swoje emocje wyraża po-

przez krzyk. Z kolei Marcin ma 

nadwrażliwość słuchową i kiedy 

Karol krzyczy, on płacze. 6-letni 

Krzyś natomiast mało mówi, ale za 

to uwielbia cyfry. Rozróżnia je, co 

więcej – zna wszystkie litery, umie 

wymówić pojedyncze głoski, a na-

wet napisać dane słowo! Jest rów-

nież Adrian, który ma najbardziej 

rozwiniętą mowę, potrafi wypowie-

dzieć bardzo skomplikowane zwro-

ty i wyrażenia, ale niestety używa 

ich nieadekwatnie do sytuacji – tłu-

maczy Gosia.  

Zatem celem szkoły nie 

jest nauczenie dzieci czytania, pisa-

nia oraz liczenia, ale czynności uła-

twiających im funkcjonowanie  

w codziennym życiu. Uczniowie 

mają umieć umyć ręce, ubrać buty, 

kurtkę, usiąść w jednym miejscu 

podczas śniadania czy zasygnalizo-

wać podstawowe potrzeby. Wszyst-

ko opiera się na wypracowywaniu 

stałych schematów – dzieci trzeba 

oswoić z każdą czynnością. Cza-

sem powtarza się daną czynność 

kilkanaście lub kilkadziesiąt razy  

w ciągu dnia, by dopiero za jakiś 

czas, kilka dni, tygodni, a czasem 

kilka miesięcy przyniosła pożądany 

skutek. Wszystko, co nowe, stano-

wi dla nich barierę niemal nie do 

REPORTAŻREPORTAŻ  

„Dwadzieścia cztery najlepsza grupa,  

bolą nas nogi no i trochę… plecy!” 

Zwykły dzień w niezwykłej szkoleZwykły dzień w niezwykłej szkoleZwykły dzień w niezwykłej szkole   
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pokonania, dlatego każdy dzień 

wygląda tak samo. Ale tylko z po-

zoru. 

Pierwszy punkt planu to 

przywitanie każdego dziecka i do-

śpiewanie mu piosenki powitalnej. 

Wszyscy siedzą w kręgu. Ona  

i nauczycielka śpiewają, a dzieciaki 

klaszczą. Po chwili obecni w sali 

otrzymują specjalny znaczek, który 

muszą nakleić na tabliczce ze swo-

im zdjęciem, co zastępuje spraw-

dzenie obecności. Teraz jest pora 

na Knillów – to metoda, dzięki 

której dzieci rozwijają świadomość 

własnego ciała. Pani Lucynka pod-

chodzi do radia i włącza muzykę. 

Zajęcia te są formą aktywności 

przy muzyce. Każdemu ćwiczeniu 

odpowiada inny akompaniament  

i w ten sposób dzieci uczą się prze-

widywać, co będzie działo się za 

chwilę. Później następuje opis po-

gody. Ona zna to wszystko na pa-

mięć. Wie, że zaraz  rozpoczną się 

zajęcia właściwe, a pani Lucynka z 

zainteresowaniem i pasją będzie 

opowiadać dzieciom o zwykłych, 

codziennych przedmiotach. Tym 

razem o kocie. Rzeczy proste, ła-

twe, bliskie każdemu dziecku, wy-

dawałoby się banalne, a jednak tym 

dzieciakom należy to wszystko 

przekazać. Aby je zaciekawić, trze-

ba stworzyć nastrój pełen tajemni-

czości, niesamowitości i magii.  

- Wprawdzie robimy wszystko we-

dług planu, konspektu zajęć, ale 

dużo zależy od predyspozycji dzie-

ci. Czasem są takie dni, kiedy dzie-

ciaki są chętne do pracy, mają do-

bry nastrój i długi okres koncentra-

cji i możemy wszystko zrealizować. 

Bardzo dużo zależy od pogody. Te 

maluchy niesamowicie reagują na 

jej zmianę. 

 Po opowiadaniu trzeba 

zrobić coś innego. Nie można prze-

cież zanudzić dzieci siedzeniem  

w miejscu! Pani Lucynka wybiera 

wesołą, szybką piosenkę. Wszyscy 

chwytają się za rączki i robią kół-

ko. W prawo, odwrót, w lewo, do 

środka, na zewnątrz, podskok - 

dzieci mają to już wyćwiczone.  

- Teraz to się fajnie może o tym 

mówić, ale początki były bardzo 

trudne. Dzieci nie chciały podać 

sobie rączek, a nawet jeśli to zrobi-

ły, trwało to zaledwie kilka sekund. 

Co chwilę kółko, które chciałyśmy 

zbudować było dziurawe. 

Ania puściła rączkę Krzysia, 

Adrian nie chciał tańczyć koło 

Karola i tak stale. Dopiero po 

wielu próbach i odpowiednim 

ustawieniu udało się zatań-

czyć w kółeczku. To było na-

prawdę wielkie osiągnięcie – 

uśmiecha się Gosia.  

Zbliża się godzina 

10, a to oznacza, że czas na 

drugie śniadanie. Dzieci ukła-

dają się w pary. Tutaj też obo-

wiązuje pewien schemat  

- Ona z Krzysiem i Filipem to 

pierwsza para, Ania i Marcin - 

druga, a z tyłu całość zamyka-

ją pani Lucynka z Emilką, 

Karolem oraz Adrianem. Do-

piero w takim szyku można 

wyjść do łazienki, by umyć 

ręce.  

Powrót do sali. Każ-

de dziecko ma swoje miejsce – 

krzesełko oraz stolik, przy którym 

siedzi. Zajmują je, dostają talerzyki  

i kubki. Wykładają śniadanie, nale-

wają herbatkę.  Po spokojnym zje-

dzeniu wszystkiego, zaczynają się 

zajęcia graficzne. Ponieważ wcze-

śniej była mowa o kotku teraz dzie-

ci muszą przedstawić go na obraz-

ku dowolnym sposobem - w zależ-

ności od upodobania do wyboru 

mają kredki, farbki i plastelinę.  

W zależności od tego, ile 

czasu zostaje i w jakim nastroju są 

dzieci, realizowane są dwie formy 

zajęć. Może to być technika relak-

sacyjna i słuchanie Mozarta. Dzieci 

wtedy kładą się na kocyku lub ma-

teracu z pieskiem (każdy ma swoje 

ulubione miejsce) i odpoczywają. 

Przy sonacie K296 Gosia                

z panią Lucynką stosują metodę 

Dennisona, która polega na tym, iż 

rytmiczne puka się opuszkami pal-

ców w dwa punkty na czole dziec-

ka. Wzmaga to koncentrację, do-

brze wpływa na myślenie, pamięć  

i uwagę. Jeżeli natomiast dzieci są 

pełne energii, mocy wtedy grają  

w balona, budują wieżę z klocków, 

tańczą, bawią się.   

Zbliża się koniec zajęć, 

czas na pożegnanie. Dzieci znowu 

siadają w kółeczku na kocyku.  

Z listy obecności odklejają swój 

znaczek. Następuje odśpiewanie 

piosenki pożegnalnej. Dopiero te-

raz mogą ubrać swoje plecaki  

i pójść do świetlicy. Małgorzata, 

choć zna każdą chwilę dnia, nigdy 

nie ma pewności, co może się wy-

darzyć. Tak jak dzisiaj. Po odpro-

wadzeniu dzieciaków na świetlicę, 

zostaje sama z Krzysiem, po które-

go zawsze przyjeżdża tata. Prosi 

go, by wypowiedział jej imię: Go-

sia. Chłopiec początkowo nieśmia-

ło wymawia głoski podobne do -

go, -do, -to. W końcu przy którejś  

z kolei próbie powtórzenia mówi 

wyraźnie: GO-SIA! 

- To było niesamowite! Kiedyś zło-

żyłam mu obietnicę: „Zobaczysz, 

jeszcze powiesz GOSIA”. I tak się 

stało! Praca  ta nie należy do naj-

łatwiejszych. Człowiek ciągle uczy 

się dzieci, stara się przewidywać 

ich niepożądane reakcje i natych-

miast je wychwytywać, narażony 

jest na krzyki, ataki, histerie.  

Z drugiej strony jest to praca  

z fantastycznymi dzieciakami, peł-

nymi radości, humoru, ciepła i mi-

łości. Te dzieci potrafią w jednej 

chwili, swym uśmiechem, miną, 

dobrze wykonanym zadaniem spra-

wić, że człowiekowi lepiej robi się 

na sercu i wie, że jego praca ma 

sens. I dla takich chwil warto po-

magać tym dzieciakom. 

 

 

 

 

Iwona Kmak 
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