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Drodzy Czytelnicy!  

Niezmiernie mi miło, że mogę powitać Was w najnowszym wydaniu 

SZTAMY! Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Życzę Wam, w imieniu 

całej Redakcji, zdrowych, radosnych, spędzonych w rodzinnej atmosferze 

Świąt oraz udanego balu sylwestrowego do samego rana i szczęśliwego 

Nowego Roku 2017.  

Jak w każdym numerze naszej Gazety, tak i w tym, wiele ciekawych arty-

kułów, które przygotował nasz wspaniały zespół redagujący: bliżej pozna-

cie Panią Iwonę Błoch, nauczycielkę języka angielskiego w Zespole Szkół 

nr 3, która została opiekunem Samorządu Uczniowskiego. W tym nume-

rze powrócimy też do wydarzenia z końca października i przypomnimy 

akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie pierwszoklasi-

stów oraz wręczenie Nagrody Szkoły dla szczególnie uzdolnionych — Ikar 

2016r. Nasza reporterka, Natalia Drożdż, zadała 8. pytań do Pani Ewy 

Pogwizd — nowej nauczycielki religii w ZS nr 3. Poznacie sylwetkę Micha-

ła Jankowskiego, obecnego przewodniczącego szkoły. Będziecie mogli 

przeczytać też „Pamiętnik drugoklasistki”, recenzję książki przygotowaną 

przez Gabrielę Krzak, a także wywiad specjalny z Panią Cecylią Borgosz, 

na temat czytelnictwa. Ciekawy felieton czy reportaż oraz kilka informacji 

od redakcji również w tym numerze. 

Życzę przyjemnej lektury! 

      Bartosz Matras 

      Redaktor naczelny 
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Nie przeprowadzam rewolucji 

Rozmowa z Panią prof. Iwoną Błoch, 

nauczycielką języka angielskiego w Zespole Szkół nr 3 

WYWIAD(ÓWKA) 

Jest pani opiekunem samorządu 
uczniowskiego. Co sprawiło, że 
zdecydowała się pani pełnić tę 
funkcję? 
Pani Iwona Błoch: Pan Dyrektor po-
prosił mnie o objęcie tej funkcji na 
początku tego roku szkolnego, po-
nieważ nie mam wychowawstwa a 
lubię pracę z młodzieżą, dlatego 
podjęłam to wyzwanie. 
Czy było dla Pani zaskoczeniem, że 
to właśnie Panią wybrano do peł-
nienia tej funkcji? 
Tak, nie spodziewałam się tym bar-
dziej, że w zeszłym roku objęła tę 
funkcję Pani prof. Halina Dominik. 
Pełniła ją tylko przez rok, więc nie 
spodziewałam się takiego zwrotu 
akcji—było to dla mnie zaskocze-
niem.  
Jakie prawa posiada samorząd 
uczniowski? 
Samorząd uczniowski przede 
wszystkim posiada prawa do podej-
mowania różnych inicjatyw i organi-
zowania przedsięwzięć w szkole. 
Może inicjować, proponować i pod-
dawać pewne pomysły również na-
uczycielom i dyrekcji. Oczywiście 
one muszą się zgadzać z programem 
nauczania oraz misją szkoły, żeby 
mogły być realizowane. 
W imieniu uczniów chcemy zapytać 
czy czekają nas jakieś zmiany? 
Zmiany już zostały wprowadzone: 
zrezygnowaliśmy z „Dnia Elegancji” i 
„szczęśliwego numerka”, natomiast 
wprowadziliśmy coś, co się nazywa 
„Dzień bez pytania i sprawdzianów” 
macie już taką informację podaną, 
które dni w roku zostały wybrane. 
Nie będzie dużo większych zmian: 
pozostawiliśmy Dyżur Gospodarza 
Szkoły dla klas I to są święta kalen-
darzowe, dla klas II w tym roku jest 
to festiwal profili. Ja sobie to wy-
obrażam w ten sposób, ze każda 

klasa II będzie prezentować, na czym 
polega praca w ich profilu, na czym po-
lega rozwijanie swoich zainteresować 
np. na profilu dziennikarskim albo na 
profilu psychologiczno-językowym po 
to, żeby uczniowie z innych profili mieli 
informacje, co robią ich koledzy w in-
nych klasach.  
Czy każdy uczeń może mieć wpływ na 
zmiany w szkole? 
My jesteśmy otwarci na to, co mówią 
nasi uczniowie, każda inicjatywa jest 
chętnie przez nas analizowana. Jeśli 
ktoś z uczniów, kto nie jest w zarządzie 
samorządu uczniowskiego, chciałby 
zaprezentować swój pomysł na to, co w 
szkole ma się odbyć, co w szkole ma 
działać albo chciałby, abyśmy coś zmie-
nili—to bardzo serdecznie zapraszam.  
Możemy spodziewać się „szkolnych 
rewolucji”? 
Nie, nie nazywam się Magda Gessler i 
nie przeprowadzam rewolucji.  
Czy jest Pani usatysfakcjonowana ze 
współpracy z obecnym przewodniczą-
cym? 
Przewodniczący właśnie został wybrany 
i na razie nie mam do niego żadnych 
zarzutów, jest to dopiero kilka pierw-
szych miesięcy pełnienia przez niego tej 
funkcji. Przewodniczącym został Michał 
Jankowski z klasy II D, w zarządzie jest 
również Anna Michalik z klasy II D, Se-
bastian Kalisz z klasy I A. Bardzo się cie-
szę, że w zarządzie znalazło się aż 
trzech uczniów z pierwszych klas, po-
nieważ jest to zespół, który będzie pra-
cował ze mną nie tylko w tym roku, ale 
również w przyszłym. U nas w szkole 
jest taka tradycja, że staramy się z pra-
cy w samorządzie zwolnić uczniów z 
klas maturalnych z tego względu, że oni 
powinni się skupić teraz na przygotowy-
waniu się do egzaminu.  
Wracając do szczęśliwego numerka i 
Dnia Elegancji, czy jest możliwość, aby 
to wróciło? 

Podjęłam decyzję o zniesieniu 
Dnia Elegancji z prostej przyczyny 
- co prawda w statucie jest infor-
macja na temat tego jak powinien 
wyglądać strój galowy, natomiast 
młodzież nie respektowała tych 
zapisów. Przychodzili ubrani po-
wiedzmy: biała bluzka w dodatku 
podkoszulek, ciemne spodnie i dla 
nich był to już dzień galowy. To 
nie ma polegać na tym, że nauczy-
ciel na początku lekcji przez pięt-
naście minut spiera się z uczniem 
czy to jest strój galowy czy też 
nie. Jeśli to ma tak wyglądać,  ja 
nie widzę sensu kontynuowania 
tego typu działań.  
Ze „szczęśliwym numerkiem” po-
jawił się problem organizacyjny.  
Aby spełniał swoje zadanie, co-
dziennie wieczorem musiałby być 
losowany i ta informacja powinna 
pojawiać się na tablicy. W zeszłym 
roku były takie sytuacje, że nume-
rek wisiał przez dwa albo trzy dni, 
a niektórych numerków przez cały 
rok nie było, nie zostały wyloso-
wane. 
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 Dlatego ja w tym roku z te-
go zrezygnowałam. Losowanie 
szczęśliwego numerka powinno się 
odbywać o tej samej godzinie co-
dziennie przez tę samą osobę, a ja 
niestety nie pracuję codziennie od 

siódmej do dziewiętnastej i też nie chcę 
zrzucać tej odpowiedzialności na kogoś 
innego, tym bardziej na uczniów.  

Bardzo dziękujemy, że poświęciła nam 
pani swój czas, abyśmy lepiej zapoznali 
się z działaniami samorządu uczniow-

skiego. 

 

Oliwia Pierzga 

Nikola Jucha  

klasa I LO A  

INFORMACJA 

Ślubowanie pierwszaków 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych ZS nr 3 w Nowym Sączu odbyło się 28 października 2016 roku. Uroczystość rozpo-
częła msza św. w pobliskiej kaplicy na Starym Cmentarzu. Po liturgii uczniowie udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury, 
w którym odbyła się okolicznościowa akademia, a także rozdanie nagród „Ikar’’. Na wstępie dyrektor szkoły mgr Cze-
sław Leszek Sarota wygłosił przemówienie do zebranych. Po przemówieniu przedstawiono nominowanych do nagrody 
„ Ikar’’, z których wyłoniono trzech zwycięzców. Nagrodę otrzymali: Klaudia Matuła, Bartosz Matras z kl. III a LO, Pauli-
na Mróz z kl. IV Technikum. Pan dyrektor nie tylko nagrodził uczniów, ale także niektórych nauczycieli. Następnie odby-
ło się ślubowanie. Przedstawiciele klas pierwszych ślubowali w imieniu ok. 140 uczniów. 

  Po części oficjalnej rozpoczął się spektakl przygotowany przez młodzież szkolną pod opieką pani prof. Iwony 
Błoch. Przedstawienie było bardzo zabawne i rozluźniło atmosferę po stresującym wyczekiwaniu na zwycięzców 
„Ikara’’. Następnie wystąpił szkolny zespół muzyczny. Zagrał on różne polskie przeboje m.in. zespołu Enej. Wykonanie 
szkolnego zespołu  dorównywało oryginalnym wykonaniom. Publiczności bardzo spodobała się część artystyczna, a na-
wet domagali się bisu. 

 Po zakończeniu uroczystości uczestnicy rozeszli się w dobrej atmosferze i świetnych nastrojach. 

 

Paulina Siedlarz 

Katarzyna Wojtarowicz 

klasa I LO a 

8 PYTAŃ DO... 

Pani Prof. Ewy Pogwizd 
nauczycielki religii w Zespole Szkół nr 3 

 
Życiowe motto: ,,Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj." 
Jestem… ciekawa ludzi i świata. 
Największy sukces: Kiedy udaje mi się przezwyciężyć własne słabości. 
Największa porażka: Niech pozostanie moją tajemnicą :)  
Moim autorytetem jest… św. Jan Paweł II i ks. Jan Kaczkowski ,fascynuje mnie ich 
podejście do życia. 
Najbardziej dumna jestem z…  tego ,że jestem Polką. 
Ulubiona klasa: współpracująca na lekcji. 
Książki godne polecenia: Książki ks. Jana Kaczkowskiego - ,,Dasz radę" - ,,Życie na 

pełnej petardzie" Nick Vujicic ,,Bez rąk ,bez nóg, bez ograniczeń".  

Natalia Drożdż 
klasa III LO a 



 5 

 5 

 

SYLWETKA 

 

Nowy przewodniczący samorządu uczniowskiego 

 Michał Jankowski urodził 

się 8 maja 1999 r. w Nowym Sączu. 

Mieszka w Moszczenicy - niewiel-

kiej miejscowość obok Starego 

Sącza. Obecnie uczęszcza do II kla-

sy VI Liceum Ogólnokształcącego 

im. Bolesława Barbackiego w No-

wym Sączu. We wcześniejszych 

latach nie udzielał się w samorzą-

dzie. Powodem tego były dodatko-

we zajęcia w szkole muzycznej. 

Jego przygoda z samorządem roz-

poczęła się w tym roku, kiedy pani 

profesor Iwona Błoch zachęciła 

Michała do wzięcia udziału w wy-

borach do samorządu uczniow-

skiego, odbywających się w naszej 

szkole. Uczeń nie był zaintereso-

wany kandydaturą. Jak wspomina:   

„Kiedy zbliżały się wybory do samo-
rządu nie zwracałem na to zbytnio 
uwagi, nie chciałem startować, nie 
myślałem nawet o tym.” Początkowo 
Michał obawiał się, że będzie źle wy-
pełniał powierzone mu obowiązki, 
ponieważ uczęszcza jeszcze do drugiej 
szkoły. Ostatecznie jednak został za-
proszony na spotkanie samorządu i 
wybrany na stanowisko przewodni-
czącego.  

 Do tej pory Michał angażował 
się w różne uroczystości w szkole gra-
jąc na gitarze na Festiwalu „Guzik z 
pętelką”, Przeglądzie Twórczości Wła-
snej oraz ślubowaniu pierwszych klas. 
„Z tej okazji stworzyliśmy nawet ze-
spół szkolny”- mówi. Michał bierze 
czynny udział w życiu szkoły. Repre-
zentował ją w zawodach sportowych: 
lekkoatletyka , skok w dal i sprint na 
100m. Zapytany o to, czy ma plany   

 

związane ze zmianami w szkole mó-
wi:  

- Nie mam raczej konkretnych pla-
nów związanych z pełnioną przeze 
mnie funkcją. Chciałbym po prostu 
wypełniać swoje obowiązki związane 
z byciem przewodniczącym. W dal-
szym ciągu pragnę uczestniczyć w 
artystycznym życiu szkoły i być do-
brym przewodniczącym. 

 

 

 

 

 

Małgorzata Jabłonowska 

klasa II LO a  

INFORMACJA  

Jesteśmy SZKOŁĄ ODKRYWCÓW TALENTÓW 

 

Szkoła Odkrywców Talentów – ten zaszczytny tytuł otrzymaliśmy od Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Tytuł 
przyznawany jest placówkom edukacyjnym, które prowadzą dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w 
wielu różnych dziedzinach. Jesteśmy pierwszą szkołą ponadgimnazjalną w Nowym Sączu, która otrzymała tę presti-
żową nazwę.  

W naszej szkole młodzież może rozwijać swoje pasje w obszarach: przedsiębiorczości, psychologii, wolontariatu, dzien-
nikarstwa, sztuk plastycznych, wokalnych, literackich, historycznych, sportowych, projektowania odzieży. W ostatnich 
trzech latach właśnie w tych dziedzinach uczniowie odnieśli największe sukcesy. 

-Nadanie tytułu jest dla nas wielkim wyróżnieniem, ale jednocześnie ogromną motywacją do dalszej pracy – mówi Cze-
sław Leszek Sarota, dyrektor Zespołu Szkół nr 3. – Warto podkreślić, że to zasługa uzdolnionych uczniów, którzy oprócz 
nauki podejmują się wielu innych wyzwań edukacyjnych: startują w olimpiadach przedmiotowych, chodzą na zawody, 
reprezentują szkołę w konkursach i projektach. Wyrazy uznania należą się również nauczycielom, którzy często poświę-
cają swój wolny czas na dodatkową pracę z uczniami.  

Aby utrzymać tytuł Szkoły Odkrywców Talentów musimy co roku udowadniać, że nasza szkoła podejmuje dodatkowe 

wyzwania edukacyjne. Dlatego nadal liczymy na Wasze pomysły i zaangażowanie. 

(RED) 
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Pamiętnik drugoklasistki 

LITERACKIE INSPIRACJE 

 Niechętnie spoglądam na 
widok za oknem, który zdecydowa-
nie nie nastraja mnie pozytywnie. 
Jeszcze niedawno spędzałam czas 
na błogim wylegiwaniu się na słoń-
cu, popijając zimne napoje i marząc 
o odrobinie chłodu. Tegoroczne wa-
kacje mogę zaliczyć do jednych z 
najbardziej udanych w moim życiu; 
poznałam mnóstwo znajomych, od-
wiedziłam miejsca, 
które od dawna 
chciałam zwiedzić, 
praktycznie każde-
go dnia wynajdy-
wałam sobie zaję-
cia tak, że na pal-
cach jednej dłoni 
mogę wskazać dni 
spędzone na nic-
nierobieniu.  

 Tym razem 
przywitałam pierwszy dzień wrze-
śnia z radością, nie tak jak do tej 
pory – z niechęcią i perspektywą 
nieludzko wczesnych pobudek oraz 
koniecznością przesiadywania w 
szkole kilku godzin przez pięć dni w 
tygodniu. Muszę przyznać, że stęsk-
niłam się za moją klasą. Byłam cie-
kawa, jak oni spędzili wakacje, jak 
wyglądają po dwóch miesiącach. 
Wkraczając w szkolne mury zauwa-
żyłam mnóstwo nowych twarzy – 
tak jakbym dopiero w tamtym mo-
mencie zdała sobie sprawę, że nie 
jestem już pierwszoklasistką, a 
uczennicą klasy drugiej. Z uśmie-
chem zaczęłam kierować się w stro-
nę klasy, przedzierając przez gąszcz 
osób, które tłumnie oblegały kory-
tarze. Widząc moich znajomych z 
trudem opanowałam chęć podbie-
gnięcia do nich i zamknięcia ich w 
stalowym uścisku. Nie, żebym była 
skłonna do wzruszania się, ale mimo 
wszystko poczułam pod powiekami 
łzy. Siedząc w ławce i słuchając krót-
kiej przemowy wychowawcy coraz 
bardziej docierał do mnie fakt, iż 

ten rok będzie sporym wyzwaniem. 
Nieuchronnie zbliżam się do egzaminu 
dojrzałości jak i do skończenia osiemna-
stu lat, które obchodzić będę już w 
kwietniu. Nie powiem, że ta myśl pozo-
staje mi obojętna. Wciąż mam obawy, 
że nie będę umiała sprostać wszelkim 
oczekiwaniom, że podjęte decyzje nie 
będą korzystne. Nie twierdzę, że ukoń-
czenie osiemnastego roku życia uczyni 

ze mnie od razu 'dorosłą', bo tak na-
prawdę wiek wcale nie świadczy o doj-
rzałości człowieka. Bycie pełnoletnim 
stawia przed nami nowe obowiązki, lecz 
czy ja będę umiała sobie z nimi pora-
dzić? Ja, która z trudem sama umiem 
sobie radzić?  

 Powoli zamierzam zapisać się 
na kurs prawa jazdy. Nie ukrywam, że 
chciałabym je zdać jak najszybciej, by 
być bardziej niezależną (oraz nie musieć 
wiecznie prosić o podwiezienie kogoś z 
rodziny). Już zaopatrzyłam się w prze-
różne kodeksy, poradniki i książki. Pod-
chodzę do tego bardzo skrupulatnie, w 
końcu będę odpowiadać nie tylko za 
siebie, ale również innych kierowców. 
Uwielbiam przebywać za kółkiem i 
twierdzę, że idzie mi całkiem nieźle 
(czego nie mogą potwierdzić moi tym-
czasowi nauczyciele, swoją drogą – zu-
pełnie nie wiem dlaczego). 
 Wciąż zastanawiam się nad roz-
poczęciem nauki nowego języka. Wa-
ham się pomiędzy hiszpańskim a wło-
skim. Odkąd pamiętam, nauka języków 
sprawiała mi przyjemność i ogromną 

satysfakcję. Bliscy jednak są temu 
nieprzychylni, pytając skąd we-
zmę na to czas, skoro już teraz nie 
mam zbyt dużo chwil na odpoczy-
nek. Jednak w głębi duszy dosko-
nale wiedzą, że uwielbiam próbo-
wać nowych rzeczy i denerwuje 
mnie bezczynność. Nadmiar obo-
wiązków mnie nie przeraża, wręcz 
przeciwnie – dzięki temu czuję, że 
żyję.  

 W ciągu ostatnich kilku 
miesięcy aktywność fizyczna stała 
się moją pasją; kiedyś dziwiłam 
się, jak ktoś z własnej nieprzymu-
szonej woli może chcieć wstawać 
skoro świt, by przed szkołą czy 
pracą zdążyć pobiegać. Teraz zro-
zumiałam, że sport nie musi być 
przykrą koniecznością do osią-
gnięcia wymarzonej sylwetki, ale 
też niezwykle przyjemnym sposo-
bem spędzania wolnego czasu.  
 Opatulona ciepłym kocy-
kiem, z kubkiem ciepłej herbaty w 
ręce próbuję nie myśleć o tym, że 
przez najbliższe miesiące będę 
musiała przetrwać w walce z mro-
zem i chłodem. Usilnie staram się 
przywołać w myślach słoneczne 
dni, jednak bezskutecznie. Pocie-
szam się myślą, że już wkrótce 
Mikołajki i Święta Bożego Naro-
dzenia. Co prawda piszę ten tekst 
w połowie listopada, lecz jestem 
pewna, że nim zdążę się obejrzeć, 
znów będę stroić choinkę i poma-
gać w przyrządzaniu wigilijnych 
potraw. Teraz wystarczy tylko 
uzbroić się w cierpliwość i czekać 
na nadejście wyczekiwanej wio-
sny. A łatwe to z pewnością nie 
będzie. 

 

    

    
   G. 
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INFORMACJA 

Ubierz misia 

 

 

Klasy I, II i IV technikum zorganizowały akcję „Ubierz misia”. Uczennice pod opieką Pani Prof. Teresy Błaszczyk oraz Pani 

Prof. Władysławy Pasiut uszyły piękne ubranka dla maskotek, które trafiły do dzieci  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w No-

wym Sączu. Była to akcja w ramach projektu „Wolontariat”, realizowanego w porozumieniu ze stowarzyszeniem Sur-

sum Corda. Nad całością przedsięwzięcia czuwała Pani Prof. Violetta Jędruch. 

(RED) 

RECENZJA 

Śmierć jest jedynym wyjściem 

rzeczywistości możemy dostrzec, 
co prawda w abstrakcyjnej, lecz 
równocześnie pełnej realizmu po-
wieści Stephena Kinga pt. 
„Cmętarz zwieżąt”.  
(Zdumiewające, że polskie wy-
dawnictwo zdecydowało się na 
nadanie tytułu celowo z błędami 
ortograficznymi). Choć Prószyński 
i S-ka wydało tę książkę dopiero w 
1992 roku, to swą popularność 
zyskała ona automatycznie tuż po 
opublikowanym pierwszym eg-
zemplarzu.  
Mimo iż King za punkt wyjścia ob-
rał mroczną historię cmentarzyska 
Mickmaców, położonego tuż za  

wiatrołomem, to nie unika on również 
drugiego dna. Udało mu się stworzyć 
nie jeden, nie dwa, a kilka świetnie 
skrojonych portretów psychologicz-
nych rodziny Creedów. Postawienie 
ich w obliczu wyzwania - stworzenia 
nowego domu w zupełnie nieznanym 
przez siebie do tej pory miejscu - oka-
zało się przerastać ich możliwości. 
Dom choć z początku wydawał się być 
ucieleśnieniem ich wszelkich marzeń o 
dogodnym życiu skrywał w czeluściach 
swego podwórka ogromną zagadkę- 
cmentarz postawiony rękami często 
zbyt małych, by wiedzieć czym jest 
śmierć, dzieci. I choć historia wydaje 
się być tragiczna, to jej  

Nie możemy dogonić przyszłości. Cza-
sami nie mamy wyboru innego niż 
pogodzenie się z biegiem zaistniałych 
sytuacji. Nie mamy kontroli nad upły-
wającym czasem a co gorsza wydarze-
niami, jakie mogą nas w tej przyszło-
ści dosięgnąć. Nie posiadamy tego 
magicznego pilota zmieniającego każ-
dy niechciany element życia, niczym 
Adam Sandler z „Klik i robisz co 
chcesz”, ani boskiej mocy Bruca z 
„Bruce’a Wszechmogącego”, który 
wchodząc w konszachty z Bogiem 
otrzymuje od niego moc pilnowania 
porządku na świecie… Szkoda tylko, 
że to fikcja, a autentyzm tej otaczają-
cej nas 
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katastrofizm dopiero zmierza ku roz-
widleniu się we wszystkie możliwe 
strony.  
Powoli, lecz sukcesywnie wszystko 
ulega regresowi - kariera Louisa nagle 
zwalnia tempa, a małżonka Rachel 
zmienia się z każdym kolejnym 
dniem. Każdy poranek jest coraz 
ciemniejszy, przyprawiający o złe 
odczucia, emocje- przyczynia się do 
tego śmierć ukochanego kota Eileen 
- małej córki Creedów, który pocho-
wany na „cmętarzu zwieżąt” nie-
spodziewanie ożywa, niestety będąc 
jakimś innym.. wciąż umarłym. Pew-
nego dnia niespodziewanie potrąco-
ny zostaje syn Gage w efekcie czego 
umiera... następuje przełom w tej 
do tej pory kochającej się rodzinie. 
Nie ma już tej stabilności, jest tylko 
kolejna dawka valium na trzydzieści 
minut spokojnego snu, łzy ronione 
przy pierwszym rowerze i ulubio-
nym pieczonym indyku.. King napi-
sał kiedyś, że „to nie było szaleń-
stwo, to był obłęd”, bo jak inaczej 

opisać utratę dziecka, które niespełna 
kilka tygodni temu zaczęło chodzić. Jak 
żyć kiedy niewiele starsza siostra snuje 
się po domu niczym zjawa ze zdjęciem 
młodszego braciszka w dłoniach. Życie 
traci sens. Niestety, czasami „śmierć 
jest jedynym wyjściem”- nie można jej 
zatrzymać bez zagnieżdżenia się w jej 

najohydniejszych mackach jakimi 
jest… dalsza śmierć. 
Każda śmierć powoduje zgon ko-
lejnej osoby. Niekoniecznie do-
słowny - ten metaforyczny rów-
nież, bo jakże matka może pogo-
dzić się z utratą swego syna. Nie 
można żyć bez tego, co kocha się 
bezgranicznie. Nie można dawać 
sobie szans na normalne życie, 
kiedy ono niknie z ostatnim bły-
skiem oczu dziecka. Myślę, że to 
właśnie King próbował przekazać 
swoim czytelnikom. Jak przystało 
na mistrza - zrobił to idealnie, dla-
tego jeśli wciąż się zastanawiasz - 
chwyć książkę w swe dłonie i czy-
taj. Przygotuj się tylko na tę salwę 
zimnych uczuć na końcu powieści. 
Dotknie Cię i nie puści, Drogi Czy-
telniku.  

   

Gabriela Krzak 

klasa  III LO A 

 
   
   

  
 WYWIAD SPECJALNY 

Kto czyta, żyje podwójnie 

Rozmowa z Panią Prof. Cecylią Borgosz 

koordynatorką narodowego programu rozwoju czytelnictwa w naszej szkole 

Jakie są plusy i minusy pracy bibliote-
karza? Czy lubi Pani tę pracę ?  

Oczywiście, że lubię :) Jestem wśród 

książek, a książki to od zawsze była 

moja pasja, uwielbiałam czytać od 

najmłodszych lat. Czytałam nawet z 

latarką, kiedy rodzice gasili mi światło. 

Teraz oczywiście nikt nie kontroluje 

tego, co robię w nocy i nie muszę uży-

wać latarki. Uwielbiam zapach no-

wych książek i teraz kiedy mamy tych 

nowych książek bardzo dużo w biblio-

tece to aż serce mi się raduje. Umber-

to Eco powiedział kiedyś, że „kto czy-

ta żyje  

podwójnie” , a ja się absolutnie z tym 

zgadzam. Nie zauważam w mojej pra-

cy żadnych minusów. Kupuję książkę, 

kataloguję ją, oprawiam, wstawiam na 

półkę, mogę zachęcić do jej przeczyta-

nia. Zwykle czytam pierwsza tę książ-

kę, którą kupuję. W tym roku jednak 

mi się to nie uda, bo już kupiliśmy 485 

książek. Ale teraz mogę polecać różne 

książki, większość została zapropono-

wana przez uczniów naszej szkoły i 

myślę, że będziecie je czytać.  

Mam nadzieję, że tak będzie. To bar-

dzo ważne, żeby młodzi ludzie dużo 

czytali. Ale, w takim razie,  

czy jest Pani zadowolona z po-
ziomu czytelnictwa w naszej 
szkole?  

Generalnie powiem tak: jeśli 

popatrzeć na statystyki ogólno-

polskie, 63% uczniów nie czyta , 

37% osób czyta, ale wśród nich 

znajdują  się osoby, które prze-

czytały tylko jedną książkę - to 

my jesteśmy na całkiem dobrej 

pozycji. U nas w szkole średnia 

na ucznia, w roku ubiegłym, 

wyniosła 4 i 3 książki, ale były 

klasy, które miały średnią 10 

pozycji na ucznia.  
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To prawda, że tak średnia spada z 
roku na rok , kiedyś to było nawet 
15 książek na osobę.  Jednak za-
glądając do statystyki z września 
tego roku i połowy października 
wynika z nich, że klasy I częściej 
zaglądają do biblioteki niż obecne 
klasy drugie, natomiast jeśli cho-
dzi o  klasy 3 to jest w miarę w 
porządku. Mam nadzieję, że uzu-
pełnienie naszego księgozbioru 
sprawi, że ten czytelnik będzie 
przychodził częściej. 

2016 jest rokiem czytelnictwa. Co 
Pani, sądzi o tym przedsięwzię-
ciu?  

W tym roku nasza szkoła uczestni-
czy w narodowym programie roz-
woju czytelnictwa. Napisaliśmy 
wniosek o dotację, plan wspierają-
cy czytelnictwo wśród uczniów i 
zostaliśmy przyjęci. W naszym 
mieście 5 szkół ponadgimnazjal-
nych otrzymało taką dotację. To 
suma 15 tysięcy. Dzięki temu w 
tym roku możemy trochę poszaleć 
z zakupami, no i właśnie to czyni-
my. Propozycje przynoszą nauczy-
ciele oraz uczniowie. Ja również 
mam swoich ulubionych autorów 
- w związku z tym też pozwalam 

sobie na to, żeby zakupić ich tytuły. 
 
Jeśli już wspomina Pani o swoich 
ulubionych autorach, to co mogła 
by Pani Profesor polecić nam do 
czytania ?   

Mogę uczniom polecić Paulo Coelho, 
bo był taki czas kiedy go czytałam. 
Obecnie lubię czytać jedną książkę 
danego autora i jeśli mi się podoba 
to staram się sięgać po jego kolejne 
tytuły. Lubię czytać biografie, ale 
wydaje mi się, że uczniowie wolą 
fantastykę. Ja tak naprawdę przeczy-
tałam tylko parę cykli: na przykład 
„Grę o tron” , która bardzo mi się 
podobała czy „Dziedziczki”. Zdarza 
mi się trafić czasem w gust czytelni-
czy ucznia, ale niekiedy jest odwrot-
nie i młody człowiek stwierdza:  „Nie 
podobała mi się za bardzo ta książ-
ka, którą Pani poleciła”. Ale jak to 
się mówi, o gustach się nie dyskutu-
je i chyba każdy musi znaleźć swój 
ulubiony dział. Z tego, co się orientu-
je to młodzież teraz lubi czytać 
Sparksa. 

Jak Pani uważa, czy książki mają 
duży wpływ na nasze życie?  

 Oczywiście, że tak. Czytanie po pro-
stu się opłaca – pozwala nam posze-

rzyć wiedzę, wzbogaca naszą wyobraź-
nię i rozwija wrażliwość. Pozwala nam 
poznać zachowania innych ludzi i czer-
pać jakieś wzory. Poza tym czytanie 
dostarcza nam emocji, dzięki temu 
przeżywamy radość, smutek, wzrusza-
my się… Bez książek nasze życie było-
by smutne. Nawet w naszej bibliotece 
jest bardzo ciekawy cytat Wisławy 
Szymborskiej: „Czytanie książek to naj-
piękniejsza zabawa jaką wymyśliła so-
bie ludzkość”. 

Jeszcze na sam koniec, czy ma może 
Pani jakieś rady dla młodych czytelni-
ków? 

Przychodźcie do biblioteki. Nie zawsze 
trzeba skończyć czytanie książki, nato-
miast trzeba znaleźć takie pozycje dla 
siebie, które nam się podobają i po 
prostu je pożyczać. 

 Dziękuję za udzielenie wywiadu.  

 

 

 

 

Rozmawiała: Magdalena Polczyk 

klasa III LO a 

FELIETON 

WYBÓR ZAWSZE DZIECINNY 

Zawsze marzyłam, żeby coś tworzyć. 
Cokolwiek. Przez kilka lat kreowałam 
z siebie sportowca na wzór Marcina 
Gortata - wielkiego mistrza rzutów 
za trzy punkty. Nie przemyślałam 
tylko jednego - że nie urosnę wyżej 
niż do pasa innych zawodników. Ar-
rivederci więc wielkiej, globalnej 
popularności, willom z basenami i 
pomnikom, o których społeczeństwo 
będzie toczyło spory… Mea culpa,  

mea maxima culpa… Marazm i sta-
gnacja. Mam 14 lat i moje życie 
traci sens (nie próbuję obrazić tym 
stwierdzeniem żadnego niezaspo-
kojonego nastolatka, też kiedyś 
byłam trochę mniejszym szczylem 
niż aktualnie). Wedle romantyczne-
go winkelriedycznego nastawienia 
mej osoby, sensu w bezsensie po-
częłam szukać dalej. Tylko to coś 
nie chciało być znalezione. 

Tak jakby bawiło się ze mną w „raz 
dwa trzy, baba Jaga patrzy”- kojarzy-
cie tę zabawę z dzieciństwa. Nagle, z 
placu zabaw przeniosłam się do sali 
lekcyjnej i…  już mam 18 lat.  Jestem  
u schyłku swej uczniowskiej kariery, 
i budzę się „z ręką w nocniku”. Ma-
ma, pani Profesor, nawet babcia, 
która niegdyś dbała jedynie o to, 
żebym chociaż przez pięć minut  
swego marnego 
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dzieciństwa nie była głodna - pytają 
się „a kim ty dziecko chcesz być?” 

Wszyscy przeciw Tobie, nawet Two-
je własne „ja”, które stawia opór 
przy odpowiedzi. Nie ma szans. Nic 
Ci nie pomogło - dzieciństwo minęło 
bezpowrotnie, a ty wciąż pozosta-
jesz tym goniącym wszystkich ber-
kiem. Dostajesz ten „nieszczęśliwy 
dar wolności” wyboru studiów, co 
gorsza później męża czy żony, kolo-

ru ścian Waszego pierwszego mieszka-
nia, którego lokalizację również musicie 
wybrać. Potem odbywa się  selekcja 
imion dla pierworodnego syna lub cór-
ki, następnym krokiem jest albo apro-
bata albo wygnanie zięcia lub synowej… 
Wciąż te wybory, a w każdym z nich 
musisz mieć pewność, że postępujesz 
właściwie. Ale jak?  Chociaż masz już 
osiemnaście (+Vat) nadal w swojej pod-
świadomości bawisz się ze sobą w BER-
KA. Kiedyś było łatwiej, ograniczałeś się 
do wyboru śniadania - ser z ogórkiem 
czy szynka z ketchupem? Teraz jest po-
dobnie, ale zamiast o kanapkach my-
ślisz o wyborze pracy, przyszłości, która 
powinna Cię cieszyć nawet za 40 lat, 
kiedy rząd ściągnie z Ciebie biliony po-
datków, a Twoje sześćdziesięciosied-
mioletnie ciało będzie mogło w końcu 
przejść na upragnioną emeryturę. 
Wciąż wychodzisz na to samo pole, wi-
dzisz tę samą zabawę w berka, ale tym 
razem przez pryzmat dzieci Twoich 
dzieci i … pryzmat powiększającego się 

astygmatyzmu… Szukasz… Wciąż 
szukasz siebie. Zajęło ci to kilka 
dekad i wiesz jedynie tyle, że nie 
masz wystarczającej ilości siły, 
żeby to wszystko zrozumieć. Po-
czątkowo mając NIEZNISZCZALNE 
zdrowie, masz też chęci, próbu-
jesz wszystkiego, chcesz być każ-
dym, bo nie wymagają od Ciebie 
jednego i konkretnego WYBORU. 
Masz czas na wybór życia, a w 
nim swojej osoby. Masz szmat 
czasu, żeby podjąć właściwą decy-
zję. Więc dłużej się już nie martw. 
Zapamiętaj, że cokolwiek zrobisz, 
jakkolwiek nie przemyślisz tej już 
przemyślanej piętnaście razy de-
cyzji i tak okaże się być ona po 
prostu zbyt DZIECINNA.   

 

Gabriela Krzak 

klasa III LO a 

 

REPORTAŻ 

Możesz zrobić wiele 

Czy może być coś złego w czynieniu dobra? Większość  z nas po usłyszeniu tego pytania zgodnie 

odpowie: nic. Dlaczego więc ludziom tak trudno jest nieść pomoc innym? Dlaczego obojętnie 

przechodzimy obok ludzkiego cierpienia? Święta Bożego Narodzenia to jedyny chyba czas w roku, 

zwracający naszą uwagę na wszechobecną biedę.  

 

 

Pusty koszyk 

Ludzie tłoczyli się w kolejce do kasy. 

Napełnione po brzegi koszyki wyda-

wały przeraźliwe dźwięki. Zmęczona 

kasjerka obojętnym spojrzeniem 

przesuwała kolejne produkty leżące 

na taśmie. W tle słychać było skoczne 

kolędy, przypominające o zbliżają-

cych się świętach. Dzieci zafascyno-

wane nowymi cudami techniki pró-

bowały przekonać swoich rodziców 

do zakupu nowej zabawki. A rodzice, 

z kwaśną miną, ulegali swoim pocie-

chom. Przy wejściu do sklepu stała 

samotnie dziewczyna. Obok ustawio-

no koszyk przeznaczony na produkty  

dla najuboższych. Spytana o to, 
dlaczego jej zdaniem ludzie nie an-
gażują się w akcję, odpowiedziała 
smutno: Ludzie są tak zabiegani, że 
pewnie nawet nie zwracają uwagi 
na naszą akcję. Wmawiam to so-
bie, bo nie chcę myśleć, że są aż tak 
bardzo obojętni. Czy ze społeczeń-
stwem jest tak źle, że musimy szu-
kać usprawiedliwień? Nikt chyba 
nie jest aż tak zajęty, aby nie do-
strzegać ubóstwa innych.  
  
 Termos i kanapki 

Pani Zuzanna jest matką 3 dzieci. 

Pełni obowiązki żony, matki, ku-

charki i sprzątaczki. Między  

gotowaniem a sprawdzaniem za-

dań domowych dzieci, myśli nad 

tym komu dzisiaj pomoże. Gdy z 

pracy przychodzi jej mąż – Zuzanna 

chowa do torebki dwa termosy z 

gorącą herbatą i stos kanapek. Wy-

chodzi do parku, aby poczęstować 

nimi bezdomnych.  

-Rozmawiam z nimi – opowiada 

Zuzanna – każdy ma do opowiedze-

nia ciekawą historię. 

Kobieta pomaga w ten sposób już 

od 10 lat. Nikt nie jest zbyt zajęty, 

najwyżej może być tylko zbyt obo-

jętny.  

 



 11 

 11 

 Koncertowa pomoc 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy jest już tradycją Nowego Roku. To 
jedna z największych w Polsce akcji 
charytatywnych: tysiące wolontariu-
szy i jeszcze więcej darczyńców. Je-
dynym minusem tej inicjatywy jest 
to, że trwa… tak krótko. Jeśli ktoś ma 
jednak chęci i determinację może 
samemu „wyśpiewać” pomoc. Ma-
ciek, młody mieszkaniec Krakowa, 
jeździ tramwajem po mieście i zatrzy-
muje się na najbardziej zaludnionych 
przystankach. Gra na gitarze i śpie-
wa, a zarobione w ten sposób pienią-
dze oddaje pod koniec każdego mie-

siąca na cele charytatywne.  
  
 Co mogę zrobić? 

Jeśli po przeczytaniu tego reportażu, 

zadałeś sobie to pytanie, oznacza, że 

możesz zrobić bardzo wiele. Więcej 

niż może Ci się wydawać. Wpłać pie-

niądze na chore dziecko, oddaj ubra-

nia, których już nie nosisz, zatrzymaj 

się i porozmawiaj z innymi, nie uda-

waj, że nie widzisz siniaka pod okiem 

sąsiadki, zwróć uwagę na samotną 

staruszkę, UŚMIECHNIJ SIĘ DO IN-

NYCH na ulicy, w szkole, w autobu-

sie. Nie bądź obojętny! Niech Two-

ja pomoc porusza innych do działa-

nia. Spraw, żeby nie tylko święta 

kojarzyły się z pomocą. Możesz 

zrobić wiele, wystarczy, że za-

czniesz… właśnie teraz. 

 

 
 
 

Karolina Jarzmik 

klasa II LO a 

 

OD REDAKCJI 
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