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Hej Sztamowicze! 

 W ubiegłym roku szkolnym mury Barbackiego 

opuściła Marta Oleksy, redaktorka naczelna gazetki 

szkolnej. W związku z tym mam przyjemność zastąpić ją 

w pełnieniu tego obowiązku. Możecie kojarzyć mnie z 

felietonów, które w ostatnim czasie pojawiały się na ła-

mach gazety. Mam nadzieję, że zdołam wywiązać się z 

powierzonych mi zadań, a Wy będziecie usatysfakcjono-

wani tym, co odnajdziecie w numerach ,,Sztamy”. 

 Ostatnie miesiące były… dość specyficzne. Spowo-

dowane było to pojawieniem się  pandemii koronawiru-

sa i decyzją o edukacji zdalnej. Czas ten dla wielu z nas 

był ciężkim okresem. Człowiek, jako jednostka należąca i 

żyjąca w społeczeństwie, nie jest przyzwyczajony do tak 

nagłego oderwania go od  grupy. Jednak musimy pamię-

tać, że każdy mrok w końcu rozświetli promień światła. 

Dzięki mobilizacji rodaków zdołaliśmy rozpocząć ten rok 

szkolny w tradycyjny sposób. Przyznacie zapewne, że 

mimo ciągłego narzekania na szkołę, brakowało nam 

wszystkim tych korytarzy, sal i dźwięków dzwonka. Tym-

czasem wszyscy pamiętajmy o tym, że pandemia to nie 

żarty. Dbajmy o zdrowie swoje jak i bliskich nam osób, 

ponieważ w aktualnych czasach każdy z nas odpowiada 

nie tylko za siebie, lecz i  za całe społeczeństwo.  

Gabriela Wolińska 

redaktorka naczelna gazetki „SZTAMA” 

 

Słowo do 
czytelnika! 
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News 

 

Rok Barbackiego 

 

 W tym roku obchodzimy 130. 

rocznicę urodzin naszego Patrona 

oraz 80. rocznicę jego śmierci. W 

związku z tym Prezydent Miasta 

Nowego Sącza Ludomir Handzel 

oraz Rada Miasta podjęli decyzję, że 

2021 będzie rokiem Bolesława Bar-

backiego. Jako spadkobiercy wiel-

kich idei założyciela naszej szkoły 

chcemy się włączyć w przedsięwzię-

cia upamiętniające wielkiego arty-

sty, społecznika i patrioty. Redakcja 

„SZTAMY” już w lutym rozpoczyna 

prace nad specjalnym wydaniem 

gazety, poświęconym postaci nasze-

go wspaniałego Patrona. 

Nasze ZŁOTKO 

 Gabriela Migda z klasy 2 LOCp 

zdobyła złoty medal na XXVI Ogól-

nopolskiej Olimpiadzie Kadetek w 

boksie. Nasza Mistrzyni Polski na co 

dzień trenuje w UKS Evan, pod opie-

ką trenera Krzysztofa Bulandy. Na-

sze ZŁOTKO! Jesteśmy dumni z Two-

ich osiągnięć i życzymy Ci wielu ko-

lejnych sukcesów! 

 

Sukces Weroniki 

 Weronika Bartusiak, uczenni-

ca klasy 2 Tg,  zdobyła wyróżnienie 

w 15. Ogólnopolskim Konkursie Pla-

stycznym „Czas szarości”. Na kon-

kurs nadesłano ponad 2,5 tys. prac z 

Polski, Niemiec i Białorusi. Jury oce-

niało oryginalną interpretację tema-

tu, prawidłową strukturę malarską 

oraz innowacyjność. Praca została 

wykonana pod kierunkiem pani 

prof. Magdaleny Cięciwy. Serdecz-

nie gratulujemy! 

 

Zdolne licealistki 

 Angela Gołąb, Julia Grzegor-

czyk i Beata Mikołajczyk z klasy  

3 LO F zakwalifikowały się do etapu 

rejonowego VIII edycji Wojewódz-

kiego Konkursu Historycznego „MÓJ 

REGION – MOJA DUMA, MOJE MIA-

STO – MOJA DUMA”. Opiekunem 

naukowym zdolnych licealistek jest 

pani prof. Ewa Bukalska. Serdecznie 

gratulujemy! 

Pasjonatka fotografii 

 Artystyczne fotografie Sylwii 

Lorek z klasy 3 LO A, obok wielu 

innych prac wspaniałych fotografi-

ków z Małopolski, można podziwiać 

na wystawie „TAK BYŁO – NOWY 

SĄCZ 2020”. Prace Sylwii zostały 

zakwalifikowane już po raz drugi – 

w ubiegłym roku zdolna uczennica 

wraz z koleżankami z klasy Aleksan-

drą Budnik i Katarzyną Kurzeją —

prezentowała swoje zdjęcia w za-

bytkowych podziemiach Sądeckiej 

Biblioteki Publicznej w Nowym Są-

czu. Opiekunem i doradcą uczenni-

cy była dr Klaudia Jasińska. Gratulu-

jemy! 

Młodzi dziennikarze w akcji 

 Nasi dziennikarze mimo pan-
demii podejmują się kolejnych wy-
zwań. W ramach Młodzieżowej 
Akademii Dziennikarskiej w Pałacu 
Młodzieży, pod opieką redaktora 
radio „Eska” pana Michała Rejdu-
cha, młodzi ludzie przygotowują i 
publikują materiały radiowe. W gru-
pie pracujących dziennikarzy radio-
wych znaleźli się: nasza redaktorka 
naczelna Gabriela Wolińska z klasy 
3 LO A, Bartłomiej Kania, Piotr Ko-
szyk, Jessica Trojan oraz Aleksandra 
Kuczaj z klasy 2 LO Ap. Materiały 
naszych dziennikarzy znajdują się 
na stronie www.palacmlodziezy.pl 

Młodzieżowa Rada Miasta 

 Agnieszka Szkaradek z 

klasy 2 LO Ap oraz Katarzyna 

Dudzik z klasy 2 Tg reprezentują 

naszą szkołę w Młodzieżowej 

Radzie Miasta. Kandydatki 

otrzymały od uczniów najwyższą 

liczbę głosów. Do zadań Mło-

dzieżowej Rady Miasta należą 

m.in.: działania na rzecz integra-

cji i współpracy młodych ludzi, 

promowanie działań prospołecz-

nych, aktywizowanie młodzieży. 

Gratulujemy i życzymy wielu 

ciekawych inicjatyw oraz pomy-

słów! 

Tarcza herbowa 2021 

 Technikum Przemysłu 

Mody znalazło się w rankingu 

Fundacji Edukacyjnej Perspekty-

wy na liście 100 najlepszych  

techników w Polsce i otrzymało 

tytuł „Złota Szkoła 2021”. W 

rankingu wzięto pod uwagę wy-

niki egzaminów zawodowych 

oraz maturalnych oraz osiągnię-

cia uczniów w olimpiadach 

przedmiotowych. Jesteśmy 

dumni i serdecznie gratulujemy 

całej społeczności Barbackiego. 

(RED) 

http://www.palacmlodziezy.pl
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Wywiad specjalny 

Marzenie z dzieciństwa 
Polski rynek modowy rozwija się  w coraz bardziej kreatywny sposób, natomiast młodzi projektanci z 
nietuzinkowym spojrzeniem na modę zdobywają serca nie tylko gwiazd, ale także wszystkich kobiet. 
Dziś rozmawiam z Justyną Niedźwiecką - projektantką mody, twórczynią i właścicielką pracowni arty-

stycznej "JUNGLE AND BEARS". 

Łucja Psonak: Kiedy pojawiła się u Pani chęć pro-
jektowania? Czy to było marzenie z dzieciństwa, które 
udało się urzeczywistnić? 

Justyna Niedźwiecka: W pewnym sensie jest to 
spełnienie marzeń z dzieciństwa. Jako mała dziewczynka 
kręciłam się po pracowni mojej mamy, która jest krawco-
wą. Szyłam wtedy pod jej okiem ubranka dla lalek, obser-
wowałam jej pracę i zafascynował mnie ten świat. Ryso-
wałam wymyślne suknie i projektowałam swoje ubrania, 
które później szyła mi mama. Często jako nastolatka bra-
łam się za coś i po czasie porzucałam to, na rzecz czegoś 
nowego. Wróciłam ponownie do szycia i projektowania 
po studiach, na poważnie wtedy zaczęłam naukę tego 
fachu od początku. 

 
Czy kształciła się Pani modowo? Jak wyglądała Pani 

droga do osiągnięcia tego celu? 
Pod koniec studiów, na kierunku zupełnie nie zwią-

zanym z tym, czym obecnie się zajmuję, na prośbę mamy 
usiadłam do maszyny, aby pomóc jej dokończyć jakiś 
projekt. Potem było kolejne zlecenie i zaczęłam szyć, 
chociaż początkowo nie znałam technik i nie umiałam 
przeszyć nawet prostego ściegu. Moja mama, jako men-
torka w tej dziedzinie, patrząc na moje wykonania mówi-
ła, że nic z tego nie będzie. Ja jednak się nie poddawa-
łam. Zanim się obejrzałam - chodzi oczywiście o krew, 
pot i łzy - zaczęłam samodzielnie konstruować zabawki, 
szyć ubrania i projektować nowe produkty. Okazało się, 
że mam przestrzenną wyobraźnię i postanowiłam iść tą 
drogą, aby rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wie-
dzę. Cały czas podpatrywałam mamę i wyciągałam naj-
lepszą naukę, którą powtarzałam. Po pewnym czasie do-
stałam dotację, zrobiłam kurs krawiecki, niebawem po-
dejmuję naukę nowego systemu. Po prostu cały czas się 
czegoś uczę i poszukuję nowych rozwiązań. 

 
Gdzie można spotkać się z Pani projektami? Bierze 

Pani udział w modowych wydarzeniach w Polsce lub za 
granicą? 

Zdarza mi się zaobserwować moje projekty na ulicy, 
jednak nie prowadzę sprzedaży na szeroką skalę. Pochła-
niają mnie głównie projekty dla indywidualnych klien-
tów. W tej chwili nie myślę o wielkich wydarzeniach mo-
dowych, najbardziej zależy mi na tworzeniu pięknych 
rzeczy, konstruowaniu nowych produktów i doskonale-
niu swoich umiejętności. Kto wie, czy za jakiś czas nie 
otworzą się przede mną drzwi, przez które będę chciała 
przejść. 

Wykonuje Pani niezwykle interesujące, oryginalne, 
a także bardzo kobiece projekty. Co stanowi dla Pani 
największą modową inspirację? 

Dziękuję, to bardzo miłe. Inspirują mnie ludzie i to, 
co mnie otacza. Ta część pewnego procesu tworzenia, co 
do którego nie ma jednego wzoru, lecz współrzędne, 
które prowadzą nas do dowolnego miejsca. Najpiękniej-
szy w modzie jest dla mnie proces tworzenia, konstru-
owanie, wzornictwo i rzemiosło artystyczne. Wielkie 
umysły projektantów, konstruktorów i nieustanny roz-
wój tej dziedziny jest dla mnie fascynujący. Poza tym, w 
modzie piękno niejedno ma imię i umiejętność jego po-
strzegania jest bardzo przydatna w życiu. 

 
Z którego wykonanego do tej pory projektu jest 

Pani najbardziej dumna i dlaczego? 
Niejednokrotnie odczuwam dumę z powstałego pro-

jektu, szczególnie jeśli konstrukcja, użyteczność i wygląd 
spełniają zamierzone oczekiwania. Z pozoru niemożliwe 
projekty stają się celem samym w sobie, a dobrze obmy-
ślana technologia i poszukiwanie rozwiązań są później 
wynikiem wielkiego zadowolenia, nie tylko mojego. 

 
Jakie rady mogłaby Pani przekazać początkującym 

projektantom? Czy uważa Pani, że warto podążać w 
modowym kierunku? 

Nie każdy od razu rodzi się artystą, ale jak dziecko 
uczy się chodzić najlepiej metodą prób i błędów, tym 
samym rozwijając w sobie ten talent. Jeżeli widzisz w 
modzie swoje miejsce i jesteś jej ciekawy, a także kre-
atywny, posiadasz zdolności artystyczne, czujesz ducha 
rywalizacji i nie boisz się podejmować wyzwań to należy 
kontynuować swoje zainteresowania. Nawet jeśli pięć-
dziesiąt razy potkniesz się o własne nogi, to wiedz, że to 
właśnie ta droga. 

 
Czym jest dla Pani moda? 
Dla mnie moda to taka do ciała skrojona, czerwona 

sukienka w grochy, podkreślająca biust i talię, tańcząca 
na biodrach, ukrywająca niedoskonałości... Jednym sło-
wem ujmując, niby oczywisty, a jednak skomplikowany 
system połączeń. 

 
Rozmawiała 

Łucja Psonak 
klasa 3 LO A 
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Recenzja 

Łucja Psonak: Kiedy pojawiła się u Pani chęć pro-
jektowania? Czy to było marzenie z dzieciństwa, które 
udało się urzeczywistnić? 

Justyna Niedźwiecka: W pewnym sensie jest to 
spełnienie marzeń z dzieciństwa. Jako mała dziewczynka 
kręciłam się po pracowni mojej mamy, która jest krawco-
wą. Szyłam wtedy pod jej okiem ubranka dla lalek, obser-
wowałam jej pracę i zafascynował mnie ten świat. Ryso-
wałam wymyślne suknie i projektowałam swoje ubrania, 
które później szyła mi mama. Często jako nastolatka bra-
łam się za coś i po czasie porzucałam to, na rzecz czegoś 
nowego. Wróciłam ponownie do szycia i projektowania 
po studiach, na poważnie wtedy zaczęłam naukę tego 
fachu od początku. 

 
Czy kształciła się Pani modowo? Jak wyglądała Pani 

droga do osiągnięcia tego celu? 
Pod koniec studiów, na kierunku zupełnie nie zwią-

zanym z tym, czym obecnie się zajmuję, na prośbę mamy 
usiadłam do maszyny, aby pomóc jej dokończyć jakiś 
projekt. Potem było kolejne zlecenie i zaczęłam szyć, 
chociaż początkowo nie znałam technik i nie umiałam 
przeszyć nawet prostego ściegu. Moja mama, jako men-
torka w tej dziedzinie, patrząc na moje wykonania mówi-
ła, że nic z tego nie będzie. Ja jednak się nie poddawa-
łam. Zanim się obejrzałam - chodzi oczywiście o krew, 
pot i łzy - zaczęłam samodzielnie konstruować zabawki, 
szyć ubrania i projektować nowe produkty. Okazało się, 
że mam przestrzenną wyobraźnię i postanowiłam iść tą 
drogą, aby rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wie-
dzę. Cały czas podpatrywałam mamę i wyciągałam naj-
lepszą naukę, którą powtarzałam. Po pewnym czasie do-
stałam dotację, zrobiłam kurs krawiecki, niebawem po-
dejmuję naukę nowego systemu. Po prostu cały czas się 
czegoś uczę i poszukuję nowych rozwiązań. 

 
Gdzie można spotkać się z Pani projektami? Bierze 

Pani udział w modowych wydarzeniach w Polsce lub za 
granicą? 

Zdarza mi się zaobserwować moje projekty na ulicy, 
jednak nie prowadzę sprzedaży na szeroką skalę. Pochła-
niają mnie głównie projekty dla indywidualnych klien-
tów. W tej chwili nie myślę o wielkich wydarzeniach mo-
dowych, najbardziej zależy mi na tworzeniu pięknych 
rzeczy, konstruowaniu nowych produktów i doskonale-
niu swoich umiejętności. Kto wie, czy za jakiś czas nie 
otworzą się przede mną drzwi, przez które będę chciała 
przejść. 

Wykonuje Pani niezwykle interesujące, oryginalne, 
a także bardzo kobiece projekty. Co stanowi dla Pani 
największą modową inspirację? 

Dziękuję, to bardzo miłe. Inspirują mnie ludzie i to, 
co mnie otacza. Ta część pewnego procesu tworzenia, co 
do którego nie ma jednego wzoru, lecz współrzędne, 
które prowadzą nas do dowolnego miejsca. Najpiękniej-
szy w modzie jest dla mnie proces tworzenia, konstru-
owanie, wzornictwo i rzemiosło artystyczne. Wielkie 
umysły projektantów, konstruktorów i nieustanny roz-
wój tej dziedziny jest dla mnie fascynujący. Poza tym, w 
modzie piękno niejedno ma imię i umiejętność jego po-
strzegania jest bardzo przydatna w życiu. 

 
Z którego wykonanego do tej pory projektu jest 

Pani najbardziej dumna i dlaczego? 
Niejednokrotnie odczuwam dumę z powstałego pro-

jektu, szczególnie jeśli konstrukcja, użyteczność i wygląd 
spełniają zamierzone oczekiwania. Z pozoru niemożliwe 
projekty stają się celem samym w sobie, a dobrze obmy-
ślana technologia i poszukiwanie rozwiązań są później 
wynikiem wielkiego zadowolenia, nie tylko mojego. 

 
Jakie rady mogłaby Pani przekazać początkującym 

projektantom? Czy uważa Pani, że warto podążać w 
modowym kierunku? 

Nie każdy od razu rodzi się artystą, ale jak dziecko 
uczy się chodzić najlepiej metodą prób i błędów, tym 
samym rozwijając w sobie ten talent. Jeżeli widzisz w 
modzie swoje miejsce i jesteś jej ciekawy, a także kre-
atywny, posiadasz zdolności artystyczne, czujesz ducha 
rywalizacji i nie boisz się podejmować wyzwań to należy 
kontynuować swoje zainteresowania. Nawet jeśli pięć-
dziesiąt razy potkniesz się o własne nogi, to wiedz, że to 
właśnie ta droga. 

 
Czym jest dla Pani moda? 
Dla mnie moda to taka do ciała skrojona, czerwona 

sukienka w grochy, podkreślająca biust i talię, tańcząca 
na biodrach, ukrywająca niedoskonałości... Jednym sło-
wem ujmując, niby oczywisty, a jednak skomplikowany 
system połączeń. 

 
Rozmawiała 

Łucja Psonak 
klasa 3 LO A 

 

Obcy   dla    świata 

              Autorem książki pt.: ,,Obcy'' 

jest Albert Camus - francuski pisarz, 

dramaturg, eseista i reżyser teatral-

ny.  Jest czołowym reprezentantem 

egzystencjalizmu w literaturze i uważa 

się go za jednego z najwybitniejszych 

intelektualistów. Najbardziej rozpozna-

walne dzieła to ,,Dżuma'' i ,,Obcy''. 

Autora tej książki znam już od dłuższe-

go czasu i muszę przyznać, że jeszcze 

nigdy mnie nie zawiódł.            

 Główny Bohater „Obcego”  nie 

jest żadnym  krwiożerczym potworem, 

któremu w żyłach zamiast krwi płynie 

zielony kwas. Nie jest to też ża-

den starożytny prequel opowieści o 

zmaganiach Sigourney Weaver z UFO. 

Camus napisał opowieść o zmaganiach 

pojedynczego człowieka z samym sobą 

i z resztą ludzi. Bohater książki napraw-

dę sprawia wrażenie obcego. Można 

powiedzieć, że jest pozbawiony jakich-

kolwiek uczuć, tak jakby udało mu się 

osiągnąć najwyższy stan zen. Ma duży 

dystans do otaczającego świata, ale co 

najgorsze towarzyszy mu apatia, czyli 

obojętność względem wszystkiego. 

Kiedy poznamy go bliżej okazuje się, że 

jest on nieobliczalny w swoim tumiwi-

sizmie i sam nie jest w stanie wytłuma-

czyć własnych zachowań, zatem staje 

się skrajnie niebezpieczny dla siebie i 

innych.              

Na dość  krótką historię Francuza 

nazwiskiem Meursault składają się 

pełne racjonalizmu opisy danych 

zdarzeń obejmujących między in-

nymi śmierć bliskiej osoby,  ro-

mans z piękną i młodą kobietą 

oraz beznadziejne chwilowe za-

mroczenie. Wiele stron zostało 

poświęconych temu, jak Meur-

sault uosabia niezgodę na ludzką 

hipokryzję. Camus w niezastąpiony 

sposób przedstawia świat 

„Obcego”, wykorzystuje całkowity 

zanik  uczuć bohatera jako mecha-

nizm narracji.  

 Niektórzy zastanawiają się, 

dlaczego Camus został doceniony 

za napisanie tak beznamiętnej 

książki. To jest  dzieło szaleńca lub 

geniusza, a  możliwe, że obu w 

jednym ciele?  

 Meursault nie był zwyrod-

nialcem ani żądną ludzkiej krwi 

bestią, jak chciano mu to wmówić 

na sali sądowej. W takim przypad-

ku trudno jest wspominać  w ogó-

le o jakiś emocjach – czytelnika 

mogą razić chwile, gdy jest on na 

wskroś racjonalny, do tego stop-

nia, że jego cała postawa  staje się 

nienaturalna i odgrywana. Odczu-

wamy to głównie już na początku 

książki, gdy jeszcze nie do końca 

możemy przywyknąć do bezna-

miętnej narracji ,,Obcego''.        

    Czy kara śmierci w ówczesnym 

świecie była idealnym sposobem 

na walkę z odmiennością? Czy bo-

hater, odmawiając udziału w co-

dziennej grze toczonej między 

ludźmi, stawiał siebie ponad pra-

wem moralnym?  

 

 Niewątpliwie Meursault 

stał się symbolem  buntownika 

wobec absurdu tego świata. Jak 

mu to wyszło, czytelnik musi sam 

dokonać oceny. ,,Obcy'' jest 

trudną książką, wymagającą eru-

dycji, znajomości podstaw filozo-

fii oraz psychologii. Trzeba po-

święcić jej wiele czasu, by móc 

podjąć o niej dyskusję. Lektura 

jest jednak warta tego czasu, 

gdyż zmusza nas samych do my-

ślenia, krytycyzmu, zmiany per-

spektywy. Dzięki takim dziełom 

budujemy własne poglądy i nie 

stoimy w miejscu, wręcz prze-

ciwnie - rozwijamy samych sie-

bie.  

                                                           

                           

Gabriela Porębska 

klasa 2 LO Ag 
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Reportaż  

Artysta – własność publiczności ? 
7 milionów fanów na całym świecie, podzielonych 

przez jeden list, skierowany do nich przez członka 

zespołu EXO- Chen’a. 

Jak się to wszystko zaczęło ? 

EXO jest zespołem z Korei Południowej, który zade-

biutował w 2012 roku pod okiem SM Entertain-

ment. Wystartowali licząc dwunastu członków, a 

obecnie zostało ich dziewięciu. 

Jak w każdej branży musieli się 

czymś wyróżnić, można powie-

dzieć, że zainteresowanie nimi 

wzrosło po wydaniu utworu 

„MAMA”, za który otrzymali 

wiele nagród. Każdy z członków 

ciężko pracował, żeby dostać się 

do agencji, by od bycia tzw. tra-

inee, stać się idolem Koreańczy-

ków. W różnych TV show poka-

zywali swoje umiejętności, nie-

koniecznie związane z ich zawo-

dem. Pracowali, starali się i robi-

li wszystko, by nie zawieść swo-

ich fanów.  

 Jak powszechnie wiadomo 

koreański pop jest jedną z naj-

bardziej restrykcyjnych branży 

na świecie. Młodzi idole pozba-

wiani są telefonów na czas bycia trainee, ćwiczą 

układy taneczne całe dnie, praktycznie nie widują 

swoich rodzin. Ponadto podpisując umowę z agen-

cją praktycznie zgadzają się na zlikwidowanie swo-

jego życia prywatnego. Dodatkowo są regularnie 

ważeni, by stać się idealnymi w oczach fanów. Wła-

śnie fani… Każdy zespół ma swój „fandom”, czyli 

społeczność fanów, na którego „miłość” pracuje, a 

w Korei jest to nadzwyczaj istotne. Idol musi jednak 

uważać, by nikogo nie urazić, ponieważ ludzie bę-

dący jego fanami mogą obrócić się przeciw niemu. 

Skoro mówimy o takim zachowaniu, to czy można 

tu mówić o prawdziwych i wiernych fanach ? 

Wielkie przewinienie 

13 stycznia 2020 światło dzienne ujrzał list, napisa-

ny przez jednego z członków zespołu EXO. Uwagę 

fanów na całym świecie zwróciła jego dość nietypo-

wa zawartość. Idol podziękował w nim swoim wiel-

bicielom za „miłość” i wsparcie. Jak napisał „ Chcia-

łem najpierw poinformować was, moich fanów […] 

Mam dziewczynę, z którą chcę spędzić resztę moje-

go życia”. Później delikatnie zwraca uwagę, że jego 

wybranka jest w ciąży. Tego samego dnia jego 

agencja wydaje pismo, w którym potwierdza sytu-

ację idola „ Chen spotkał wyjątkową osobę, z którą 

weźmie ślub. Panna młoda nie jest celebrytką, więc 

ceremonia pozostanie prywatna”- dodało SM. Jego 

list spotkał się z ciepłym powitaniem, głównie ze 

strony fanów zagranicznych. Ludzie gratulowali mu, 

ciesząc się jego szczęściem. Jednak Korea jest kon-

serwatywnym krajem, a dziecko przed ślubem sta-

nowi temat tabu. Zaczęto zamieszczać posty na róż-

nych portalach społecznościowych, które mówiły o 

egoistycznej postawie Chen’a oraz całkowitym  



 7 

Reportaż 

7 milionów fanów na całym świecie, podzielonych 

przez jeden list, skierowany do nich przez członka 

zespołu EXO- Chen’a. 

Jak się to wszystko zaczęło ? 

EXO jest zespołem z Korei Południowej, który zade-

biutował w 2012 roku pod okiem SM Entertain-

ment. Wystartowali licząc dwunastu członków, a 

obecnie zostało ich dziewięciu. 

Jak w każdej branży musieli się 

czymś wyróżnić, można powie-

dzieć, że zainteresowanie nimi 

wzrosło po wydaniu utworu 

„MAMA”, za który otrzymali 

wiele nagród. Każdy z członków 

ciężko pracował, żeby dostać się 

do agencji, by od bycia tzw. tra-

inee, stać się idolem Koreańczy-

ków. W różnych TV show poka-

zywali swoje umiejętności, nie-

koniecznie związane z ich zawo-

dem. Pracowali, starali się i robi-

li wszystko, by nie zawieść swo-

ich fanów.  

 Jak powszechnie wiadomo 

koreański pop jest jedną z naj-

bardziej restrykcyjnych branży 

na świecie. Młodzi idole pozba-

wiani są telefonów na czas bycia trainee, ćwiczą 

układy taneczne całe dnie, praktycznie nie widują 

swoich rodzin. Ponadto podpisując umowę z agen-

cją praktycznie zgadzają się na zlikwidowanie swo-

jego życia prywatnego. Dodatkowo są regularnie 

ważeni, by stać się idealnymi w oczach fanów. Wła-

śnie fani… Każdy zespół ma swój „fandom”, czyli 

społeczność fanów, na którego „miłość” pracuje, a 

w Korei jest to nadzwyczaj istotne. Idol musi jednak 

uważać, by nikogo nie urazić, ponieważ ludzie bę-

dący jego fanami mogą obrócić się przeciw niemu. 

Skoro mówimy o takim zachowaniu, to czy można 

tu mówić o prawdziwych i wiernych fanach ? 

Wielkie przewinienie 

13 stycznia 2020 światło dzienne ujrzał list, napisa-

ny przez jednego z członków zespołu EXO. Uwagę 

fanów na całym świecie zwróciła jego dość nietypo-

wa zawartość. Idol podziękował w nim swoim wiel-

bicielom za „miłość” i wsparcie. Jak napisał „ Chcia-

łem najpierw poinformować was, moich fanów […] 

Mam dziewczynę, z którą chcę spędzić resztę moje-

go życia”. Później delikatnie zwraca uwagę, że jego 

wybranka jest w ciąży. Tego samego dnia jego 

agencja wydaje pismo, w którym potwierdza sytu-

ację idola „ Chen spotkał wyjątkową osobę, z którą 

weźmie ślub. Panna młoda nie jest celebrytką, więc 

ceremonia pozostanie prywatna”- dodało SM. Jego 

list spotkał się z ciepłym powitaniem, głównie ze 

strony fanów zagranicznych. Ludzie gratulowali mu, 

ciesząc się jego szczęściem. Jednak Korea jest kon-

serwatywnym krajem, a dziecko przed ślubem sta-

nowi temat tabu. Zaczęto zamieszczać posty na róż-

nych portalach społecznościowych, które mówiły o 

egoistycznej postawie Chen’a oraz całkowitym  

Oliwia Kotarba 

klasa 3 LO A 

braku rozsądku. W ciągu kilku godzin na portalu Twitter 

powstał hashtag „Chen-out”. Fani czuli się zdradzeni  

i wymagali od idola przeprosin za wyrządzone im szko-

dy. Polska youtuberka mieszkająca w Korei i prowadzą-

ca kanał pt. „Pyra w Korei” stwierdziła, że zachowanie 

artysty było odpowiednie i przemyślane, czego nie moż-

na powiedzieć o reakcji oficjalnego fandomu piosenka-

rza. Owa społeczność wystosowała do SM Entertain-

ment oficjalne pismo, poparte podpisami fanów, mó-

wiące o usunięciu gwiazdy z zespołu. Wielbiciele stwier-

dzili, że idol nadużył ich zachowania i nie powinien już 

pracować w k-popie. Agencja odrzuciła pismo, jednakże 

przykre wspomnienia zostały. 

Wsparcie spoza Korei 

 Pomimo trudnej sytuacji Chen’a wśród 

Koreańczyków, idola wspierali fani z zza grani-

cy. Ameryka Północna i Południowa, kraje euro-

pejskie i wiele innych miejsc, do których dotarła 

muzyka EXO, wszyscy starali się podtrzymać 

artystę na duchu, wstawiając wspierające ko-

mentarze, tworząc nowe hashtagi.  

 Niestety zjawisko powstałe w Korei jest 

naprawdę niepokojące. Uwidacznia się trakto-

wanie idoli jako własności społeczeństwa. 

 Artyści nie mają życia prywatnego, 

nie mogą się umawiać bez zgody 

agencji i muszą  uczestniczyć w wy-

kreowanych przez media skanda-

lach.  
 Mają być idealni, by fani mogli ich podzi-

wiać, tworząc przestrzeń, w której idol nie ma 

żadnej skazy. Tworzy to niebezpieczny wpływ 

na samych artystów, którzy popadają w proble-

my z odżywianiem, ataki paniki, a w najgorszym 

wypadku kończą się samobójstwem. Pozostaje 

pytanie, czego tak naprawdę powinno się ocze-

kiwać od koreańskich idoli ? Kraj ma pewne tra-

dycje, a raczej granice i pewne wyobrażenia, 

jakie powinno spełniać społeczeństwo. Na 

szczęście coraz więcej istotnych w rozwoju kul-

turalnym kraju osób stara się je zmieniać i two-

rzyć mniej restrykcyjne środowisko życia. 
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Recenzja 

,,Za dużo nut” 
                Utwory Mozarta od jakiegoś czasu były 

obecne w moim życiu. To właśnie przy nich mogłam 

uspokoić swoje myśli i przysiąść do lekcji. Tylko ta 

muzyka dawała mi taką możliwość. Przy Beethove-

nie czy Chopinie nie potrafiłam się skupić, co nie 

zaprzecza temu, że również cenię tych kompozyto-

rów. Na film ,,Amadeusz”, w reżyserii Miloša Forma-

na, natrafiłam przypadkowo podczas przeglądania 

jednego z portali społecznościowych.  Opowiada on 

historię Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jest więc 

to produkcja biograficzna, lecz przedstawiona w in-

trygujący sposób. Narratorem w tej historii nie jest 

bowiem sam Wolfgang, lecz inny  utalentowany mu-

zyk, Antonio Salieri. Był on kompozytorem na dwo-

rze cesarza Józefa II. Gdy dochodzi do spotkania 

obydwu artystów bardzo szybko okazuje się, że na 

ich przyjaźni zostanie odciśnięte piętno rywalizacji. 

            Podchodziłam do tego filmu ze znikomymi 

oczekiwaniami. Nie wiedziałam czego mogę się po 

nim spodziewać, nie słyszałam o nim nigdy wcze-

śniej, ale to, co otrzymałam przerosło moje naj-

śmielsze myśli. Oglądanie tej produkcji było niczym 

pokarm dla mojej duszy. ,,Amadeusz” poruszył we 

mnie emocje, które od czasów ,,Titanica” pozosta-

wały uśpione. Przeszłam przez całą gamę odczuć. 

Od radości, śmiechu do gniewu i bezsilności, aby na 

końcu wylać potok łez. Było to cudowne doznanie. 

Film porusza wiele tematów, które nie są nam obce, 

mimo że powstał on w 1984 roku. Opowiada o po-

czuciu niesprawiedliwości, zdradzonym zaufaniu, 

krzywdzie, zemście, rywalizacji, zazdrości, czyli o 

sprawach, które dręczą ludzkość od zawsze. W mo-

jej opinii ,,Amadeusz” jest jednym z najpiękniejszych 

klasyków kina. To film dopracowany pod każdym 

względem. Klimat schyłku XVIII  i początku wieku XIX 

idealnie oddają kostiumy i cudowne scenerie, a ak-

torzy dają popis swoich umiejętności. Tom Hulce 

jako Mozart tworzy nam piękny obraz tego kompo-

zytora. Na ekranie nie widzi się aktora odgrywające-

go swoją rolę. Widzi się po prostu Mozarta. Dodat-

kowo całość produkcji ubarwiona jest przecudowną 

muzyką wielkiego i wspaniałego artysty. 

          Ja osobiście nie mogłam odwrócić wzroku od 

ekranu. ,,Amadeusz” mnie wręcz zahipnotyzował 

swoim pięknem. Ma on w sobie to wszystko, co ce-

nię w filmach. Należą się za to głębokie ukłony w 

stronę Miloša Formana, który dał nam możliwość 

zapoznania się z tą niezwykłą historią w tak urzeka-

jący sposób. Dzieło to wywarło na mnie ogromne 

wrażenie do tego stopnia, że gdy pojawiły się napisy 

końcowe przysięgłam sobie, że już nigdy nie obejrzę 

go ponownie. Jednak kolejnego dnia byłam już zda-

nia, że mogłabym ten film oglądać nieprzerwanie. 

Dzisiaj, gdy minęło już trochę czasu, nadal noszę w 

sobie pewien strach przed zagłębieniem się w tą 

opowieść po raz kolejny. Nie mniej jednak ten film 

w moim odczuciu jest niezaprzeczalnym arcydzie-

łem. Uważam, że każdy z nas powinien się z nim za-

poznać. Nie tylko aby nacieszyć oko pięknym wyko-

naniem, lecz przede wszystkim dla treści. Jedno jest 

jednak pewne. Takich produkcji potrzeba ludziom. 

Gabriela Wolińska 

klasa 3 LO A 
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"PO CO SZUKAĆ OBCEGO WROGA, 
SKORO SWÓJ JEST POD RĘKĄ" 

 Dla współczesnego odbiorcy, myśl o klasyce 
kinematografii jest równoznaczna z nudnym, dwu-
godzinnym seansem. W odpowiedzi na to niesłusz-
ne oskarżenie, przychodzę ja... i prezentuję polski 
komediowy film "Sami Swoi" z 1967 roku w reżyserii 
Sylwestra Chęcińskiego, powstały na podstawie sce-
nariusza Andrzeja Mularczyka. 
 
 "Sami Swoi" to pierwsza część wspaniałej, 
prześmiewczej trylogii, która ukazuje losy dwóch 
zwaśnionych rodzin: Pawlaków i Kargulów. Ich spór 
jest zapoczątkowany jeszcze w czasach przedwojen-
nych, a dotyczy niczego innego jak miedzy, którą 
Kargul zaorał o "aż" całe trzy palce za daleko. Dru-
gim pretekstem do sporu była… krowa, która weszła 
Pawlakom w szkodę. Obraz filmowy dodatkowo w 
swoim tle prezentuje życie, jakie miało miejsce po 
wojnie. Bieda, brak sklepów i aptek z podstawowym 
zapotrzebowaniem na produkty, opustoszałe ulice, 
czyli prościej mówiąc bezlitosna, ówczesna rzeczy-
wistość.  
 Gra aktorska bezapelacyjnie zasługuje na naj-
większe i najgłośniejsze brawa. Aktorzy wcielając się 
w swoich bohaterów, wykreowali legendarne, a 
wręcz nieśmiertelne postacie, które ciągle żyją w 
sercach widzów. Ich charakter dopełniają kostiumy 
wykonane przez Alicję Wasilewską. Śmiało jestem w 
stanie stwierdzić, że ta produkcja jest wielkim trium-
fem jej twórców.  

 Komedia ta jest ponadczasowa, zapada w naj-
głębszych zakamarkach pamięci i bawi do łez 
wszystkie pokolenia. Dlaczego do tego filmu jedno-
głośnie można przypisać sformułowanie "kultowy"? 
Prosty komizm sytuacyjny, fenomenalne dialogi  
i niesamowita gra aktorów stanowią odpowiedzi na 
to pytanie. 
 
 Współczesne produkcje filmowe są przesiąk-
nięte wulgaryzmami i ciągłymi podtekstami seksual-
nymi. Brakuje produkcji, które swoją prostotą są 
klasą samą w sobie. Właśnie dlatego, ta realizacja 
jest godną polecenia i obowiązkową pozycją dla 
wszystkich miłośników kinematografii, ale również 
osób, które chcą spełnić miłe popołudnie w gronie 
rodziny. 
 

Łucja Psonak 

klasa 3 LO a 
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Sylwetka 

Gdy gram, nic się nie liczy 
 Amelia Nosal to 

uczennica klasy 1 LO Ap 

(dziennikarsko- filmowej) 

VI LO w Nowym Sączu. 

Uczennica trenuje grę w 

tenisa od 8 lat w „Szkole 

Tenisa Grzegorza Jeża’’.  

 Do gry zainspirowa-

ła ją siostra, która zapro-

siła ją na jeden ze swoich 

treningów. Amelia zain-

trygowana tym sportem 

również zaczęła swoją 

przygodę z tenisem. 

Dziewczyna na zawodach 

w Nowym Sączu zajmo-

wała wysokie miejsca, 

lecz jeszcze nigdy nie 

miała okazji pojechać na 

jakieś spoza miasta. 

 Jak mówi bardzo 

kocha to, co robi i spra-

wia jej to wielką przyjem-

ność. Według Amelii każ-

dy może się nauczyć 

grać, wystarczą tylko 

chęci i umiejętności.  

 Bardzo dobrze pa-

mięta swój pierwszy tre-

ning. Mówi, że jak tylko 

wzięła rakietę do ręki 

wiedziała, że chce to ro-

bić w swoim życiu. Bar-

dzo szybko zrozumiała 

zasady gry i od razu ją 

pokochała. ,,Sport odry-

wa mnie od rzeczywisto-

ści - gdy gram nic się nie 

liczy, wszystkie problemy 

znikają, zostaję tylko ja i 

rakieta.’’ 

 Amelia podkreśla, 

że gdyby nie wsparcie 

siostry i trenera nigdy by 

nie zaszła tak daleko. Po-

magali jej przezwyciężyć 

trudności i nauczyli ją 

wielu rzeczy. Tenis spra-

wia, że ma cele w życiu, 

które chce spełnić.  

 Dziewczyna oprócz 

gry interesuje się rów-

nież tańcem, rysowa-

niem, fotografią. Bardzo 

lubi słuchać muzyki przy 

graniu. Najbardziej prze-

pada za muzyką delikat-

ną i odprężającą. Gdy jej 

słucha czuje, że może 

osiągnąć wszystko.  

  

 Amelia nie wie jesz-

cze co chce robić za 5 lat, 

ale jest pewna, że nadal 

chce trenować. 

Gabriela Kulig  

klasa 1 LO A 
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Raport 

Aktywność fizyczna młodych Polaków 
Brak aktywności fizycznej zabija pół miliona Euro-

pejczyków rocznie i kosztuje Europę 80 mld euro -

alarmują eksperci . Jak podaje Światowa Organiza-

cja Zdrowia przeprowadzono badania m.in. W Pol-

sce, Niemczech, Wielkiej Brytani ,Francji ,Hiszpanii  

i we Włoszech. Z badań  wynika, że dzieci w wieku 

11-15 lat ruszają się dziennie tylko 60 min. Eksperci 

podkreślają, że brak ruchu jest przyczyną ponad 7 

proc. zgonów, a koszty związane z chorobami, któ-

re wiążą się z brakiem aktywności - m.in. z cukrzy-

cą , nowotworami, chorobą wieńcową - sięgają 219 

mln rocznie.  

Pieszo do szkoły? 

„Współcześni młodzi ludzie rezygnują z umiarkowanej 

aktywności fizycznej, czyli takiej, która powoduje przy-

spieszenie czynności serca, lekką zadyszkę np. spacer, 

chodzenie pieszo do szkoły – tłumaczy dr Anna  Dzielska 

z warszawskiego Instytutu Matki i Dziecka. - Wlicza się w 

to także lekcje WF w szkole.  Zmalał również odsetek 

młodzieży, która jest bardziej aktywna i korzysta z zajęć 

takich jak: bieganie i gry zespołowe. Najmniej aktywne są 

dziewczęta w wieku 15 lat, a różnica między nimi a 

chłopcami - wynosi niemal 10 punktów procentowych. 

Zamiast meczu chat 

Brak aktywności fizycznej idzie w parze z przybieraniem 

na wadze.  Od 2014 r. odsetek nastolatków z nadwagą i 

otyłością wzrósł niemal o 2 punkty procentowe. Eksperci 

są zgodni, że przyczyną spadku zainteresowania ruchem 

jest fascynacja urządzeniami elektronicznymi: kompute-

rami, tabletami  czy smartfonami, które zajmują dzie-

ciom i młodzieży prawie cały wolny czas. Zamiast wyjść 

na podwórko, zagrać mecz lub wyjść na spacer młodzi 

wolą spotkać się w mediach społecznościowych.  

- Ma to niestety negatywne strony, gdyż obserwujemy, 

że młodzi rzadziej wychodzą z domu z przyjaciółmi , ale 

kontaktują się z nimi raczej za pośrednictwem Internetu 

– komentuje dietetyk Maria Zielińska. 

Fatalne nawyki żywieniowe 

Co gorsze - oprócz tego, że mniej się ruszają, nastoletni 

Polacy także fatalnie się odżywiają. Owoce i warzywa są 

spożywane na zalecanym poziomie odpowiednio przez 

38 proc. i 34 proc. badanych. I choć odsetki te wzrosły 

nieco od 2014 r. to wciąż są zbyt niskie. Ponadto z badań 

wynika, że prawie dwie trzecie (blisko 70 proc.) nastolat-

ków spożywało słodycze częściej niż raz w tygodniu, a aż 

45 proc. z tą samą częstotliwością piło dosładzane napo-

je. Dlatego sporo do zrobienia mają tu dorośli - to oni 

powinni kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe  

i aktywność fizyczną zwłaszcza, że rzutuje to później na 

zachowanie młodych ludzi w całym dorosłym życiu. A jak 

wiadomo niezdrowe żywienie i brak ruchu są przyczyna-

mi wielu chorób. 

Niebezpieczna stagnacja 

Siedzący tryb życia może być bardzo niebezpieczny! Nie-

elastyczne mięśnie mogą prowadzić do bólów kręgosłu-

pa, a słabsze kości niosą większe ryzyko urazów i złamań. 

Dzięki aktywności fizycznej możemy m.in. poprawić lub 

zachować naszą wydolność fizyczną, utrzymać odpo-

wiednią wagę, zbudować masę mięśniową, która stabili-

zuje stawy i kręgosłup, zwiększyć naszą odporność.  

W końcu,  jak mówi stare polskie przysłowie „Ruch to 

zdrowie”. 

Katarzyna Hojda 
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Felieton 

Nigdy nie burz, zawsze twórz 
  Ludzie od zawsze potrzebują innych do 

tego, by prawidłowo funkcjonować społecznie. Kon-

takty z ludźmi są nieuniknione.  Tworzymy relację, 

zawierając związki i przyjaźnie. Coraz częściej jednak 

spotykam się z opinią, iż ludzie są tak naprawdę do 

niczego niepotrzebni. Pytając o argumenty budujące 

powyższą opinię najczęściej słyszę, 

że ludzie przynoszą jedynie nega-

tywne emocje. Prawdą jest, że two-

rzenie relacji nie jest proste. Często 

musimy iść na kompromisy, po-

święcamy się albo rezygnujemy ze 

swoich celów, aby relacja przetrwa-

ła. Zastanawiające jest więc to jak 

poważną rolę mają osoby, które 

spotykamy na swojej drodze. 

 Dzięki ludziom budujemy 

swoją historię. Spotykamy tych 

“dobrych” i “złych”, „lubianych”  

i „obojętnych”. Nie mamy wpływu 

na to czy polubimy daną osobę, 

ponieważ nie mamy wpływu na 

uczucia - mamy wpływ na to, co z 

nimi zrobimy. Warto patrzeć na wszystko obiektyw-

nie, z przekonaniem, że wszystko dzieje się “po 

coś”. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie dostrzec  te-

go w chwili obecnej, być może za jakiś czas stanie 

się to jasne. 

 Wiele razy usłyszałam stwierdzenie, że nie 

warto angażować się w relację, bo ludzie “prędzej 

czy później nas zostawiają”. Nie mogę się z tym nie 

zgodzić. Sama jestem tego idealnym przykładem. 

Długo musiałam “przerabiać tę lekcję”, żeby wysu-

nąć nowe wnioski. Przekonałam się o tym, że ludzie 

przechodzą z nami tylko pewien etap. W międzycza-

sie każdy z nas się zmienia, ma inne potrzeby, kieru-

je się odmiennymi wartościami. Nie warto trzymać 

w sobie żalu czy urazy, że stało się tak, a nie inaczej. 

Nauczyłam się, że z każdego zła zawsze - prędzej czy 

później - wyłania się dobro. 

 Nierzadko bywa tak, że ludzie stają się tymi 

najbliższymi chociaż się tego nie spodziewaliśmy. 

Są wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujemy.  

Potrafią wesprzeć, wskazać odpowiednią drogę, 

ale też zwrócić uwagę, kiedy wymaga tego sytu-

acja. Ze wszystkiego należy czerpać pozytywy, choć 

wiadomo, że nigdy nie będzie idealnie. 

 Niewątpliwie trzeba mieć odwagę, aby zaufać 

komuś obcemu. Każda relacja wymaga ciągłej, obu-

stronnej pracy. Prawdą jest, że drugi człowiek mo-

że być naszą najlepszą motywacją, ale też siłą de-

strukcyjną. Nikogo nie należy zmuszać 

do tego, by razem coś budować, jeśli 

ta druga strona nie wyraża takiej  

chęci. Trzeba odpuścić, a będzie można zobaczyć 

czy tak naprawdę stanowimy ważną część życia 

danej osoby. Pamiętaj, że nikt dla kogo jesteśmy 

istotni nigdy nas nie zostawi. Patrz na świat nie tyl-

ko otwartymi oczami, lecz także otwartym sercem. 

Nigdy nie burz, zawsze twórz! Niech ludzie będą 

dla Ciebie inspiracją, a nie przyczyną regresu w 

Twoim życiu. 

Natalia Basiaga 
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