
   

Drodzy  Nauczyciele i Uczniowie!  

Życzymy Wam cierpliwości i zdrowia w tych trudnych czasach… 

Redakcja „SZTAMY” 

Kwartalnik Zespołu Szkół nr 3 im. B. Barbackiego 

Maj 2020 



 2 

 

 
Słowo do 

czytelnika ! 

Spis treści:  

 

str.2 Słowo do czytelnika  

str.3 Wojna z niewidzialnym 

wrogiem 

str. 4 –5 Dzień Ziemi  

Str.6  Wywiad specjalny 

Str.7 Wywiad specjalny 

Str.8 Wywiad (ówka)  

Str.9 Sylwetki  

Str.10  Komentarz i Recenzja 

Str.11 Recenzja 

Str. 12 Reportaż  

Str. 13—14 Komentarze 

Str. 15—16 Felietony 

Redakcja: Marta Oleksy III LO A, Marta Kuźniar III LO A,  

Gabriela Wolińska II LO A, Natalia Basiaga II LO A,  Angeli-

ka Nawalaniec II LO A, Weronika Totoś II LO A, Oliwia Ko-

tarba II LO A, Łucja Psonak II LO A, Maria Panicz I LO Ag, 

Gabriela Porębska I LO Ag, Adam Tomasik I LO Ag, Dawid 

Fedko I LO Ag, Aleksandra Pustułka I LO Ap, Agnieszka 

Szkaradek I LO Ap,  Jessica Trojan I LO Ap, Gabriela Karwa-

la I LO Ap, Kacper Matura I LO Ap,  

Opracowanie graficzne: Marta Kuźniar, III LO A 

Zdjęcia: Sylwia Lorek (s. 5, 14) oraz pixabay.com 

Korekta i opracowanie graficzne: dr Klaudia Jasińska 

 Drodzy Sztamowicze!  

 Rząd Polski 11 marca 2020 roku podjął de-

cyzję o zamknięciu placówek edukacyjnych w 

związku z zagrożeniem koronawirusem, wywołu-

jącym chorobę Covid-19. Od 25 marca wszystkie 

szkoły przeszły na tzw. zdalne nauczanie. Od po-

nad miesiąca wszyscy próbujemy się odnaleźć w 

nowej rzeczywistości. Dlatego mam nadzieję, że 

znajdziecie trochę wolnego czasu, aby przeczytać 

nowe wydanie naszej szkolnej gazety. Zaprasza-

my Was do przeczytania ciekawego wywiadu z 

red. Wojciechem Molendowiczem, który zdradził 

nam kilka tajemnic dotyczących jego pracy. Ma-

rysia i Adam przeprowadzili ciekawe wywiady, a 

Natalia i Gabriela zaproponowały interesujące 

felietony. Warto również poznać ciekawych 

uczniów „Szóstki”, których sylwetki przygotowali 

dla nas Agnieszka i Kacper.  

 Jako tegoroczna maturzystka i redaktor na-

czelna pragnę podziękować za wspólne trzy lata 

spędzone na łamach „SZTAMY”. Od przyszłego 

wydania zastąpi mnie Gabriela Wolińska z klasy 

2 LO A. Dla mnie maj będzie już miesiącem po-

wtórek do egzaminów. Być może spotkamy się 

kiedyś w innych mediach jako zawodowi dzienni-

karze :-) Trzymam mocno kciuki za naszą redak-

cję i życzę Wam głów pełnych pomysłów!  

Redaktor naczelna 

Marta Oleksy 

Od redakcji:  

Serdecznie dziękujemy  

red. Marcie Oleksy i red. Marcie Kuźniar  

za aktywną pracę w gazecie „SZTAMA”  

 



 3 

Reportaż  

Wojna z niewidzialnym wrogiem 

Dnia 4 marca 2020 roku w 

Polsce został potwierdzony 

pierwszy przypadek zakaże-

nia nowym wirusem. Tedros 

A d h a n o m  G h e b r e y e s u s 

oświadczył na konferencji 

prasowej w Genewie, że ko-

ronawirus SARS-CoV-2 i jego 

coraz bardziej powszechna 

obecność na całym świecie 

mogą być określane mianem 

pandemii. Podano, że najbar-

dziej narażeni na zachorowa-

nie i śmierć są ludzie starsi, 

natomiast dzieci i młodzież 

mogą przechodzić zakażenie 

łagodnie lub bezobjawowo.  

Światowa pandemia  

        Pod koniec 2019 roku w 

miejscowości Wuhan w Chi-

nach pojawił się nowy wirus. 

W lutym media zaczęły mó-

wić o osobach zakażonych już 

w Europie. Włochy stały się 

nowym epicentrum choroby. 

Początkowo ludzie nie przej-

mowali się wirusem i nie wie-

rzyli w chorobę. Niestety, 

robiło się coraz gorzej. Włosi 

zaczęli izolować miejsca, w 

których było najwięcej cho-

rych. Świat patrzył na Włochy 

i zaczynał się przejmować.  

Zamykamy szkoły  

           Na początku marca w 

Polsce pojawiły się pierwsze 

osoby zakażone.  Już 11 mar-

ca premier Mateusz Mora-

wiecki ogłosił pierwsze ogra-

niczenia dla Polaków. Pod-

czas posiedzenia zespołu za-

rządzania kryzysowego pod-

jęliśmy decyzję o zamknięciu 

wszystkich placówek oświa-

towych i szkół wyższych na 

dwa tygodnie; placówki będą 

zamknięte od poniedziałku - 

poinformował  premier Mate-

usz Morawiecki. 

      Zamknięto szkoły, galerie 

handlowe, kina i restauracje. 

W mediach rozpowszechnio-

no apel “zostań w domu”. Do 

24 maja przedłużono zdalne 

nauczanie w szkołach. Msze 

w kościołach odbywały się 

praktycznie bez wiernych.  

Życie na kwarantannie  

     Siedzimy w domach. Co 

dzień słuchamy doniesień z 

całego świata. Przerażające 

dane nadchodzą z Włoch, 

Hiszpanii i Niemiec. W Wiel-

kiej Brytanii I USA, gdzie po-

czątkowo zlekceważono koro-

nawirusa, jest już bardzo źle. 

W szpitalach na całym świe-

cie walczą "jak na wojnie" 

lekarze i pielęgniarki . Wszy-

scy pomagają jak mogą, szyją 

maseczki, drukują gogle, do-

wożą rękawiczki, a także je-

dzenie dla strudzonych leka-

rzy. 

#zostańwdomu  

         Musimy wytrzymać! Mu-

simy wygrać wojnę! Wojnę z 

wirusem! Aby za jakiś czas, 

znów było tak jak kiedyś. Że-

by można było wrócić do 

szkoły i pracy. Żebyśmy mogli 

planować wycieczki i wyjścia, 

zwiedzać kraj i świat nie tyl-

ko przez Internet! 

Aleksandra Pustułka  

klasa I LO Ap 
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Reportaż  

 Typowe sobotnie popołu-

dnie. Posprzątałeś cały dom, 

odrobiłeś wszystkie lekcje i nie 

masz za bardzo ochoty na prze-

czytanie książki, czy obejrzenie 

kolejnego odcinka serialu. W 

głowie więc pojawia się myśl - a 

gdyby tak pojechać na zakupy? 

Spotkać się ze znajomymi i przy 

okazji może zjeść jakiś   fast  

food - przecież w galerii handlo-

wej mamy to wszystko na wycią-

gnięcie ręki.  

 Spotykacie się. Przechodzi-

cie koło witryn sklepowych i w 

pewnym momencie w oczy rzuca 

ci się ta piękna bluza, wręcz 

krzyczy, żeby ją kupić. Wcho-

dzisz do sklepu, zabierasz bluzę 

oraz kilka innych rzeczy, kieru-

jesz się w stronę przymierzalni. 

Do innych rzeczy nie jesteś prze-

konany, ale ta bluza… Znajomi 

mówią, że świetnie na tobie le-

ży, podkreśla kolor twoich oczu, 

po prostu WOW. Nagle przypo-

minasz sobie, że podobne cztery 

leżą zakopane gdzieś w szafie i 

tak naprawdę to w nich nie cho-

dzisz. No, ale z tą bluzą będzie 

inaczej! Przecież jest wyjątkowa 

i jedyna w swoim rodzaju. Pada 

decyzja - bluza zostaje z tobą. 

Stoisz przy kasie i podczas opła-

ty miła ekspedientka proponuje 

ci plastikową reklamówkę - jest 

o wiele za duża jak na jedną 

rzecz, ale i tak ją bierzesz. Nie 

zastanawiasz się, że za chwilę 

wyrzucisz ją do kosza.  

Śmieci zapakowane w śmieci  

 Trochę zgłodnieliście, więc 

kierujecie się w stronę fast 

fooda, ale po drodze mijacie 

księgarnię. Zaraz… to ta nowa 

książka Stephena King’a jest już 

dostępna? Koniecznie musisz ją 

mieć. Wchodzisz do środka, 

znajdujesz książkę, spoglądasz 

na cenę i …co? 50zł za książkę 

to trochę dużo i po szybkiej kal-

kulacji dochodzisz do wniosku, 

że taniej byłoby kupić czytnik 

ebook’ów i kupować książki w 

postaci cyfrowej - patrząc na to 

jak dużo książek czytasz, zaosz-

czędziłbyś sporo pieniędzy. W 

końcu decydujesz się na zakup 

w księgarni, jesteś już na miej-

scu… Przecież nic nie daje takiej 

satysfakcji jak przeczytanie 

książki, a potem odłożenie jej na 

półkę, aby zbierała kurz, aż ktoś 

w końcu się jej pozbędzie. Przy 

kasie bierzesz kolejną plastiko-

wą reklamówkę. Czy mogłeś 

włożyć książkę do plecaka, który 

ze sobą zabrałeś? Oczywiście. 

Ale po co tak się trudzić i nieść 

dodatkowy ciężar na plecach. 

Nareszcie. Docieracie do fast 

fooda. Zamawiasz kilka rzeczy i 

wybierasz wersję ‘na wynos’.  

Nie zabierasz nigdzie tego je-

dzenia, jesz je na miejscu, ale 

przecież papierowa torba jest 

wygodniejsza do przeniesienia 

na stolik niż plastikowa, niepo-

ręczna tacka. Siadasz przy stoli-

ku, wyciągasz swoje jedzenie. 

Hamburger, frytki, nuggetsy – 

wszystko zapakowane w osobne 

kartonowe pudełeczka… dosta-

łeś śmieci zapakowane w śmieci. 

ŚMIECI. ŚMIECI. ŚMIECI.  

 

  Wyspa śmieci 

2 2 k w i e t n i a - D z i e ń  Z i e m i 
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Reportaż 

1,6 miliona kilometrów  

 Oto Wielka Pacyficzna Pla-

ma śmieci, chociaż można na-

zwać ją wyspą, ponieważ z ba-

dań fundacji The Ocean Cleanup 

wynika, że w tej chwili zajmuje 

ona powierzchnię ok. 1,6 milio-

na km kw., czyli  pięć razy tyle, 

co powierzchnia naszego kraju. 

Olbrzymia plama śmieci, zlokali-

zowana w północnej części Pa-

cyfiku na północny wschód od 

H a w a j ó w ,  t o  j e d e n 

z najdobitniejszych dowodów 

niszczyc ie lsk ie j  dz ia ła lnośc i 

człowieka. Obserwując to miej-

sce specjaliści stwierdzili, że do 

połowy XXI w. w oceanach bę-

dzie pływać więcej plastiku niż 

ryb. Niestety, już od dawna mi-

liony wodnych stworzeń umiera-

ją z żołądkami wypełnionymi 

plastikiem. 

Bądź EKO  

 Myślisz – nie mam na to 

wpływu? Mylisz się. Po pierwsze 

- ograniczajmy zużycie plastiku, 

bo to on jest największym prze-

kleństwem. Zamiast kupować 

wodę butelkowaną zainwestuj-

my w filtr i metalową butelkę, 

będziemy wtedy swobodnie ko-

rzystać ze swojej wody w kranie. 

Po drugie - zamiast plastiko-

wych reklamówek w sklepach 

raz zainwestujmy w naprawdę 

dobrą materiałową torbę, którą 

zawsze będziemy ze sobą zabie-

rać na zakupy. Ograniczajmy ku-

powanie ubrań (zainwestujmy w 

te droższe, bardziej jakościowe, 

a posłużą nam na dłużej) lub 

przerzućmy się na tzw. lumpek-

sy! Naprawdę czasem  można 

znaleźć tam świetne rzeczy. Sta-

rajmy się nie jeść w fast 

foodach, nie zamawiać rzeczy 

przez Internet i zamiast od razu 

kupić jakąś książkę, najpierw 

poszukać jej w bibliotece albo 

zapytać znajo-

mych, czy może 

oni jej nie mają. 

Pamiętajmy o 

segregacji śmie-

ci— niech EKO 

styl stanie się 

modny i popular-

ny. Nie zaśmie-

cajmy lasów i 

plaż.  Istnieje 

jeszcze wiele 

sposobów na po-

moc naszej pla-

necie, wystarczy 

ich poszukać  

i wcielić w życie.  

 

Dbaj o planetę  

 Na koniec 

chciałabym przy-

wołać słowa Neila de Grasse 

Tyson’a:  

„Gdyby od naszego najbliższego 

krewnego z królestwa zwierząt 

dzieliła nas jakaś ogromna ge-

netyczna przepaść, słusznie mo-

glibyśmy napawać się naszą bły-

skotliwością. Mielibyśmy prawo 

dumać nad tym, jak bardzo od-

mienni jesteśmy i jak wiele nas 

dzieli od współistniejących z na-

mi stworzeń. Jednak nie ma żad-

nej takiej przepaści. Zamiast te-

go jesteśmy zjednoczeni z przy-

rodą, nie plasujemy się ani nad, 

ani pod nią, ale W NIEJ .” 

 Pamiętajmy więc, by dbać 

o naszą planetę, bo to wszystko 

co mamy i nie możemy tak jej 

zaniedbywać. To w jakim stanie 

zostawimy ją dziś, taką zastaną 

jutro nowe pokolenia. Miejmy 

nadzieję, że będą mieli okazję 

zobaczyć świat tak pięknym, jak 

my widzimy go dzisiaj… chociaż 

czasem nie umiemy tego piękna 

docenić.  

 Tylko od nas zależy nasza 

przyszłość, więc nie udawajmy, 

że to nas nie dotyczy!  

Weronika Totoś  

klasa 2 LO A 

Fot (str.5) Sylwia Lorek 
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Wywiad specjalny 

To po prostu trzeba przeżyć  
 

R o z m o w a  z  p w d .  A d r i a n e m  S u r m a ń s k i m  H O  

Czy mógłby Pan opowiedzieć  

nam coś o  sobie? 

Nazywam się Adrian Surmański, 

mam dwadzieścia lat i jestem 

drużynowym 8  Nowosądeckiej 

D r u ż y n y  W i e l o p o z i o m o w e j 

„Zenit”. Posiadam pierwszy sto-

pień instruktorski: przewodnik 

oraz drugi najwyższy stopień 

harcerski: Harcerz Orli.  

Dlaczego chciałeś wstąpić do 

harcerstwa? 

Zaczęło się to w podstawówce, 

gdy na Nickelodeon lecieli 

"Wróżkowie chrzestni", a  na Je-

tix, później znanym jako "Disney 

XD", puszczali Fineasza i Ferba. 

Wtedy poprzez te animacje mia-

łem pierwszy raz styczność ze 

scoutingiem. Wizja zdobywania 

umiejętności w  zakresie pierw-

szej pomocy, survivalu, własno-

ręcznego budowania przydat-

nych obiektów wygrawerowała 

we mnie marzenie, które jeszcze 

długo musiało poczekać na swo-

je spełnienie.  

Jak nazywała się twoja pierw-

sza drużyna i  kiedy stałeś  s i ę 

jej członkiem?  

Moją pierwszą drużyną była naj-

starszą drużyna na Sądecczyź-

n i e ,  a  z a r a z e m  j e d n a 

z najstarszych w Polsce, 

a mianowicie I Nowosądecka 

Drużyna Wędrownicza „Czarna 

jedynka” im. Stefana Czarniec-

kiego. Dołączyłem do niej w 

wieku 16 lat. Do przyrzeczenia 

harcerskiego zostałem dopusz-

czony w Dzień Kobiet, 8  marca 

2016 roku. 

Czym jest przyrzeczenie harcer-

skie i jak wspominasz moment 

jego złożenia?  

Przyrzeczenie jest złożeniem 

przysięgi i  zobowiązaniem się 

do pełnienia służby Polsce, Bo-

gu,  do  pomocy b l i źn im 

i przestrzegania prawa harcer-

skiego. Można powiedzieć, że to 

jest taki start w życiu harcer-

skim, otworzenie wrót do dal-

szego samorozwoju. Jest to też 

magiczna chwila, której nie da 

się zbytnio opisać słowami. Mo-

ment gdy wszyscy zbierają się w 

kręgu i zaczynasz czuć, że jesteś 

częścią całej wielkiej rodziny 

harcerskiej, że masz w swym 

gronie ludzi, którzy zawsze po-

mogą Ci, gdy będziesz miał pro-

blemy. To po prostu trzeba 

przeżyć. 

Dlaczego warto wstąpić do har-

cerstwa? 

Zapewnia nam umiejętności 

przydatne w codziennym życiu; 

zarządzanie systemem małych 

grup, wszelkie kursy ułatwiające 

komunikację z innymi ludźmi, 

kursy pierwszej pomocy i setki 

innych rzeczy, które warto po-

znać. Co jest jednak najważniej-

sze — daje nam wspomnienia, 

których nikt nam nigdy nie od-

bierze i nikt nam nie sprzeda. 

Czy to z wyjazdów, na których 

zawsze coś się dzieje, czy cho-

ciażby ze zbiórek, które też do 

nudnych nie należą.  

 

Kto może wstąpić do  h a r c e r -

stwa? 

Do harcerstwa może wstąpić 

każdy od szóstego do dwudzie-

stego pierwszego roku życia. 

Moja drużyna aktualnie przyj-

muje osoby w wieku 13-21 lat, 

więc serdecznie zapraszamy was 

na nasze zbiórki, natomiast je-

żeli ktoś ma młodsze rodzeń-

stwo, które chciałoby do nas 

dołączyć, z przyjemnością udzie-

lę informacji o innych druży-

nach.  

Czy chciałbyś coś jeszcze prze-

kazać  naszym czytelnikom?  

Tak, pomimo różnych opinii 

i stereotypów serdecznie zachę-

cam przynajmniej do spróbowa-

nia — bo warto. Jeśli komuś się 

nie spodoba — trudno, ale może 

jednak ktoś odkryje, że to jest 

to czego mu brakowało.  

 

 

Maria Panicz 

klasa 1 LO Ag 



 7 

Do jakiej grupy rekonstrukcyj-

nej Pan należy?   

Polskie Towarzystwo Historycz-

ne, oddział Nowy Sącz.  

Skąd wzięło się u Pana zainte-

resowanie historią, a pewnie w 

dalszej kolejności rekonstrukcją 

historyczną? Co leży u podstaw 

tej pasji? 

W młodzieńczych czasach zain-

teresowałem się historią, milita-

riami i tak już pozostało na zaw-

sze :-) Podstawą jest odkrywa-

nie, poznawanie czegoś, co było 

kiedyś, to bardzo pobudza cie-

kawość.    

W ilu rekonstrukcjach do tej 

pory wziął Pan udział i którą z 

nich najczęściej wspomina?  

W bardzo wielu, a najmilej 

wspomina się te, które się sa-

memu zorganizowało. Mam na 

myśli inscenizację historyczną 

„Bitwa o Rytro 1939” w 2009 r., 

„Bitwa pod Marcinkowicami  

1914”, której rekonstrukcja od-

była się w 2014 r. Wspomina się 

zawsze wesoło te, w których coś 

poszło nie tak, niezgodnie z za-

łożonym scenariuszem, a cza-

sem tak bywa, jednak widzowie 

tego nie wiedzą i nie mogą się o 

tym dowiedzieć. Czasami się 

zdarza, że coś zawodzi i tak już 

jest, wtedy pozostaje improwi-

zacja :-)   

Żeby dobrze zaprezentować 

„żywą historię” trzeba mieć do-

stęp do mundurów, wyposaże-

nia czy broni. Jak udaje się to 

wszystko pozyskać? Jakie 

umundurowanie najtrudniej 

odtworzyć?  

Kiedyś, wiele lat temu był z tym 

problem. Aktualnie już takiego 

nie ma, gdyż powstało w Polsce 

kilka firm, które szyją repliki ta-

kiego umundurowania, niemalże 

każdej formacji wojskowej, więc 

to tylko kwestia pieniędzy. Jed-

nymi z droższych są chyba mun-

dury polskie z  okresu II RP i 

1939 r. Ale to chyba dlatego, że 

dużo rekonstruktorów odtwarza 

takie jednostki z  tego okresu.  

Co w tym całym procesie, od 

decyzji o wyborze wydarzenia 

historycznego po realizację, 

czyli efekt w  postaci przedsta-

wienia jest najtrudniejsze? 

Najtrudniejsze jest pozyskanie 

finansowania, jak wiadomo wy-

pożyczenie i przywiezienie, np. 

historycznych pojazdów jest 

bardzo kosztowne, do tego 

koszty pirotechniki, to są tysią-

ce złotych. Zatem najpierw trze-

ba mieć zapewnione finansowa-

nie, a dopiero wtedy można się 

brać do działania.    

Co Pan czuje  podczas udziału w 

takiej rekonstrukcji, kiedy za-

kłada mundur, słyszy odgłosy 

walki?  

Dla mnie jest to przyjemność, 

taki sposób na spędzanie czasu 

wolnego, ale też upamiętnienie 

tych osób, które rzeczywiście 

wiele lat temu brały udział w 

tych wydarzeniach i narażały 

własne życie w   słusznej spra-

wie, by pamięć o nich i ich do-

konaniach wiecznie trwała, a 

ponadto, by przekazać jak naj-

lepszą lekcję historii widzom.   

Jak, Pana zdaniem, młodzi lu-

dzie mogą we współczesnych 

czasach okazywać patriotyzm? 

I  co robić, by nie stał się on 

pustym słowem, kojarzącym się 

jedynie z bohaterami historycz-

nymi? 

Przede wszystkim pamiętanie o 

osobach, ich czynach i wydarze-

niach ważnych dla Polski, godne 

uczczenie poległych w obronie 

naszej ojczyzny, kultywowanie 

dumy z tego, że jest się Pola-

kiem.   

Dziękuję za rozmowę w swoim 

imieniu i   wszystkich Czytelni-

ków.   Wywiad z Panem udo-

wadnia młodzieży, że historia 

nie musi kojarzyć się ze stertą 

grubych, zakurzonych książek, 

że może być „żywa”, atrakcyjna 

i ciekawa. 

Dokładnie tak, dziękuję i po-

zdrawiam, a jednocześnie zapra-

szam na moje rekonstrukcje. 

   

Rozmawiał Adam Tomasik  

klasa 1 LO Ag   

Spotkanie z żywą historią  

wywiad z  por. rez. mgrem Pawłem Terebką  

człowiekiem, dla którego historia naszego kraju i  patriotyzm stanowią najwyższą wartość 

Wywiad specjalny 
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Bądźcie ciekawi świata  
Rozmowa z Wojciechem Molendowiczem, 

redaktorem naczelnym „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”  

Wywiad (ówka) 

Czy dziennikarstwo to zawód, któ-

ry interesował Pana od zawsze? 

Czy był w Pańskim życiu jakiś mo-

ment, który zadecydował, że pój-

dzie Pan w tę stronę?  

Nie było takiego jednego momentu. 

Byłem młodym człowiekiem, który 

interesował się wieloma dziedzina-

mi życia. Bardzo lubiłem rozmowy z 

ciekawymi ludźmi. A to są właśnie 

dziennikarskie atuty. Najpierw w 

Chrzanowie miałem okazję podjąć 

pracę w redakcj i  tygodnika 

„Przełom”. Później trafiłem do 

ogólnopolskiej gazety sportowej 

„Tempo”. Praca tam była dla mnie 

prawdziwą przyjemnością, ponie-

waż byłem kibicem jednego z klu-

bów piłkarskich, więc chodziłem na 

mecze tego klubu i pisałem z nich 

sprawozdania. Kiedy trzeba było to 

sprawozdania krytyczne, bo miłość 

– choć ślepa –  całkiem nie przysła-

niała mi krytycyzmu. Sport był moją 

pasją i jeszcze dostawałem za to 

pieniądze.  

Jakie jest Pana najlepsze i najgor-

sze wspomnienie w karierze dzien-

nikarskiej? 

Wspaniale wspominam momenty, 

gdy tworzyłem kolejne nowe redak-

cje. Najpierw wspomniany tygodnik 

„Przełom” w Chrzanowie, potem 

nowosądecki oddział „Gazety Kra-

kowskiej”, a następnie oddział 

„Dziennika Polskiego”. Wcześniej w 

tych oddziałach różnie bywało, ale 

udało się zebrać znakomity zespół 

świetnych dziennikarzy i razem re-

dagowaliśmy najlepsze – w tamtym 

czasie –  tytuły prasowe. Niezwy-

kłym momentem był dla mnie rów-

nież czas tworzenia całkiem nowej 

gazety na Sądecczyźnie, czyli  

„DTS”. Jeśli chodzi o najgorsze mo-

menty – nie było ich zbyt wiele i 

staram się ich nie pamiętać. Pozy-

tywne podejście do problemów, to 

połowa sukcesu w ich rozwiązywa-

niu. 

Jakie ma Pan obowiązki związane z 

byciem redaktorem na-

czelnym? Czy bardzo 

różnią się od zadań 

zwykłego dziennikarza?  

Najważniejszym zada-

niem redaktora naczel-

nego jest organizowanie 

pracy redakcji. Nad tym 

czuwa przede wszystkim 

mój zastępca –  pani Jo-

lanta Bugajska. Współ-

czesne dziennikarstwo 

bardzo się zmieniło. Re-

daktorzy nie muszą już 

siedzieć w redakcji, tak jak było 

jeszcze np. 10 lat temu. Dzisiaj mo-

gą przesyłać nam materiały przez 

Internet, nie ruszając się z domu. 

Oczywiście spotykamy się co jakiś 

czas na zebraniach redakcji, pod-

czas których ustalamy tematy oraz 

planujemy obszary naszych działań.  

Czym należy się odznaczać, aby 

móc zostać dziennikarzem? Czy są 

jakieś kryteria?  

Zwykle jest wielu chętnych do tego 

zawodu, ale bardzo wielu szybko 

rezygnuje. Aby zostać dziennika-

rzem nie trzeba kończyć studiów 

dziennikarskich. Nie wystarczy jed-

nak wykształcenie średnie i sama 

matura. Trzeba umieć dobrze pisać, 

być wytrwałym, dociekliwym i od-

ważnym. No i przede wszystkim 

bardzo dużo czytać na każdy możli-

wy temat.  

Czy mógłby Pan opisać nam w jaki 

sposób wygląda codzienność 

dziennikarska? 

Dziennikarz zasadniczo nie ma 

określonych stałych godzin pracy. 

Ja dzisiaj przyszedłem do redakcji 

na 9 rano. Podzieliśmy wśród ze-

społu różne obowiązki –  nie tylko 

dziennikarskie zresztą - a potem 

pojechałem do Regionalnej Telewi-

zji Kablowej przeprowadzić wywiad 

z prof. Jerzym Hausnerem. Dzienni-

karze czasem pracują w weekendy, 

a często do późnego wieczora jeśli 

przygotowują jakiś ważny materiał.  

Rozpoczynał Pan pracę w redakcji 

w latach 90. XX wieku. Co zmieniło 

się w dziennikarstwie od tamtego 

czasu? 

Właściwie zmieniło się wszystko. 

Rozpoczynałem pracę wtedy, gdy 

nie dysponowaliśmy tak zaawanso-

waną techniką. Dawniej pisało się 

teksty na kartkach lub maszynie do 

pisania. Wiadomości przesyłało się 

faksem. Dzisiaj nikt już nie używa 

tego typu sprzętu.  

Czy mógłby Pan dać nam, jako być 

może przyszłym dziennikarzom, 

rady, o których chciałby Pan wie-

dzieć zanim zaczęła się Pańska 

dziennikarska droga?  

Przede wszystkim dużo czytajcie. 

Oczywiście lektury szkolne, mądre 

gazety i starannie dobrane portale 

internetowe.  Bądźcie ciekawi świa-

ta!  

Rozmawiały  

Angelika Nawalaniec,  

Gabriela Wolińska  

Klasa 2 LO A 
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Nasza Mistrzyni 
 

 
 

Muzyka to pasja 
 

Sylwetka 

 Gabriela Migda ma 15 lat 
i chodzi do klasy 1 LO Cp. Gabi 
trenuje boks i kickboxing w 
klubie UKS Evan Nowy Sącz. W 
2019 zdobyła tytuł Mistrzyni 
Polski w boksie, a także  
Wicemistrzyni Polski kadetek w 
kickboxingu po raz trzeci. Zdol-
na uczennica trenuje sztuki 
walki od 5 lat.  
 Do klubu dołączyła dzięki 
koleżance, a dokładniej jej za-
kładce do książki, na której był 
plan zajęć. Gabi zobaczyła za-
kładkę, która ją zainteresowa-
ła, a gdy się jej przyjrzała zoba-
czyła plan zajęć treningów. Od 
razu przyszła na pierwsze zaję-
cia, które jej sie spodobały.  
 Obecnie sama rozdaje 
takie zakładki swoim znajo-
mym. Jak mówi bardzo kocha 
to, co robi. Zadałem pytanie 

naszej Mistrzyni czy w sztukach 
walki może walczyć chłopak z 
dziewczyną. Jak sama mówi nigdy 
nie zdarzyło jej się walczyć z chło-
pakiem na konkursach czy innych 
przedsięwzięciach, ponieważ wal-
ki mają swoje kategorie, np. wa-
gowe. Zdarzyło się jej jednak wal-
czyć z kolegami na sali treningo-
wej.  
 Gabi podkreśla, że w pasji 
sportowej bardzo wspierają ją 
rodzice, znajomi oraz trenerzy. 
Bez nich jej osiągnięcia nie byłyby 
możliwe. Mistrzyni uważa, że do 
walki nadaje się praktycznie każ-
dy dziewczyna czy chłopak. We-
dług niej najważniejsze są tylko i 
wyłącznie umiejętności i chęci. 
Doskonale pamięta swoją pierw-
szą walkę – był to dla niej ogrom-
ny stres. „Pamiętam dużą salę, 
dopingujące mnie koleżanki. To 

była świetna przygoda. Pa-
miętam również jak po raz 
pierwszy zawisł na mojej szyi 
medal. Takich chwil nigdy się 
nie zapomina .”  
 Gabi oprócz sztuk walk 
ma także inne zainteresowa-
nia, takie jak: taniec, rysowa-
nie, oraz czytanie książek. Jej 
u l u b i o n a  k s i ą ż k a 
to ,,Niekończąca się opo-
wieść", do której często po-
wraca. Nasza szkolna bokser-
ka nie wie jeszcze co będzie 
robić za 5 albo 10 lat. Na 
pewno wie, że chce nadal 
kontynuować swoją karierę w 
sztuce walki, bo to jest coś co 
kocha. 
 

Kacper Matura 
1 LO Ap 

pierwszą autorską płytę 
pt.: „Ucieczka”. Sergiusz 
wiele razy proszony był o 
autograf albo wspólne 
zdjęcie, ale do sławy pod-
chodzi z pokorą i skromno-
ścią.  
 Razem z nim w zespo-
le występuje również jego 
rodzeństwo –  Angela 
(uczennica 2 LO F) i Martin 
(uczeń 1 LO Ap). Wszyscy 
są pasjonatami muzyki. 
Sergiuszowi oraz jego ro-
dzinie życzymy wielu dal-
szych sukcesów muzycz-
nych! 

Agnieszka Szkaradek 
Kacper Matura 

Klasa 1 LO Ap 

 Sergiusz Gołąb to uczeń 
klasy 1 LO Ap (dziennikarsko-
filmowej) VI LO w Nowym Są-
czu. Nasz kolega urodził się 17 
lipca 2004 roku. Od 6 lat dzia-
ła w rodzinnym zespole  
POISONS, który koncertuje na 
terenie całej Polski. Sergiusz 
gra na perkusji, a jego debiut 
miał miejsce rok temu na kon-
cercie w Kędzierzynie-Koźlu. 
Młody muzyk znakomicie pa-
mięta stres, który mu wów-
czas towarzyszył – ale dzisiaj 
trema zamieniła się w dumę 
ze wspaniałych występów.  
 Zespół POISONS cieszy 
się wielką popularnością – te-
ledyski mają po 100 tysięcy 
wyświetleń na Spotify oraz 
YouTube. W 2016 roku wydali 
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Okiem pierwszoklasisty 

Komentarz 

 
Każdy jest wyjątkowy  

 
Wszyscy powinniśmy przynajmniej raz w życiu dostać owacje na stojąco, bo przecież każdy z nas 

zwycięża ten świat - August. 

 

Recenzja 

 „Nie dasz rady, będzie Ci 

zbyt trudno, za dużo nauki..” – 

to pierwsze słowa, z którymi 

zapewne zetknął się każdy 

pierwszoklasista liceum ogól-

nokształcącego. Minęło już 

kilka miesięcy, odkąd pierwszy 

raz przekroczyliśmy progi bu-

dynku Zespołu Szkół nr 3.  

 Z pozoru nam pierwsza-

kom wydaje się, że szkoła 

średnia jest dla nas czasem 

zmian, przykładania się do na-

uki, a także ciężkiej pracy, jed-

nak w realnym świecie eduka-

cja w szkole średniej nie jest tak 

trudna, jak się wydaje! Oczywi-

ście, jeżeli staramy się od samego 

początku. W szkole ponadpodsta-

wowej i ponadgimnazjalnej wyjąt-

kowo ważnym jest przykładanie 

się do rozszerzeń oraz przedmio-

tów zawodowych.  

 W naszej placówce posiada-

my wykwalifikowanych nauczycie-

li, którzy zawsze służą pomocą w 

razie trudności, a zmartwienia 

związane z akceptacją w nowej 

szkole szybko odchodzą w niepa-

mięć podczas pierwszych dni 

szkolnych. Kwestią czasu jest 

również przyzwyczajenie się 

do nowego miejsca, więc je-

żeli panuje przyjazna atmos-

fera, szybko osiągniemy ten 

cel.  

 Pomimo tego, że nasza 

szkoła wydaje się małych roz-

miarów, to tak naprawdę jest 

wyjątkowo przytulnym bu-

dynkiem.                                                                                                                              

                                                                                           

Agnieszka Szkaradek 

 klasa 1 LO Ap 

 Książka "Cudowny chłopak" 
wydana 14 lutego 2012 roku przez 
amerykańską pisarkę Raquel Jara-
millo Palacio jest przepiękną oraz 

inspirującą   historią, nad którą 
w niektórych momentach można 
się wzruszyć. Głównym bohate-
rem powieści jest  August, który 
przez rzadką mutację genetycz-
ną urodził się ze zdeformowaną 
twarzą. Przez swoją chorobę 
musi  uczyć się w domu, lecz w 
wieku 10 lat rodzice w końcu 
postanawiają go wysłać do szko-
ły. Wiąże się to z różnymi wy-
zwaniami, z którymi do tej pory 
nie miał do czynienia. Głównym 
z nich jest podejście rówieśni-
ków uprzedzonych do niego 
przez to jak wygląda. August nie 
jest jednak sam - w problemach 
pomagają mu najbliższe osoby. 
 Według mnie książka uczy 
nas, że wygląd nie jest najważ-
niejszy. Co więcej, czasem nie 

warto zwracać uwagi na to, co 
inni o Tobie myślą.  Każdy bo-
wiem jest na swój sposób wy-
jątkowy. Ta czarująca powieść 
może stać się inspiracją dla 
każdego czytelnika, ponieważ 
wszyscy zmagamy się z różny-
mi problemami, często nie 
wiedząc jak sobie z nimi pora-
dzić. Powinniśmy jednak pa-
miętać, że przy odpowiednim 
podejściu oraz pomocy bli-
skich osób zawsze znajdziemy 
najlepsze rozwiązanie. Oso-
bom, które wolą kino od ksią-
żek polecam również film pod 
tym samym tytułem.  

Gabriela Karwala 

1 LOAp 
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 Produkcja ukazuje historię 
Jamie Sullivan i Landona Carte-
ra, którzy można powiedzieć 
pochodzili z dwóch odmiennych 
światów. Dziewczyna zupełnie 
nie wyróżniała się na tle szkol-
nych koleżanek. Jej wiara w sie-
bie nie była uzależniona od opi-
nii innych ludzi. Była wzorową 
uczennicą oraz posłuszną córką 
pastora Kościoła baptystów. 
Natomiast chłopak, był jej prze-
ciwieństwem. Nie wiedział cze-
go oczekiwał od swojego życia. 
Był bardzo popularny w szkole, 
do której uczęszczał, a swój 
wolny czas poświęcał na robie-
nie niedojrzałych dowcipów ze 
swoimi przyjaciółmi. Jeden z 
nich miał niespodziewane i ka-
tastrofalne zakończenie. W jego 
wyniku Landon uniknął więzie-
nia, ale w ramach resocjalizacji 
musiał podjąć się prac społecz-
nych, na rzecz mniej zdolnych 
uczniów. Chłopak prosi o po-
moc Jamie, która bez wahania 
zgadza się mu pomóc. Stawia 
mu tylko jeden warunek. Męż-
czyzna musi obiecać, że się w 
niej nie zakocha. Rzecz ta wy-
daje się prosta do spełnienia. 
 W role głównych bohate-
rów wcielili się Mandy Moore 
(Jamie Sullivan) oraz Shane 
West (Landon Carter). W skła-
dzie aktorów pierwszoplano-
wych możemy zauważyć debiu-
tantów. Pomimo tego faktu, po 
mistrzowsku zmierzyli się ze 
swoim zadaniem. Odtwórcy 
nadali odgrywanym przez siebie 
postaciom wyjątkowy i indywi-
dualny charakter, zadbali o każ-
dy najmniejszy szczegół w pro-

cesie kre-
owania wize-
runku boha-
terów, a ca-
łości dopeł-
niają idealnie 
dobrane do 
postaci ko-
stiumy, o 
które zadba-
ła Douglas 
Hall. Twórcy 
filmu mile 
mnie zasko-
czyli. Spo-
d z i e w a ł a m 
się kolejnego 
filmu, o pro-
stej i prymi-
tywnej fabu-
le, a otrzy-
małam na-
prawdę za-
s k a k u j ą c ą 
p r o d u k c j ę , 
która wyróż-
nia się spo-
śród obszernej listy melodra-
matów. Jest to swego rodzaju 
ciekawa lekcja, nie tylko dla 
młodszego pokolenia. Dobrze 
ukazany psychologiczny rys te-
go filmu, sprawia, że zapoznać 
powinni się z nim również doro-
śli. "Szkoła uczuć" jest produk-
cją przepełnioną ciepłem, emo-
cjami i pięknem, niezwykle 
wzruszającą i dająca nadzieję.  

 Według mnie, ten film za-
wiera zdumiewającą ilość zalet, 
dlatego bez żadnych ogródek 
mogę śmiało stwierdzić, że ta 
produkcja wywarła na mnie 
ogromne wrażenie, dostarczyła 
mi wielu emocji i przeżyć. Uwa-

żam, że dany film w całkiem 
prosty i w wyjątkowy sposób 
ukazuje czym jest miłość, a 
przede wszystkim jak potrafi 
zmienić człowieka. Z przyjem-
nością obejrzę go kolejny raz i 
zachęcam wszystkich, aby po-
świecili odrobinę swojego czasu 
na zapoznanie się z tym dzie-
łem, gdyż naprawdę warto.  

 
 

Łucja Psonak  
Klasa 2 LO a 

 
W tobie jest cząstka mnie  

 

"Szkoła uczuć" to amerykański melodramat w reżyserii Adama Shankmana, wyproduko-
wany przez wytwórnię Warner Bros Pictures.  

Film jest ekranizacją powieści Nicholasa Sparksa pt. "Jesienna miłość", jednego z naj-
większych fenomenów książkowych, który swoją premierę miał w 1999 roku.  

Recenzja 
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Powrót do przeszłości  
Rodzice opowiadali 
często swoim dzieciom, 
że sami chodzili do 8 -
klasowej szkoły podsta-
wowej, a następnie 
zdawali egzaminy do 
szkół średnich. Tak by-
ło dawniej, a dzisiaj 
system edukacji powró-
cił do modelu z prze-
szłości.  Jak poradziły 
sobie te roczniki i jak 
poradzą sobie kolejne, 
które idą tym syste-
mem? Na pewno była 
jest i będzie przez kilka 
lat  trochę kłopotliwa 
sytuacja, lecz trzeba 
się przyzwyczaić.  
- Moim zdaniem wpro-
wadzenie reformy było 
bezsensowne - mówi 
Aleksandra, uczennica I 
klasy LO. - Uważam, że 
utrudniła ona życie 
wielu młodym ludziom, 
gdyż poprzez nią więk-

szość z nich nie dostała 
się do wybranych przez 
siebie szkół. 
Szkoły średnie musiały 
zmniejszyć ilość od-
działów, aby przyjąć 
uczniów z jednego i 
drugiego typu szkoły. 
Dlatego wielu młodych 
ludzi nie mogło dostać 
się do wymarzonej 
szkoły. 

 
Ciasne korytarze 

Problem „podwójnego 
rocznika” to również 
brak miejsca w salach i 
na korytarzach. Ucznio-
wie nie mieszczą się i 
mają problem z przed-
ostaniem się w czasie 
przerw z piętra na pię-
tro. Ten tłok sprawia, 
też że każdy kto kończy 
lekcje np. na najwyż-
szym piętrze ma pro-
blem, by swobodnie 
zejść i zdążyć na auto-

bus. Okazuje się, że 
młodzi ludzie mają 
również problem ze 
skorzystaniem z toalet.  
Wiele szkół musiało 
„wypożyczyć” dodatko-
we sale w innych bu-
dynkach, aby zmieścić 
wszystkie klasy. 
 

Nowy kształt matury  
Zmiany dotyczą rów-
nież egzaminu matural-
nego. Do tej pory ab-
solwenci zdawali egza-
miny obowiązkowe tyl-
ko z 3 przedmiotów ( j. 
polski, matematyka, j. 
obcy). Dodatkowy 
przedmiot zdawany był 
na poziomie rozszerzo-
nym, ale nie miał wy-
maganego limitu punk-
tów. Obecni uczniowie 
szkół ponadpodstawo-
wych będą musieli zali-
czyć ten 4 egzamin na 
minimum 30%. - Uwa-

żam, że reforma szkol-
nictwa w polskich szko-
łach była złą decyzją  -  
mówi Martyna, uczen-
nica I klasy LO. Dodat-
kowy rok w gimnazjum, 
byłby dobry, aby zyskać 
więcej świadomości i 
upewnić się w wyborze 
szkoły średniej.  
 Myślę, że na pew-
no pierwszoklasiści są 
trochę przerażeni, ale 
ze wszystkim trzeba 
sobie dać radę. Czas 
najlepiej pokaże czy te 
wszystkie zmiany wpły-
ną korzystnie na kolej-
ne pokolenia uczniów.   
 
 

 

Jessica Trojan 

Klasa 1 LO Ap 

 

Problemy podwójnego rocznika  

 

Czy ta zmiana wyszła im na dobre? Jak już wiadomo w ubiegłym roku do liceów i techników do-

stali się uczniowie po ukończeniu gimnazjum i szkoły podstawowej. Dla uczniów był to czas wy-

pełniony stresem, wielkimi zmianami i różnym poziomem nauczania.  

Reportaż 
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          W ostatnim czasie nasz świat 

zmienił się diametralnie. Głośne i 

tłumne dotąd galerie ucichły. Parki 

wyludniły się, ulice zieją pustkami. 

Gdzie okiem nie sięgnąć panuje spo-

kój i cisza, lecz nad tym spokojem 

unosi się ponura mgła niepokoju i 

strachu. Brzmi to jak wstęp do kolej-

nej świetnej przygody w książce o 

tematyce postapo? Otóż nie tym 

razem. 

  W obliczu aktualnych wyda-

rzeń nie musimy sięgać po książki 

mówiące o straszliwych katastrofach 

dziesiątkujących ludzkość, wystarczy 

spojrzeć za okno, włączyć wiadomo-

ści lub radio. Raj dla książkoholików 

prawda? Nie, nie prawda. 

  To, co nas aktualnie spotyka, 

czyli pandemia koronawirusa, nie 

jest czymś przez nas pożądanym, a 

przede wszystkim nie powinno być 

czymś przez nas lekceważonym. 

Rząd stara się jak może, aby zapew-

nić osobom zarażonym godne wa-

runki. Szkoły, uczelnie i część zakła-

dów pracy nie zostało zamkniętych 

bez powodu. Granice naszego pań-

stwa są kontrolowane, a osoby po-

wracające do domów muszą poddać 

się kwarantannie. My, jako obywate-

le, otrzymaliśmy nakaz pozostania w 

naszych domach, aby zminimalizo-

wać ryzyko zarażenia.  

 To pierwsza taka sytuacja, gdy 

możemy zrobić coś dla świata po 

prostu nie wychodząc z domu. Wy-

korzystajmy to. Jest to wręcz nasz 

obowiązek, ponieważ w tej sytuacji 

nie jesteśmy odpowiedzialni tylko i 

wyłącznie za siebie. Odpowiadamy 

za całe społeczeństwo, dlatego tym 

bardziej denerwują mnie osoby, któ-

re postępują lekkomyślnie i sieją pa-

nikę. Część ludzi nadal nie zdaje so-

bie sprawy z powagi sytuacji. Ucieka-

ją z domów objętych kwarantanną, 

wychodzą na spotkania czy ignorują 

polecenia zamieszczone w sklepach 

dotyczące np. dezynfekowania rąk 

lub zakładania rękawiczek.  

 Nastąpiły ciężkie czasy, ale 

zawsze jest nadzieja na opanowanie 

sytuacji pod warunkiem, że  będzie-

my stosować się do określonych za-

sad. Nikt nie jest zadowolony z tego, 

że został zamknięty w czterech ścia-

nach własnego domu, ale w tym do-

mu zostaje, bo jest świadomy, że to 

jedyna droga do naprawy sytuacji.  

 Wszystkim jest ciężko, ale 

miejmy nadzieję, że sytuacja wróci 

do normy, a my z powrotem będzie-

my bez ściskającego nas za serce 

strachu czytać książki postapo. 

 

                                                                                                              

Gabriela Wolińska 

Klasa 2 LO A 

 

Komentarz 

 

Książkowe  historie  zamieniły się w rzeczywistość 
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Komentarz 

 

Uważaj na Fake news 

 Każdego z nas w więk-

szym, bądź mniejszym stopniu 

zaczął dotyczyć temat wirusa 

COVID-19. Każdy na wybuch 

owej „pandemii” zareagował 

odmiennie. Jedni zaczęli obse-

syjnie wykupywać jedzenie z 

półek sklepowych. Drudzy po-

deszli do sytuacji w sposób 

„marketingowy” poprzez rozwi-

janie swojego biznesu na ła-

twowierności ludzi, którzy będą 

w stanie uwierzyć w cudowną 

leczniczość tabletki na katar.  

 Media, jako główne źró-

dło informacji w dzisiejszym 

świecie, odegrały największą 

rolę w sianiu paniki wśród spo-

łeczności różnych krajów. My, 

jako ludzie, którzy szukają in-

formacji w najłatwiej dostęp-

nych miejscach, jesteśmy po-

datni na przyswajanie fałszy-

wych, bądź wyolbrzymionych 

informacji, co 

powoduje różne 

n i e p o r o z u m i e -

nia z tragiczny-

mi skutkami. 

Przykładem było 

masowe usypia-

nie zwierząt, 

gdy jeden z portali udostępnił 

artykuł mówiący o podejrzeniu, 

że zwierzęta też mogą przeno-

sić wirusa, co oczywiście jest 

nieprawdą.  Środki maso-

wego przekazu obierają sobie 

za cel, ludność niewykształco-

ną, podatną na każdą plotkę, 

dzięki której informacje jak i 

liczba osób czytających artykuł 

zadziwiająco wzrośnie.  

 Czy tzw. „fake news” lub 

„hot news” są warte pisania, 

jeśli są napędzane strachem o 

przyszłość i zdrowie 

czytelnika? Prawda 

jest ważna, czasami 

lekko podkoloryzo-

wana szybciej trafia 

do odbiorców, ale 

nie można bawić się 

psychiką ludzi, w 

momencie kiedy potrzeba im 

prawdziwych, rzetelnych infor-

macji, które dotrą do każdej 

grupy społecznej, a nie masy 

kłamstw, bądź niepotwierdzo-

nych nowinek ze świata coraz 

to gorętszych plotek.  

Oliwia Kotarba 

Klasa 2 LO A 

Fot. Sylwia Lorek 
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Felieton 

 

Potęga podświadomości  

Nowy Rok dla wielu z nas 

to czas zmian, obietnic i posta-

nowień. To jest także moment, 

by podsumować rok, który nie-

dawno pożegnaliśmy. Myślimy 

o tym, co dany rok nam przy-

niósł i wcale nie chodzi tutaj o 

rzeczy materialne. Każdy nowy 

dzień dostarcza innych emocji, 

przeżyć i doświadczeń. Czasem 

dni są pełne radości, a niekiedy 

zupełnie odwrotnie - są pełne 

smutku, gniewu i żalu. Często 

wspominamy osiągnięcia, który-

mi teraz możemy się pochwalić 

i marzenia, które jeszcze nie 

tak dawno były tylko w naszej 

wyobraźni. Marzenia to “coś”, 

co dostarcza motywacji, pozwa-

la spojrzeć w przyszłość z opty-

mizmem i wiarą w lepsze jutro. 

Jestem pewna, że każdy posia-

da chociaż jedno. Pytanie 

brzmi: ile osób spełnia 

to o czym marzy?  

 Ile razy myśląc o czymś, 

co chciałabyś/ chciałbyś osią-

gnąć rodziło się przekonanie o 

tym, że to nie ma sensu, bo i 

tak to się nie spełni? Masz ra-

cję! To i tak się nie spełni, a 

wiesz dlaczego? No nigdy nic 

nie zrobi się samo. Do spełnie-

nia Twoich własnych marzeń 

potrzebny jesteś Ty sam, Twoje 

zaangażowanie, praca na rzecz 

danego celu i wiara w to, że 

prędzej czy później go osią-

gniesz. Jeśli każdego dnia bę-

dziesz przykładał przysłowiową 

cegiełkę do tego, by się udało, 

to tak będzie. W końcu wszyst-

ko zależy od nas samych.  

 Wierzysz w coś takiego, 

jak potęga 

podświado-

mości?  Ile razy 

sam rzucałeś so-

bie kłody pod no-

gi na Twojej 

upragnionej dro-

dze, wątpiąc we 

własną siłę? Po-

tęga podświado-

mości bardzo 

przydaje się w 

codziennej 

“walce o wyższe zamierzenia”. 

Polega ona na wyobrażaniu so-

bie momentu, w którym to o 

czym tak bardzo myślimy staje 

się rzeczywistością. Na pod-

świadomość można wpływać też 

poprzez najzwyklejszą wiarę w 

to, że nam się uda. Zdaję sobie 

sprawę, że najłatwiej jest zała-

mać ręce przy pierwszym niepo-

wodzeniu i odpuścić, ale to nig-

dy do niczego dobrego nie pro-

wadzi. Każdą porażkę potraktuj 

jako lekcję albo próbę samego 

siebie i swojego charakteru. 

 Kolejną przeszkodą na 

drodze do spełnienia marzeń 

dla dużej ilości osób są inni lu-

dzie. Bojąc się krytyki czy nie-

zrozumienia z ich strony – rezy-

gnujemy albo uciekamy. Prze-

myśl jednak taką decyzję. Prze-

cież Twoje marzenia są Twoje! 

Radość jaką z pewnością Ci 

przyniosą będzie Twoja i to li-

czy się najbardziej. Ktoś komu 

zależy na 

Twoim 

szczęściu 

będzie się 

cieszył 

razem z 

Tobą. Dla 

osób, któ-

re nie mo-

gły zaak-

ceptować 

Twoich 

działań i 

podawały 

w wątpliwość ich słuszność mo-

że staniesz się inspiracją i przy-

kładem na to, że warto dzia-

łać pomimo wszystko. 
 Wykorzystaj czas na to, co 

lubisz robić. Dąż do tego, co 

chcesz osiągnąć z wiarą, zaan-

gażowaniem i pewnością. Na 

pewno pojawią się przeciwności 

i trudności, ale nie załamuj się 

tylko staraj się je pokonać. Nikt 

nie mówił, że będzie łatwo, ale 

na pewno będzie warto jeśli 

walczysz o to na czym napraw-

dę Ci zależy.  

 

Natalia Basiaga 

klasa 2 LO A 
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Felieton 

 

Brzemię szacunku  

 Ostatnio w odmętach In-

ternetu natrafiłam na bardzo 

ciekawy post osoby, która pod-

pisuje się nazwą Anonimek. 

Brzmiał on tak:  

, ,Nie szanuję starszych./

Szanuję tych, którzy na ten 

szac unek/Sobie  zas łużyl i . /

M ą d r y c h ,  o d w a ż n y c h , /

Roztropnych, inteligentnych,/

Miłych czy tych, którzy są 

zdolni/ Do dzielenia się do-

brem./Szacunek nigdy nie jest 

za darmo./I tylko idioci twier-

dzą, że należy się /On z ,,z za-

sady”.  

 Początkowo po przeczyta-

niu go po prostu przesunęłam 

palcem w dół po ekranie telefo-

nu… lecz po chwili do niego 

wróciłam i zapisałam go. Tekst 

ten jest mocny i zarazem od-

ważny. Przecież od zawsze 

uczymy się, że należy szanować 

osoby starsze, nauczycieli, ro-

dziców, ale czy ktoś z nas zadał 

sobie kiedyś pytanie dlaczego? 

Czy wyżej wspomniane osoby 

akurat zasługują na nasz szacu-

nek? Przyznajcie szczerze, że 

nie zastanawialiście się nad 

tym. Ja też tego nie robiłam. 

Ofiarowywałam swój 

szacunek ,,z zasady”, bo 

tak należy, wypada,  a nie 

szczególnie dlatego, że dana 

osoba wzbudził go we mnie.  

          Słownikowa definicja ter-

minu mówi, że jeśli mamy do 

kogoś  szacunek, to uważamy go 

za osobę dobrą, wartościową, 

mądrą itp. i okazujemy mu to; 

j e ś l i  m a m y  d o  c z e -

goś szacunek  (wartości) to 

chronimy to lub doceniamy. 

Dlaczego więc często obdaro-

wujemy nim osoby, które kom-

pletnie na nie-

go, naszym 

zdaniem, nie 

zasługują?  

           Z d a j ę 

sobie sprawę, 

że temat, który 

poruszyłam jest 

bardzo kontro-

wersyjny. Mam 

nadzieję, że wywoła on dysku-

sję i zmusi was do przemyślenia 

tej kwestii. Ja osobiście długo 

głowiłam się nad pytaniem czy 

zgadzam się z Anonimkiem, czy 

jestem raczej po drugiej stronie 

barykady. W końcu doszłam do 

wniosku, że przyznam mu rację. 

Nie oznacza to jednak, że od tej 

pory nie będę ustępowała miej-

sca osobom starszym w komu-

nikacji miejskiej czy że nie będę 

im w jakiś sposób pomagać. Od 

tej pory będę rozważniej ofia-

rowywać swój szacunek, bo jest 

to wielka wartość. Nie powinni-

śmy rzucać nią na lewo i prawo. 

Obdarzmy nim nauczycieli, któ-

rzy chcą nas czegoś nauczyć i 

robią to, obdarzmy nim ludzi, 

którzy kochają Polskę i dumnie 

reprezentują ją na arenie mię-

dzynarodowej, obdarzmy nim 

tych, którzy na naszych oczach 

tworzą historię.  

           

 Czy na szacunek zasługuje 

starsza osoba przypadkowo mi-

nięta na ulicy? Zapewne tak. 

Jeśli jest go warta otrzymuje go 

od osób, które znają ją i jej hi-

storię, lecz nie otrzyma ona 

mojego szacun-

ku, co jest lo-

giczne. Nie 

wiem kim jest 

ta osoba, więc 

nie wiem też 

czy podźwignie 

brzemię sza-

cunku. Tak, 

szacunek jest 

w pewnym stopniu również 

brzemieniem, presją. Osoba, 

która zapracowała na 

szacunek  u wielu ludzi, 

nie chce ich zawieść, 

więc nie każdy sobie z 

tym poradzi. 

  Na koniec mam do Was 

jedną prośbę. Przemyślcie to, 

co tutaj napisałam i od tej pory 

rozważniej obdarzajcie ludzi 

szacunkiem, bo jeśli mamy do 

jednostki szacunek to ją chroni-

my i doceniamy. Czy każdą oso-

bę w Waszym życiu, którą nim 

obdarzyliście chronicie lub ce-

nicie? Odpowiedzcie sobie sami 

na to pytanie.  

 

                                                                                                          

Gabriela Wolińska  

klasa 2 LO A 


