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Drodzy Sztamowicze! 

 Z lekkim poślizgiem oddajemy w Wasze ręce nowy 

numer „Sztamy”. W tym wydaniu możemy poczytać o 

tym, co piszczy w sieci. W felietonach znajdziemy reflek-

sje na temat hipokryzji oraz dążenia do ideału. Ratowni-

cy Czytelnictwa polecają ciekawe lektury na majowe 

weekendy. Sprawdźcie też, czy uczniowie naszej szkoły 

okazują uczucia swoim ukochanym i jaka muzyka gra im 

w duszy. Tym razem „Sztamę” polecam zabrać na spacer 

i poczytać ją na łonie budzącej się natury☺ 

 Za tegorocznych maturzystów trzymamy kciuki, 

życzymy dużo optymizmu i wiary we własne siły oraz 

trafienia w wymarzone tematy. ☺ 

Redaktor  naczelna, 

Aleksandra Pustułka 

klasa III Ap 

Słowo do 

C z y t e l n i k a 
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News 

Mistrzyni Polski Juniorów 

Gabriela Migda, uczennica klasy 3 Cp, została Mistrzynią Polski Ju-

niorów w Kickboxingu. W dniach 1-3 kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim 

Gabrysia uczestniczyła w Mistrzostwach Polski Juniorów w kickboxingu w 

wersji low kick i zdobyła złoty medal. Nasza zdolna uczennica na co dzień 

trenuje w UKS "EVAN". Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych 

sukcesów!!! 

Solidarni z Ukrainą 

Nasza szkoła aktywnie włączyła się w niesienie pomocy mieszkań-

com Ukrainy, którzy przyjechali do Nowego Sącza. Szkolny Klub Wolonta-

riatu zorganizował zbiórkę żywności oraz potrzebnych rzeczy codziennego 

użytku. Wolontariusze, pod opieką pani prof. Violetty Jędruch, zorganizo-

wali również dwa Dni Solidarności z Ukrainą. Wszystkie środki finansowe 

uzyskane z tych przedsięwzięć zostaną przekazane rodzinom ukraińskim przebywającym w Nowym Sączu. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację akcji oraz wsparli finansowo to chary-

tatywne przedsięwzięcie!!! 

Sukces filmowców z 3 Ap 
Karolina Mróz i Bartłomiej Kania (współpraca Agnieszka Szkaradek) z klasy 3 Ap zdobyli I miejsce w kate-

gorii multimedialnej w V edycji konkursu "Epizody Niepodległości. Elity Ziemi Sądeckiej II Rzeczypospolitej 

i ich losy" - edycja 2021 organizowanego przez Andrzeja Romanka – inicjatora projektu, Oddział Instytutu 

Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Muzeum 

Okręgowe w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „Orion” w Nowym Sączu, pod patronatem honorowym: Wi-

tolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Barbary Nowak – Małopolskiego Kura-

tora Oświaty. Nasi licealiści, pod opieką prof. Bogumiły Gleń-Balickiej, przygotowali film ,,Sądecka Babcia– 

historia Anny Sokołowskiej" . Zachęcamy do obejrzenia filmu, który znajduje się na Facebooku VI LO. Gra-

tulujemy! 

Konkurs Lingwistyczny Duet 

Maria Panicz, uczennica klasy 3 Ag, odebrała nagrodę za zdobycie 1 miejsca w Międzyszkolnym 

Konkursie Lingwistycznym Duet w kategorii: język angielski i język rosyjski. Organizatorem konkursu jest 

Instytut Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu. Opiekunem laureatki była prof. Cecylia Borgosz. Serdecz-

nie gratulujemy!!! 

Olimpijki w Technikum Przemysłu Mody 

Kasia Dudzik z klasy 3 Tg oraz Eliza Sromek z klasy 3 Tp  zostały finalistkami Ogólnopolskiej Olimpia-

dy Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży. Olimpiada organizowana jest 

na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki w Łodzi.   

Serdecznie gratulujemy!!! 

Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły 

W Pałacu Młodzieży odbył się X Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły "Do Ciebie wołam Czło-

wieku, Ciebie szukam." W tym roku naszą szkołę w konkursie reprezentowali uczniowie klas dziennikarsko

-filmowych. Bartłomiej Kania, uczeń klasy 3 LO Ap, zajął II miejsce za recytację fragmentu utworu pt.: 

"Kamieniołom". W lirycznym repertuarze wspaniale zaprezentowały się również uczennice klasy 2 A: Ma-

ria Jasińska, Gabriela Kulig oraz Joanna Tyc. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. 

Przygotowaniem uczniów do konkursu zajęła się dr Klaudia Jasińska. 

(red) 
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Komentarz  

Co publikujesz w sieci? 

 Wiek XXI to czas, gdy Internet oraz social media 

zdominowały niemal każdą sferę życia człowieka. Nowo-

czesne środki przekazu dają nam możliwość łatwej ko-

munikacji, szybkiego zdobywania informacji, a także, jak 

wykazują naukowcy z Uniwersytetu w Bostonie – zaspo-

kajają potrzebę poczucia przynależności i chęć autopre-

zentacji. W związku z tym coraz trudniej znaleźć osobę, 

która nie podsiadałaby profilu na Facebooku lub Insta-

gramie. Jednak czy zawsze zdajemy sobie sprawę z kon-

sekwencji, jakie niesie ze sobą nasza działalność w sieci? 

 Jednym z głównych problemów szerzących się w 

Internecie jest cyberprzemoc. Nierzadko jesteśmy 

utwierdzani w błędnym przekonaniu o wielkości swoich 

umiejętności w posługiwaniu się i poruszaniu się po sieci 

internetowej. Wynikać to może z tego, że w naszym oto-

czeniu – rodzice lub dziadkowie – często potrzebują na-

szej pomocy w obsłudze sprzętu mobilnego. Tymczasem 

naszą naiwność wykorzystują przestępcy, którzy włamują 

się na konta, wykradają hasła i narażają użytkowników 

na straty materialne. 

 Ze względu na to, że Internet umożliwia szybką i 

łatwą komunikację z czasem może się stać jedyną prze-

strzenią, w której będą nawiązywały się relacje między-

ludzkie. Bostońscy naukowcy podkreślają, że będzie to 

miało negatywny wpływ na nasze funkcjonowanie. Rela-

cje online prowadzą do poczucia osamotnienia, zaniżo-

nej samooceny, a w konsekwencji nawet do depresji. 

 Obecnie możemy zauważyć, że powstają firmy, 

które zajmują się wyszukiwaniem informacji o wybra-

nych osobach. Mogą robić to dla przedsiębiorstw, które 

poszukują nowych pracowników, a w procesie rekrutacji 

uwzględniają dane zebrane z Internetu. Pracodawcy co-

raz częściej sprawdzają wizerunek w sieci swojego przy-

szłego pracownika. Media społecznościowe niesłusznie 

dają nam poczucie odwagi do zrobienia lub pisania o te-

matach, których nigdy nie poruszylibyśmy w rozmowie z 

kimś w realnym świecie. Gdy nasz wizerunek w sieci zbu-

dowany jest na treściach kontrowersyjnych, wulgary-

zmach może zdarzyć się, że zniszczymy w ten sposób na-

sze plany na przyszłość. Być może w przyszłości będziesz 

chciał pełnić poważne stanowiska w korporacjach, me-

diach, urzędach – więc warto zastanowić się już dzisiaj, 

co publikujesz w sieci na temat siebie lub innych. 

Magdalena Galica 

klasa II LO A 
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Komentarz  

Ile czasu spędzamy w Internecie…? 

23 lata, 5 miesięcy i 16 dni – tyle 

czasu spędza przeciętny Polak w Interne-

cie. Jest to 51 godzin tygodniowo, 16 

godzin pracy, a aż 35 są to inne działania. 

Najwięcej czasu spędzamy na platfor-

mach społecznościowych, takich jak Fa-

cebook czy Instagram. Niewiele mniej na 

oglądaniu filmów np. na  YouTube lub 

Netflixie oraz na słuchaniu muzyki. Zasta-

nawiam się czy warto aż tyle czasu być 

online? Badania dowodzą, że spędzając 

przed ekranem więcej niż 3 godziny 

dziennie możemy mieć problemy ze 

wzrokiem. Skupianie wzroku na ekranie 

przez dłuższy czas powoduje nadmierne 

napięcie mięśni oczu. Stają się one także 

suche i zaczerwienione. Jesteśmy naraże-

ni na dużą ekspozycję na światło niebie-

skie, powoduje to spadek melatoniny, co 

prowadzi do rozdrażnienia i bezsenności. 

Znany jest także problem FOMO, czyli 

przymus ciągłego sprawdzania smartfona 

z obawy, że coś nas ominie. 

 Moim zdaniem nie warto marno-

wać swojego czasu na wgapianie się w 

ekran. Może zamiast scrollowania sieci 

warto sięgnąć po książkę? Czytanie ksią-

żek pobudza wyobraźnię, ułatwia komu-

nikację, wzbogaca słownictwo. Zwiększa 

naszą wrażliwość i wiedzę ogólną oraz 

uczy myślenia. Książka potrafi wyciszyć. 

Wymaga skupienia, ale daje nam kom-

fort poukładanych myśli. Stajemy się 

bardziej cierpliwi, odcinamy się od hała-

sów otoczenia. Czytanie uczy refleksji. 

Każda książka to odmienna kraina, która 

różni się od naszej rzeczywistości. Gdy 

czytamy, zmniejsza się poziom stresu. 

Wbrew pozorom, do czytania nie potrze-

bujemy całego dnia czy kilku godzin – 

wystarczy kwadrans. Lektura przed snem 

to wyciszenie rozbieganych myśli. Nawet 

naukowcy mówią, żeby przed snem nie 

oglądać telewizji ani nie siedzieć w Inter-

necie, doskonałą alternatywą jest książ-

ka. 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zaba-

wa, jaką ludzkość sobie wymyśliła” 

~Wisława Szymborska 

Nie tylko kolorowe życie 

 W dzisiejszych czasach Internet 

oferuje nam wiele możliwości rozwoju w 

różnych sferach – w poznawczej, emocjo-

nalnej czy społecznej. Może być znakomi-

tym źródłem wiedzy, edukacji, rozrywki, 

komunikacji. Jednak Internet to 

nie tylko kolorowe życie, ale 

przede wszystkim przestrzeń 

niosąca wiele zagrożeń. 

Wielu ludzi nie zdaje 

sobie sprawy, że wirtualna rze-

czywistość zastąpiła naturalne 

aspekty naszego życia. Social 

media zapewniają możliwość 

nawiązania szybkiej rozmowy, 

dlatego rezygnujemy z odwie-

dzin. Internet niszczy również naszą kul-

turę osobistą, a także używanie języka 

ojczystego. W trakcie komunikacji inter-

netowej wykorzystujemy slogany, skróty 

myślowe, emotikony, zapożyczenia, za-

niedbując tym samym sferę rozwoju 

umiejętności mówienia lub pisania. 

Wszechobecne wulgaryzmy niszczą naszą 

kulturę osobistą. 

Internet negatywnie wpływa na 

psychikę człowieka. Poprzez czytanie 

wrażliwych lub niebezpiecznych treści, 

obraźliwych komentarzy możemy popaść 

w depresję. Wirtualna rzeczywistość 

szybko stała się miejscem przemocy – 

niektórzy ludzie obrażają innych, aby 

pokazać przysłowiową „odwagę” albo 

przypodobać się innym. Nie zauważają 

jednak, że w ten sposób stają się odpo-

wiedzialni za niszczenie zdrowia psy-

chicznego drugiego człowieka. Agresor, 

nie zdając sobie z tego sprawy, niszczy 

przez swoje zachowanie również samego 

siebie. 

Spędzanie wolnego czasu przed 

komputerem prowadzi również do pro-

blemów ze zdrowiem – nega-

tywnie oddziałuje na kręgo-

słup i wzrok. Wielu ludzi ule-

ga również uzależnieniu od 

Internetu. Zwykle gdy zaczy-

nają rozumieć swój problem 

szukają pomocy u psycholo-

ga. Proces leczenia jest jed-

nak długi i bardzo skompliko-

wany. 

Telefony, smartfony, laptopy, 

tablety na stałe zagościły w 

naszych domach. Należy więc pamiętać, 

aby zadbać o swoje bezpieczeństwo w 

Internecie i świadomie korzystać z tych 

nowoczesnych środków komunikacji. 

Alicja Jurkowska 

klasa II A 

Aleksandra Pustułka 

klasa III Ap 

Artykuł 
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Komentarz  

BABCIA I DZIADEK w naszym życiu 

Zastanawiałeś się kiedyś 

nad tym, że są obok nas 

bliscy ludzie, którzy kochają 

nas zupełnie bezinteresow-

nie? Można na nich liczyć, 

potrafią pocieszyć z trud-

nych chwilach, obronić nas 

w sporze z Rodzicami, do-

rzucić drobne grosze do 

kieszonkowego… 

Oczywiście – to Babcie i 

Dziadkowie!!!  

Większość z nas spędziła z 

nimi chwile od małego, bo 

to oni uczyli nas i wprowa-

dzali w świat. Dzięki nim 

znamy opowieści rodzinne - 

najciekawsze przygody o 

naszych rodzicach oraz in-

nych krewnych.  Babcie i 

dziadkowie pełnią w na-

szym życiu wielką rolę. 

Dziadkowie są dla nas wiel-

kim przykładem do naśla-

dowania – pokazują nam co 

dobre a co złe, co jest w 

życiu ważne. Przekazują 

nam rodzinną wiedzę z po-

kolenia na pokolenie, opo-

wiadają niezapomniane 

historie, to oni potrafią 

nam poprawić humory w 

wspaniały sposób. Zwykle 

Babcia przekazuje nam taj-

ne receptury na pyszne 

obiady lub słodkie ciasta. 

Pełni miłości, spokoju i cier-

pliwości zawsze chętnie 

służą nam pomocą.  Pamię-

tajmy więc zawsze o na-

szych babciach i dziadkach, 

nie tylko w ich styczniowe 

święto, ale każdego dnia:-) 

Katarzyna Damasiewicz 

 Gabriela Sroka 

klasa II A 

Komentarz 

Przyjaźń-najwyższa wartość w naszym życiu 

 Czym jest przyjaźń? Jak mo-

żemy rozumieć to słowo?  Przy-

jaźń jest najważniejszą warto-

ścią w życiu człowie-

ka. Jest również ważnym uczu-

ciem, takim jak miłość, potrafi po-

konać najtrudniejsze przeszkody z 

jakimi boryka się każdy człowiek. 

Dzięki niej możemy się rozwijać, 

zmieniać. Przyjaźń to jedno z naj-

bardziej pozytywnych uczuć, któ-

re jest w stanie zmie-

nić nawet cały nasz świat.  

 Współcześnie możemy zau-

ważyć, że wielu ludzi nie jest w 

stanie żyć bez przyjaźni. Każdy z 

nas pragnie mieć obok sie-

bie osobę,  która będzie w stanie 

nas wysłuchać wtedy, kiedy mamy 

jakiś problem bądź nie potrafimy 

sobie z czymś poradzić. Przyjaciel 

w takiej sytuacji wysłuchuje nas 

oraz stara się nam pomóc i dodać 

otuchy. Posiadanie takiej osoby 

jest czymś niezwykłym. Zaw-

sze daje nam radość i jest w stanie 

nas pocieszyć.  

 Czasem ludzie zadają sobie 

pytanie: po co mi przyjaźń skoro 

mam rodzinę i to ona może dać mi 

taką samą radość? Warto pamię-

tać, że rodziny się nie wybiera, 

bądź zadać też sobie pytanie: co 

się stanie, gdy zabraknie mi rodzi-

ny lub się ona ode mnie odwróci? 

Wtedy przyjaźń jest dobrym roz-

wiązaniem. W dzisiejszych czasach 

ludzie, borykają się z problemami, 

o których często nie chcą rozma-

wiać z rodzicami tylko właśnie ze 

swoim przyjacielem bądź przyja-

ciółką. Nastolatkowie myślą, że 

rodzice nie będą w stanie ich zro-

zumieć.  W takim wypadku to wła-

śnie przyjaźń może zastąpić rodzi-

nę.  

 Długość przyjaźni jest różna, 

są to przyjaźnie szkolne nastolet-

nie, lecz zdarzają się również na 

całe życie. 

 

Alicja Jurkowska  

Gabriela Turek  

klasa II A  
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Sonda 

Muzyka łagodzi obyczaje 
Muzyka towarzyszy nam od naj-

młodszych lat. Spotykamy ją na każdym 

kroku. Brzmi ona w radiach, środkach 

transportu publicznego, w kawiarniach. 

Nie możemy sobie wyobrazić filmów bez 

dodającej klimatu muzyki. Można się 

przy niej świetnie bawić na spotkaniach 

towarzyskich. Zawsze umila nam dzień. 

W tych czasach coraz więcej ludzi, w ra-

mach relaksu, słucha muzyki. Jest też ona 

dla niektórych ucieczką od rzeczywisto-

ści.  

Upodobania muzyczne zmienia-

ją się wraz ze zmianą pokoleń. Najnow-

szy sondaż dotyczący gustów muzycz-

nych pokazuje, że młodzi ludzie (12-17 

lat) najczęściej słuchają muzyki pop 

(29proc.). Drugim najczęściej wybiera-

nym stylem muzycznym jest rap i hip hop 

(22proc.). Na trzecim miejscu znajduje 

się muzyka rokowa (20proc.). Zdecydo-

wanie najrzadziej sięgają po muzykę di-

sco polo, poważną, klasyczną, dance i 

metal. 

 Postanowiłyśmy sprawdzić upo-

dobania muzyczne uczniów naszej szko-

ły. Zadałyśmy więc pytania:  Jakie naj-

częściej gatunki muzyczne wybierają? 

Co dla nich znaczy muzyka? Jaki jest ich 

ulubiony utwór?  

 Patrycja: 

- Moim ulubionym gatunkiem muzycz-

nym jest hip hop i pop. Bardzo umila mi 

czas w wykonywaniu czynności domo-

wych, w sporcie, na długich spacerach, 

ale także na spotkaniach towarzyskich. 

Każda piosenka jest dla mnie innym cu-

downym wspomnieniem. Mam kilka ulu-

bionych utworów, ale na chwilę obecną 

najbardziej przemawia do mnie piosenka 

autora Maroon 5 - “Maps”. 

Emilia:  

- Bardzo lubię słuchać popu, ale najbar-

dziej przemawia do mnie muzyka kla-

syczna. Przy niej można się odprężyć i 

zrelaksować. Przenieść do innego świata 

i zagłębić się w swoich myślach oraz ma-

rzeniach. Jest bardzo dobra do skupienia 

się, przez co lepiej mi się przy niej uczy. 

Bardzo odpręża mnie melodia lindseystir-

ling - “carol of the bells” oraz  inne utwo-

ry właśnie tej wokalistki. 

Piotr:  

- Mój ulubiony gatunek muzyczny? To 

oczywiście rock. Moim marzeniem jest 

dołączyć do kapeli rockowej, dlatego 

uczę się grać na gitarze elektrycznej. Jest 

to moja odskocznia od codzienności i 

sposób na wypełnienie wolnego czasu. 

Bez muzyki nie wyobrażałbym sobie ży-

cia! Moja ulubiona muza to “It’s my life” 

Bon Jovi. 

Mateusz: 

-Preferuję rap i muzykę elektroniczną, 

ponieważ jest wciągająca. Muzyka jest 

ważnym aspektem w moim życiu. Dzięki 

niej mogę się skoncentrować i zapo-

mnieć o aktualnych przeżyciach. Daje mi 

odpocząć od życia codziennego. Bez niej 

nie mógłbym normalnie żyć. Ciężko mi 

wybrać jedną, ale na chwilę obecną jest 

to piosenka  “Heart Ablaze” twórcy 

Fabvl.  

Zuzanna: 

- Gustuję w muzyce gatunku dance. Mój 

ulubiony artysta to Avicii. Kocham jego 

twórczość. Teksty jego piosenek są bar-

dzo prawdziwe i pomagają, gdy jest gor-

szy dzień. Lubię też spokojną muzykę pop 

- dzięki niej mogę się odprężyć gdziekol-

wiek jestem. Muzyka zawsze podnosi 

mnie za duchu. Kocham słuchać Avicii – 

Waiting for love. 

Dzięki tym wypowiedziom mo-

żemy stwierdzić, że dla większości ludzi 

trudne by było funkcjonowanie bez mu-

zyki. Jest ona częścią naszego życia i my-

ślimy, że to przez najbliższe lata nie ule-

gnie zmianie :-) 

Patrycja Matusik  

Gabriela Kulig 

klasa II A 
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Ratownicy czytelnictwa polecają: 

Mistrz sensacji 

Reporterska dbałość o szcze-

góły, szczypta harmonii i talent do 

snucia opowieści – to właśnie naj-

większe zalety pisarza, Macieja 

Siembiedy, którego chcę Wam 

polecić. W jego powieściach fikcja 

literacka miesza się z historyczny-

mi faktami, a efekty przyciągają 

uwagę. W dziełach tego autora 

widać wprawę w dociekaniu praw-

dy i zacięcie reporterskie. 

 Maciej Siembieda jest cenio-

nym dziennikarzem i reportażystą, 

trzykrotnym laureatem Nagrody 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-

skich, redaktorem naczelnym kilku 

gazet regionalnych oraz wykładowcą. 

Jego książki łączą w sobie kryminał, 

powieść historyczną i sensację. 

 Jego pierwsza powieść zatytu-

łowana „444” to rezultat wielu lat 

poszukiwań zaginionego obrazu pol-

skiego malarza Jana Matejki. Inna 

książka – „Miejsce i imię” – poświę-

cona jest tajemnicy holenderskich 

szlifierzy diamentów więzionych pod-

czas II wojny światowej w obozie pra-

cy na Górze św. Anny. Autor wydał 

także „Gambit”, „Wotum” i 

„Kukły”, a w tym roku na półkach 

księgarni pojawi się „Katharsis”. 

 Powieści Siembiedy polecam 

wszystkim kochającym kryminały, 

sensację a także tym, którzy lubią 

odkrywać wiedzę historyczną. Czas 

spędzony z powieściami tego auto-

ra na pewno nie będzie czasem 

straconym. 

Aleksandra Pustułka 

klasa III Ap 

Recenzja 

fot. ig: maciejsiembieda 

Łzy szczęścia i smutku 

Spider-man; „Bez drogi do 

domu” jest amerykańskim filmem 

akcji i fantasy na podstawie ko-

miksów Marvela. Do polskich kin 

wszedł on 17 grudnia 2021 roku. 

Zyskał on dużą popularność wśród 

fanów Marvela. 

 Film opowiada o Pete-

rze Parkerze, którego tożsamość 

superbohatera została ujawniona 

całemu światu. Szukając ratunku, 

prosi Stephana Strange’a, aby ten 

pomógł mu z jego problemem - 

ukryciem jego tożsamości. Nieste-

ty zaklęcie, którego użył Doktor 

Strange wymknęło się spod kon-

troli, prowadząc do jeszcze więk-

szych kłopotów. Zaczęli pojawiać 

się złoczyńcy z innych, alternatyw-

nych światów! Od tej pory Peter 

Parker będzie musiał zmierzyć się 

z wieloma ciężkimi sytuacjami, 

jednak nie będzie on w tym 

wszystkim sam. Albowiem tam 

gdzie pojawia się zło zawsze jest 

też dobro. 

Podsumowując, mogę po-

wiedzieć, że ten wspaniały amery-

kański film jakim jest Spider-man; 

„Bez drogi do domu” jest wyjątko-

wy i spektakularny. Dużą rolę w 

tym dziele odegrały efekty spe-

cjalne oraz muzyka. Także główni 

bohaterowie zagrali bardzo do-

brze i z wielkim talentem wczuli 

się w swoje role. Niektóre mo-

menty w filmie mrożą krew w ży-

łach, a inne powodują łzy szczę-

ścia lub smutku. Jedno można po-

wiedzieć, film zapadnie w pamięć 

każdemu. Śmiało możemy polecić 

ten film każdemu, kto interesuje 

się dziełami Marvela lub innymi 

„superbohaterami”. 

Katarzyna Kalisz  

Zuzanna Łaś  

klasa I A 
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Recenzja 

„Małe kobietki” Louisa May Alcott 

Książka „Małe kobietki” napi-

sana przez Louisę May Alcott po-

wstała w 1868 roku jako powieść 

przeznaczona dla panien i mło-

dzieży. Jej adresatkami miały być 

w zasadzie dziewczęta. Pomimo 

tego książka przekazuje uniwersal-

ne wartości, takie jak np. przyjaźń 

i konflikty między rodzeństwem. 

Akcja toczy się w drugiej poło-

wie XIX wieku w Stanach Zjedno-

czonych. Meg i jej trzy siostry, mu-

szą pozostać pod opieką matki, 

Marmee. W tym czasie ich ojciec 

walczy na wojnie secesyjnej.  

Dziewczynki mają olbrzymią wy-

obraźnię, dzięki czemu czekanie 

na powrót taty, umila im zabawa. 

Raz tworzą przedstawienie, innym 

razem zakładają tajne 

stowarzyszenia. 

Autorka obrazowo przedstawia 

perypetie sióstr. Dorastanie 

razem jest nie lada wyzwa-

niem. Meg jest najstarszą z 

córek. Na jej barkach spoczy-

wa opieka nad młodszym 

rodzeństwem. Nazywana jest 

"panną March". W opiece nad 

młodszymi siostrami pomaga 

jej Jo. Autorka przedstawia Jo 

jako buntowniczą, posiadającą 

chłopięcy styl bycia dziew-

czynę, która z całego serca 

chce walczyć na wojnie u boku 

swego ojca. Zupełnie inny 

charakter reprezentuje 

najmłodsza z sióstr, Amy. To 

wyrafinowana dusza, która nie 

cierpi przyziemnych zajęć. Ko-

cha za to malować. Natomiast 

ciut starsza od niej, cicha Beth, 

uwielbia grać na pianinie.  

Mama dziewcząt, Marmee, to 

kobieta o ciepłym charakterze.  

Mimo przeciwności losu stara się 

dobrze wypełnić misję samotnej 

matki.  Kocha swoje córki i lubi 

rozmawiać z ludźmi. Potrafi zarazić 

swoim entuzjazmem młodego, 

lekko nieśmiałego Teodora Lau-

renca i jego dziadka, sąsiadów z 

bogatego domu. 

Klimat tego tomu przypomina 

mi książki z serii „Ania z Zielonego 

Wzgórza”. A to dlatego, że ten ut-

wór literatury klasycznej, posiada 

też kolejne tomy pt.: „Dobre 

żony”, „Mali mężczyźni” i „Chłopcy 

Jo”.  

 Książka posiada, także wiele 

ekranizacji, podobnie jak „Ania z 

Zielonego Wzgórza”. Ostatnia 

ekranizacja powstała w 2019 roku. 

Obejmuje akcję z dwóch 

pierwszych tomów, czyli recen-

zowanych tu "Małych kobietek" i 

"Dobrych żon".  

 Ten film właśnie zachęcił 

mnie do przeczytania książki, 

dlatego polecam najpierw sięgnąć 

po książkę, by uniknąć spoilerów. 

Karolina Gołyźniak 

klasa I A 
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Felieton 

Czysta hipokryzja 

 „Wszyscy ludzie to hipokryci, a największym hipokrytą jest ten, który twierdzi, że nienawidzi hipokrytów” 

Pewnego ranka, a było ta-

kich wiele, pędząc do szkoły auto-

busem, niczym ślimak po liściu 

świeżo wyrośniętej sałaty, wpadła 

mi w ucho pewna rozmowa. Oczy-

wiście nie podsłuchiwałam, bo tak 

przecież nie wypada. Po prostu 

panie mówiły tak głośno, że ich 

głosy wpływały do mojego ucha, 

zagłuszając przy tym moje myśli. 

Jedna z kobiet, ta chyba bardziej 

schorowana, bo miała, aż dwie 

torebeczki leków z apteki a jej to-

warzyszka zaledwie jedną, na-

gadywała na swojego zięcia alko-

holika, lenia, hipokrytę, 

bałaganiarza, który w domu nic 

nie zrobi, z dziećmi nie ma czasu 

się pobawić, nie ugotuje, nie 

posprząta jedynie chodzi do 

pracy, ale nie takiej porządnej, bo 

przecież on jest tylko architektem 

a mógł być wybitnym lekarzem 

czy jakimś profesorem wysokiego 

szczebla, a no i na pewno zdradza 

swoją żonę. Druga również nie 

podzieliła się dobrymi wieściami, 

bo przecież ta „młoda 

Goździkowa” kupiła sobie nowe 

auto i takie prosto z salonu. 

Oczywiście jako początkująca stu-

dentka nie uzbierałaby takiej su-

my pieniędzy, więc musiała ukraść 

albo wykorzystać jakiegoś nai-

wniaka i on jej kupił lub nie daj 

Bóg jakie inne historie mogą być z 

tym związane, bo po tych młod-

ych ludziach i dużych miastach 

można się wszystkiego spod-

ziewać. Już miałam się odezwać, 

że ta dziewczyna to moja dobra 

znajoma i dostała ten samochód 

w spadku po cioci, ale wtedy do 

autobusu weszła młodzież i zaczął 

się temat dzisiejszej młodzieży. 

Jacy to są niewychowani, bez-

czelni wobec innych, rozpieszczeni 

wiecznie coś im nie pasuje i mogą 

stanowić katastrofę dla przyszłości 

Polski. Ale zaraz, zaraz czy to nie 

są te „kochające wszystkich dook-

oła” panie z kółka różańcowego, 

które codziennie na mszy siedzą w 

pierwszej ławce? 

Czy to nam czegoś nie 

przypomina? Hipokryzji, obłudy, 

oszczerstwa czy po prostu zwy-

kłego obgadywania i plotkar-

stwa? Ilu jest takich ludzi, którzy 

mówią jedno a robią drugie? Ile 

osób obgaduje innych za plecami, 

kiedy ich nie ma w pobliżu i kiedy 

nie słyszą? Ile osób zakazuje nam 

czegoś robić „bo tak nie wypada” 

po czym sami tak czynią.  

 Każdy w swoim życiu 

kieruje się jakimiś zasadami, nor-

mami społecznymi, jednak nie 

zawsze udaje się im trwać w nich 

cały czas. Nie chodzi w tym przy-

padku tylko o takie kwestie jak 

normy religijne i ich przestrzega-

nie, bo przecież jako chrześcijanie  

powinniśmy trzymać się Dekalogu. 

Jednak też o postrzeganie swojej 

osoby w oczach innych czy naj-

zwyczajniej w świecie - życiu w 

zgodzie samym ze sobą. Na pew-

no każdy z nas był kiedyś w takiej 

sytuacji, gdzie poznaje nowych 

znajomych wszystko jest super, 

fajnie gadka się klei, ale gdzieś 

tam w pewnych sprawach do-

strzegamy, że mają odmienne 

zdanie. Pytanie teraz czy wdać się 

z nimi w dyskusję, przez którą mo-

że się zakończyć nasza znajomość, 

czy poprzeć ich poglądy sprzeci-

wiając się swoim, aby im się przy-

podobać?  

Naukowcy z Uniwersytetu 

Yale przeprowadzili bada-

nia dlaczego to zjawisko budzi w 

ludziach taką niechęć. Z wyników 

ich analizy wynika, że hipokryci są 

mniej lubiani niż kłamcy.  Dlacze-

go? Głoszą sztywne zasady, upo-

minając przy tym innych, chociaż 

sami nie przestrzegają tych zasad. 

Przez takie postępowanie czujemy 

się wręcz „podwójnie oszukani”. 

Śmiało można się zgodzić z dany-

mi tych analiz, bo przecież nikt nie 

lubi czystej hipokryzji.   

Izabela Basiaga 

Klasa 3 Ap                                                                                
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Felieton 

Historia nieidealnego ołówka 

 Pewnego dnia, gdy na po-
dwórku padał deszcz, a wszystkie 
próby chociaż chwilowego wyjścia 
z domu kończyły się nieplanowa-
nym prysznicem zimnej wody, po-
stanowiłam dla zajęcia czasu nary-
sować jakiś obraz. Znalazłam ołó-
wek i zamierzałam zabrać się za 
rysowanie, lecz zauważyłam, że 
jest straszliwie wytarty, więc wzię-
łam strugaczkę i zaczęłam go 
ostrzyć. Po kilkunastu obrotach 
wyciągnęłam go, aby sprawdzić 
czy mogę go użyć. Na moje nie-
szczęście ołówek był w miarę za-
strugany, lecz miałabym straszli-
we trudności, aby coś ładnie nim 
narysować, więc wróciłam do 
strugania. Po kolejnych kilku a 
może kilkunastu obrotach znów 
sprawdziłam jak jest zaostrzony -
był wystarczająco ostry, aby bez 
problemów narysować nim jakiś 
obraz, lecz dla mojego większego 
komfortu postanowiłam go dalej 
strugać. Za trzecim podejściem po 
około czterech obrotach usłysza-
łam trzask - przez chwilę myśla-
łam, że sąsiedzi robią remont w 
swoim mieszkaniu i z moich pla-
nów na miły i przede wszystkim 
cichy wieczór - nici. Lecz gdy tylko 
wyjęłam ołówek ze strugaczki zau-
ważyłam, że to on był przyczyną 
trzasku. Jego rysik złamał się pod-
czas strugania. Próba kolejnego 
zaostrzenia go skutkowała jedynie 
krzywo wysuniętym rysikiem, a 
gdy próbowałam go wyrównać na 
nowo, mój nieszczęśliwy ołówek 
ponownie się złamał. Za każdym 
razem jak ponownie próbowałam 
naostrzyć ołówek on, jakby robiąc 
mi na złość, za każdym razem się 
łamał. Po około godzinie zmagań 
miałam już dość, porzuciłam plany 

rysowania a prawie całkowicie 
zużyty ołówek wyrzuciłam do ko-
sza.  

I tak skończył ołówek, któ-
ry za wszelką cenę próbowałam 
zrobić idealnym. Lecz czy tak sa-
mo nie dzieje się z nami? Przez 
całe życie wszyscy dookoła stara-
ją się zrobić z nas chodzące idea-
ły. Najpierw rodzice, gdy jeste-
śmy mali pilnują, abyśmy jak naj-
prędzej nauczyli się mówić, pisać i 
czytać. Gdy już chodzimy do szko-
ły nauczyciele wraz z małym 
wsparciem rodziców za pomocą 
ocen zachęcają nas do jak naj-
większej nauki, abyśmy się stali 
ideałami, którym będzie łatwiej w 
życiu osiągnąć określone cele. 
Większość z dorosłych nie zwraca 
uwagi na to, że ta ciągła pogoń za 
dobrymi ocenami ma niszczący 
wpływ na naszą psychikę, dziwią 
się tylko, gdy w pewnym momen-
cie zbyt mocno ostrzeni, ulegamy 
załamaniu, nasze niesamowicie 
ważne oceny zaczynają się psuć, a 
my sprawiamy wrażenie jakby na 
niczym już nam nie zależało.  

Problem z ciągłym porów-
nywaniem nas do ideału nie koń-
czy się, gdy opuszczamy szkolne 
mury, ale jest wręcz przeciwnie. 
W pracy szef ciągle zmusza nas do 
większego wysiłku i zaangażowa-
nia, chociaż już w momencie tego 
kolejnego strugania dajemy z sie-
bie przysłowiowe sto procent. In-
nym przykładem starań szefa, 
abyśmy stali się lepsi i bliżsi per-
fekcji jest porównywanie nas do 
innych. Mówienie nam, że jakiś 
nasz kolega z pracy jest lepszy, 
wydajniejszy i o wiele bardziej 
skupiony na pracy. Za każdym ta-
kim porównaniem i za każdą kolej-

ną próbą naostrzenia nas docho-
dzi do kolejnego załamania - tak 
że ostatecznie pod koniec życia 
nikogo już nie obchodzimy, zużyci 
i wrzuceni do kosza zapomnienia. 
 Powinniśmy pamiętać o tym 
wszyscy, że nie należy za mocno 
szukać ideałów w życiu, ponieważ 
one nie istnieją. No i warto dodać, 
że nawet najbardziej tępym ołów-
kiem da się radę coś namalować, 
tylko wystarczy się do tego trochę 
bardziej przyłożyć :-) 

 Gabriela Karwala 
klasa III Ap 
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Sonda dziennikarska 
W lutym obchodzimy Walentynki, a maj to miesiąc miłości. Zapytałyśmy uczniów naszej szkoły, co są-

dzą na temat okazywania się sobie uczuć? 

Uczennica z 2 A: 

Miłość jest najwyższą wartością w życiu. Każdy z nas 

jej potrzebuje, dlatego należy okazywać ją cały rok, 

nie tylko w lutym albo w maju. Z pewnością jednak 

wiosna sprzyja miłości – wszystko budzi się do życia, 

nawet uczucia. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że 

maj to miesiąc miłości, ale dla zakochanych każdy 

miesiąc będzie wspaniałym czasem okazywania 

uczuć. 

Uczennica z 1 D: 

Moim zdaniem miłość to wspaniałe uczucie, dlatego 

warto kultywować wszystkie tradycyjne sposoby 

okazywania sobie uczuć. Chociaż miłość należy oka-

zywać sobie codziennie, to warto przy jakiś oka-

zjach, na przykład w Walentynki, zdobyć się na miły 

gest wobec drugiej połówki.  

Uczennica z 2 A: 

Moim zdaniem, ani maj, ani luty nie są miesiącami 

miłości. Dla kochających się osób każdy miesiąc bę-

dzie okazją do okazywania sobie uczuć. Miłość jest 

wartością, którą należy pielęgnować przez cały czas. 

Nie można jednak zaniedbywać  uczuć, ponieważ 

mogą szybko wygasnąć. 

Uczennica z 3 Techni-

kum: 

Miłość można okazywać 

na wiele różnych sposo-

bów. Dzień Zakochanych 

kultywowany jest od 

dawna – warto takie oka-

zje spędzać z ukochaną 

osobą. Wielu ludzi lubi 

ten walantynkowy na-

strój.  

Uczennica z 2 A: 

14 lutego to jeden z wy-

jątkowych dni, w których 

można wyznać komuś 

miłość. Jednak maj to również dobry moment na 

wyznanie uczuć. Natura budzi się do życia, świeci 

słońce, ludzie są szczęśliwi. 

Uczennica z 2 A: 

Miłości nie powinno okazywać się tylko i wyłącznie 

w dniu Św. Walentego, ponieważ jeżeli się kogoś 

darzy tym uczuciem to nie tylko i wyłącznie w ten 

jeden wyjątkowy dzień, ale przez cały rok. Jest to 

uczucie długotrwałe, ponieważ jeśli kogoś naprawdę 

kochamy to nie jesteśmy w stanie kochać i uwielbiać 

go tylko ten jeden dzień. Miesiącem miłości można 

także określić maj. Jak dobrze wiemy ten miesiąc 

daje nam dużo uśmiechu na twarzy, który spowodo-

wany jest piękną pogodą, a także cudownym wio-

sennym klimatem, który dają nam piękne kwiaty a 

także zielony krajobraz.  

Uczennica z 2 A: 

14 lutego to dzień, który wzbudza wiele emocji i nie-

koniecznie jest to miłość :-) Jedni uwielbiają takie 

święta, drudzy traktują ten moment jak każdy inny. 

Związek to nie jest decyzja krótkoterminowa, dlate-

go czułość, troskę, zrozumienie i wsparcie należy 

okazywać sobie każdego dnia – nie tylko w lutym 

lub w maju. 

Opracowanie: 

Paulina Ziobrowska 

Dominika Gałek 

klasa III Dp 


