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Str. 2 SZTAMA  

Słowo do Czytelnika Słowo do Czytelnika Słowo do Czytelnika    

Drodzy Sztamowicze! 

 
Serdecznie witam Was po 

wakacyjnej przerwie. Zapewne już 

wszyscy znów przyzwyczaili się do 

szkolnego rytmu. Pierwszoklasiści 

poznali szkołę oraz nauczycieli i za-

klimatyzowali się w nowym środo-

wisku. Drugoklasiści pozbyli się 

budzików i odkrywają zalety cho-

dzenia na drugą zmianę. Natomiast 

biedni trzecioklasiści co chwilę sły-

szą tylko: za pół roku matura! Tak, 

już zapewne każdy odnalazł swoje 

miejsce w szkolnym życiu. Do pra-

cy zabrała się także redakcja 

„SZTAMY”. Na Wasze ręce skła-

dam zatem pierwsze w tym roku 

szkolnym wydanie gazetki. 

W tym numerze… 

W czym Pan Profesor Pro-

kopczuk przypomina Mickiewi-

czowskiego Konrada? Jak drugokla-

siści spędzili czas w Lipinkach? Co 

pierwszoklasiści sądzą o naszej 

szkole? W jaki sposób obchodzony 

jest rok Chopina? Odpowiedzi na te 

pytania znajdziecie oczywiście  

w „SZTAMIE”. 

Z tego numeru dowiedzie-

cie się także, jak przebiegał tego-

roczny rajd na Niemcową, piel-

grzymka maturzystów na Jasną Gó-

rę oraz obchody Dnia Edukacji Na-

rodowej. Dziennikarze z II LO a 

przygotowali dla Was także nowy 

dział, czyli „Newsy z przymruże-

niem oka”. Może warto sprawdzić, 

co dzieje się w naszej szkole? 

Po wakacyjnej przerwie 

powraca również Magda z dalszymi 

opowieściami z cyklu „Z pamiętni-

ka licealistki”. Kasia i Aga już tra-

dycyjnie przeprowadziły wśród na-

uczycieli sondę. Tym razem zapyta-

ły o sposób na jesienną chandrę. 

Koniecznie sprawdźcie, co powie-

dzieli nasi Profesorowie!  

Oczywiście w tym wyda-

niu znajdziecie także recenzje. Prze-

czytajcie je, by dowiedzieć się, co 

warto obejrzeć, a czego posłuchać. 

Dziennikarze nie zapomnieli także 

o felietonach – Jadzia chce się  

z Wami podzielić swoją opinią na 

temat gimnazjalistów, a Ola zasta-

nawia się nad kwestią wykształce-

nia. 

Życzę przyjemnej lektury! 

Trzymajcie się ciepło w te coraz 

chłodniejsze dni i oczywiście nie 

dajcie się jesiennej chandrze :-) 
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SZTAMA  Str. 3 

Pan Profesor Jerzy „Konrad” ProkopczukPan Profesor Jerzy „Konrad” ProkopczukPan Profesor Jerzy „Konrad” Prokopczuk   

Duch jego uszedł i błądzi 

daleko: / Jeszcze nie wrócił – może 

przyszłość w gwiazdach czyta, / 

Może się tam z duchami znajomymi 

wita – mówi jeden z więźniów  

o Konradzie z III części Dziadów.  

Podobnie można by powiedzieć  

o Panu Profesorze Jerzym Prokop-

czuku, który niejednokrotnie wyda-

je się być nieobecny i zamyślony. 

Jego myśli krążą po innym, arty-

stycznym świecie… 

Zapewne każdy uczeń na-

szego liceum pamięta jedną  

z pierwszych lekcji wiedzy o kultu-

rze i słynny temat: Co to jest kultu-

ra? Pytanie to zostało dokładnie 

powtórzone kilka razy. Zdawało 

się, że Pan Profesor zastanawia się 

nad każdym słowem. Konrad  

w Wielkiej Improwizacji mówi: 

Każdy ton ja dobyłem, wiem o każ-

dym tonie; / Zgadzam je, dzielę i 

łączę, / I w tęczę, i w akordy, i we 

strofy plączę. Podobnie pracuje 

nasz Pan Profesor, dyktując notatki 

do danego tematu. Każda lekcja 

rozpoczyna się starannym napisa-

niem na tablicy słowa: „temat”. 

Najpierw powoli i starannie litera 

„t” z licznymi zawijasami i ozdob-

nikami. Potem litera „a”… Prze-

cież prowadzenie lekcji to też sztu-

ka ;-) 

Następnie przechodzimy 

do etapu tworzenia na tablicy 

wspaniałego dzieła. Mimo tego, że 

Pan Profesor ma do dyspozycji je-

dynie flamastry, a nie ołówki, po-

trafi błyskawicznie narysować 

wspaniałe piramidy egipskie czy 

też zachwycającą świątynię grecką. 

W tym samym czasie gdy my - 

uczniowie rysujemy w swoich ze-

szytach kilka nieporadnych kresek, 

Pan Profesor tworzy na tablicy cu-

downy obraz. Nam nie pozostaje 

wtedy nic innego jak tylko zapytać: 

Jak to pan Profesor zrobił? Na-

tychmiast w klasie pojawiają się 

również prośby: Można zrobić 

zdjęcie? Zdaje się, że Pan Profesor 

mógłby wtedy zawołać niczym 

Konrad: Ja mistrz! / Ja mistrz wy-

ciągam dłonie! Jednak nie czyni te-

go, bowiem - w przeciwieństwie do 

bohatera Dziadów - jest pokorny  

i nie zachwyca się nadmiernie swy-

mi dziełami.  

Zdarza się, że gdy Pan 

Profesor tłumaczy dane zagadnie-

nie, nagle przerywa i z pośpiechem 

wykrzykuje: Piszmy! Piszmy, bo 

zapomnimy! Przypomina wówczas 

Konrada, który woła: Stójcie – my-

śli rozplączę – / Pieśń skończę – 

skończę. Pamięta bowiem o tym, że 

każdy akt twórczy jest ważny, 

wszystkie elementy muszą łączyć 

się ze sobą, tworząc doskonałe 

dzieło. 

 Gdy spotyka się Pana Pro-

fesora Prokopczuka na korytarzu, 

może się wydawać, że chciałby ni-

czym romantyczny bohater zapy-

tać: Cóż po ludziach, czym śpiewak 

dla ludzi? / Gdzie człowiek, co  

z mej pieśni całą myśl wysłucha, / 

Obejmie okiem wszystkie promie-

nie je ducha? Pan Profesor często 

rozmyśla, zdarza się, że pojawia 

się w danym miejscu nagle i nie-

spodziewanie. Czegoś szuka, py-

ta… Czasem bywa zagubiony zu-

pełnie jak małe dziecko. Nic do-

dać, nic ująć – po prostu prawdzi-

wy artysta. 

 Pan Profesor podczas lek-

cji niczym Konrad kreuje własną 

rzeczywistość, tworzy nieśmiertel-

ność. Jednak nasz Pan od wok-u 

nie posiada negatywnych cech ro-

mantycznego bohatera. Nie jest 

pyszny, nie wywyższa się… Pan 

Prokopczuk to artysta, który swym 

specyficznym, czasem nieco odbie-

gającym od realności sposobem 

bycia, potrafi uczynić szkolne ży-

cie ciekawszym i barwniejszym :-) 

 

 

 

Ilona Klimek 
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LITERACKI NAUCZYCIELLITERACKI NAUCZYCIEL  

Pan Profesor Jerzy Prokopczuk w Londynie 



 Wakacje minęły jak z bi-

cza trzasnął i wraz z pierwszym 

września wszyscy uczniowie zno-

wu powrócili do swych zajęć. 

Przez najbliższe 10 miesięcy całą 

uwagę skupią na książkach  

i szkolnych obowiązkach. Czy im 

sprostają? Co przyniesie nowy 

rok szkolny otwierającym dębo-

we drzwi „szóstki” ? 

 

 

1 września, 2010 r. 

 Niewiele zmieniło się od 

ubiegłego roku – ci sami ludzie, ci 

sami nauczyciele… Już nie skrada 

się wstydliwie, nie gubi się pośród 

tłumu ludzi. Przyspiesza kroku wi-

dząc znajome twarze koleżanek. 

Mimo pożegnanych wakacji – cza-

su wolności i swobody, wokół pa-

nuje wesoła atmosfera. Słychać 

pierwszy dzwonek. Czas na spotka-

nie z wychowawcą. 

 Perspektywa drugiej klasy 

przestaje napawać optymizmem po 

odczytaniu planu lekcji. Niektórym 

uczniom nie daje się ukryć niezado-

wolenia. Od poniedziałku do piątku 

dotychczas wolne popołudnie będą 

spędzać w szkole. Większość prze-

rażonych uczniów układa już  

w głowach harmonogram dnia. 

„Uczymy się wieczorem, tuż po 

szkole. Potem śpimy.” „Nie… nie 

sądzę, że zasiądę do książek tuż po 

powrocie do domu. Idę spać, uczę 

się rano.” Plany jak zwykle ambit-

ne. Gorzej jednak z ich realizacją… 

10 września, 2010 r. 

 „Minął pierwszy tydzień 

w szkole, a już zostaliśmy zasypani 

powtórkami, kartkówkami i spraw-

dzianami…” Cóż… trudno po dłu-

giej przerwie wypełnionej błogim 

lenistwem wziąć się na nowo do 

pracy, tym bardziej, że wszystkie 

możliwe opcje nauki na drugiej 

zmianie zostały już wykorzystane. I 

wszystkie niestety zawiodły… 

Trudno pogodzić szkolne obowiąz-

ki dotychczasowymi przyzwyczaje-

niami. A to dopiero początek. 

 

14 października, 2010 r. 

 Uff… minął miesiąc od 

powrotu w szkolne mury. Teraz bez 

wątpienia może stwierdzić, że rację 

miał ten, który rzekł, iż początki 

bywają trudne. Obecnie tryska hu-

morem i zaczyna doceniać popołu-

dniowe lekcje. Minęło trochę czasu 

zanim przyzwyczaiła się do tej no-

wości, jednak nie chce już nic 

zmieniać. Brak problemów z wcze-

snym wstawaniem oraz zmęczenie 

z powodu nieprzespanej nocy ode-

szły w zapomnienie. Wieczorami 

odrabia lekcje i pożera podręczni-

kową wiedzę, a rano, gdy wszyscy 

budzą się i śpieszą, śni błogo o sło-

necznym weekendzie… Dzisiaj 

myśli jednak, że lepiej byłoby, gdy-

by zbliżający się weekend nie był 

słoneczny. Tak trudno spędzać so-

botę z nosem w książkach, gdy za 

oknem ostatnie blaski złotej jesieni 

zapraszają na zewnątrz! Złote kasz-

tany uderzające lekko w okienko na 

poddaszu nie pozwalają się skupić 

na niczym innym, jak wędrówce po 

ogrodzie zasypanym różnokoloro-

wymi liśćmi. Na moment przerywa 

rozmyślania, wrzuca pośpiesznie 

leżące pod łóżkiem książki i zbiega 

po schodach na śniadanie. Kolejny 

dzień… i po raz kolejny wybiega-

jąc z autobusu spotyka koleżanki 

wracające już do domu. Myśl  

o siedmiu godzinach w szkolnej 

ławce zabiera sens życia. W tym 

przypadku nie trzeba długo nama-

wiać na kawę i ciacho ze znajomy-

mi. Przecież szkoda zmarnować ta-

ki piękny dzień siedząc na lekcjach. 

Oj… prawdą jest, że człowiek uczy 

się całe życie -  z wyjątkiem lat 

szkolnych… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Piszczek 
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Str. 4 SZTAMA  

Z pamiętnika licealistkiZ pamiętnika licealistkiZ pamiętnika licealistki   

  

„Wieczorami odrabia 
lekcje i pożera 

podręcznikową 
wiedzę, a rano, gdy 
wszyscy budzą się  
i śpieszą, śni błogo  
o słonecznym 
weekendzie…” 

  



SZTAMA  Str. 5 

Uczniowie Zespołu Szkół 

nr 3 im. Bolesława Barbackiego 

w Nowym Sączu i licealiści ze 

szkoły w Gromniku, po raz drugi 

wyjechali na trzydniowe szkole-

nia dla wolontariuszy do miejsco-

wości Lipinki, w ramach projek-

tu „Pomocna dłoń”. Jest to pro-

jekt niosący pomoc osobom za-

grożonym wykluczeniem społecz-

nym.  

Celem projektu jest prze-

prowadzenie szkoleń dla 600 wo-

lontariuszy pracujących z osobami 

zagrożonymi wykluczeniem spo-

łecznym (alkohol, narkomania, 

bezrobocie, itp.), tworzenie cen-

trów aktywizacji i animacji lokal-

nej, stworzenie trzech środowisko-

wych klubów integracyjnych, pro-

mowanie nowych metod pracy w 

środowisku lokalnym. Szkolenia te, 

dla uczniów z naszej szkoły odbyły 

się dwukrotnie, od 10 do 12 wrze-

śnia oraz od 24 do 26 września 

2010 roku. 

Przez sześć dni młodzi 

wolontariusze uczęszczali na spe-

cjalne zajęcia z zakresu psycholo-

gii, socjologii, pedagogiki oraz 

doradztwa zawodowego. Zajęcia                           

te przygotowywały młodzież do 

egzaminu, który odbył się 26 wrze-

śnia. Od jego zdania zależało, czy 

licealiści zdobędą certyfikat, który 

uprawnia ich do pracy w roli wo-

lontariusze. Egzamin wzorowo 

zdali wszyscy uczestnicy biorący 

udział w projekcie. Po ogłoszeniu 

wyników, odbyło się uroczyste roz-

danie pamiątkowych certyfikatów, 

serdeczny uścisk dłoni i gratulacje 

od kierownika projektu - Pana Pio-

tra Popielarza. 

Oprócz szkoleń, odbywały 

się również ciekawe zajęcia inte-

gracyjne, które zbliżyły licealistów 

z dwóch miejscowości. 

–„Zajęcia były bardzo cie-

kawe. Jestem przekonana, że te 

szkolenia mi się przydadzą. Dzięki 

nim będę mogła pomagać potrze-

bującym. Niestety, szkolenia już się 

zakończyły, a chciałoby się jeszcze 

raz na nie wrócić i zobaczyć 

uśmiechnięte twarze młodych ludzi, 

mających wspaniały cel w życiu – 

pomagać innym. Panowała tam 

wspaniała atmosfera. Wolontariat 

zbliża ludzi. Wszystkie te chwile bę-

dą dla mnie niezapomniane.” – 

mówiła Karolina Ćwiklik, licealist-

ka ze szkoły w Gromniku - uczest-

niczka szkoleń. 

Szkolenia są współfinan-

sowane przez Unię Europejską  

w ramach programu Europej-

skiego Funduszu Społecznego - 

„Kapitał ludzki. Narodowa stra-

tegia spójności”. Organizatorzy 

mają nadzieję, że szkolenia te 

otworzą serca przyszłych wolonta-

riuszy na potrzeby i cierpienia in-

nych ludzi. 

 

 

 

Joanna Wojtarowicz 
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI --  PROJEKPROJEKT „POMOCNA DŁOŃ”T „POMOCNA DŁOŃ”  

Wolontariuszem być!Wolontariuszem być!Wolontariuszem być!   

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

 Dla mnie pierwsza klasa 

liceum była kolejnym powrotem do 

szkoły. Znów szare mury budynku, 

nudne lekcje  i  ten sam okropny 

dzwonek  wzywający  na zajęcia. 

Każdy pierwszoklasista odczuwa 

tylko zmianę przyjaciół w nowej 

szkole, bo wszystko inne nadal jest 

takie jak w podstawówce czy gim-

nazjum. W nowej szkole na wstę-

pie przerażają tylko nauczyciele. 

Jacy są? Czy dużo wymagają? To 

chyba podstawowe pytania pierw-

szaków  zadawane  uczniom klas 

starszych. Jednak z czasem, kiedy 

już uda się nam lepiej poznać pro-

fesorów, przyzwyczajamy się do 

ich wymagań i zasad stosowanych 

na lekcji. Zdarza się, że niektórzy 

pierwszoklasiści  po pierwszych 

dniach w szkole decydują się na jej 

zmianę ze względu na zbyt dużą 

ilość nauki.  W każdej szkole trze-

ba się jednak uczyć :-) 

 

 

Klaudia Bugara 

I LO a 

Szkoła oczami pierwszoklasistySzkoła oczami pierwszoklasistySzkoła oczami pierwszoklasisty   



AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI --  RAJD SRAJD SZKOLNYZKOLNY  

Str. 6 SZTAMA  

Magiczna atmosferaMagiczna atmosferaMagiczna atmosfera   
 Dnia 5 października odbył 

się coroczny rajd szkolny. Tym ra-

zem celem była Niemcowa, mająca 

1002m n.p.m. Podejście pod górę 

rozpoczęło się mniej więcej o go-

dzinie 8.45. Zastały nas niesprzyja-

jące warunki w postaci deszczu 

oraz mrozu, ale uparcie nie podda-

waliśmy się kapryśnej pogodzie  

i po około trzech godzinach marszu 

znaleźliśmy się na szczycie. Na 

twarzach wszystkich uczestników 

rajdu pojawiły się uśmiechy nie 

tylko z powodu znalezienia się  

u celu, ale również dzięki słońcu, 

które zaczęło nieśmiało wyłaniać 

się zza chmur. Cytując profesora 

Władysława Krzyżaka: „Są chmu-

ry, jest mgła, to znaczy, że będzie 

świecić słońce!”  

 Punktem kulminacyjnym 

rajdu było ognisko u podnóża 

szczytu, uświetnione kilkoma cie-

kawymi i zaciętymi konkursami. 

Jako pierwszy odbył się konkurs 

geograficzny  wiedzy o Beskidzie 

Sądeckim. Podczas jego trwania, 

można powiedzieć, zacieśniały się 

więzy między uczestnikami a wi-

dzami tej jakże zaciętej konkuren-

cji. Kiedy stoper odmierzał kolejne 

sekundy reprezentanci wszystkich 

klas wysilali swoje szare komórki 

do jak najcięższej pracy, by przejść 

do finału konkursu. Jako zwycięska 

okazała się klasa I LO d, a tuż za 

nią uplasowały się reprezentacje 

klas I LO a oraz III LO a. Wszyst-

kie trzy drużyny otrzymały dyplo-

my oraz nagrody rzeczowe. 

 Kolejną konkurencją był 

konkurs pierwszej pomocy. Prze-

biegał on bardzo sprawnie, każda 

drużyna próbowała dać z siebie jak 

najwięcej, dzięki temu walka była 

bardzo ciężka aż do ostatnich se-

kund, jednak wygrać mogła tylko 

jedna drużyna. Zwieńczeniem tej 

barwnej rywalizacji było zwycię-

stwo klasy I LO c.  

 Końcową atrakcją był 

konkurs piosenki. Wszystkie klasy, 

biorące w nim udział zaprezento-

wały humorystyczne przyśpiewki 

dotyczące  rajdu i życia szkolnego. 

Do zabawy włączała się również 

publiczność, oklaskami dopingując 

zespoły. Skrzące się płomienie 

ogniska oraz zapach pieczonej kieł-

baski tylko dopełniały magiczną at-

mosferę, która wytworzyła się do-

okoła. Chociaż wszystkie uczestni-

czące w konkursie klasy zaprezen-

towały bardzo ciekawe, innowacyj-

ne piosenki, trzeba było wybrać 

zwycięzcę. Okazał się nim zespół 

klasy III LO a.  

 Ten szkolny rajd był też 

idealną okazją do integracji pierw-

szych klas.  Wesoła, ciepła atmos-

fera i gorąca herbata na pewno 

przełamały lody nieśmiałości, które 

pojawiły się między pierwszaka-

mi.  

 W końcu umorusani bło-

tem, piekielnie zmęczeni, ale zado-

woleni i uśmiechnięci wróciliśmy 

do domów bogaci w nowe do-

świadczenia. Niech żałują ci, któ-

rych zabrakło na Niemcowej. 

Wszyscy uczestnicy rajdu pokazali 

jak można się świetnie bawić  

(i przy okazji zrobić sobie wolne 

od szkoły). Gratulujemy wszystkim 

laureatom konkursów i na koniec 

nie pozostaje nam nic innego, jak 

tylko podziękować koleżankom, 

kolegom i nauczycielom za 

przednią zabawę i zaprosić za 

rok na kolejny rajd! Do zobacze-

nia!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Postrożna 

Mergim Olszanecki 

I LO a 
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 164 uczniów z 6 klas,  

7 nauczycieli,  15 godzin, 3 pojaz-

dy, dziesiątki modlitw, próśb, in-

tencji, chwile wzruszenia, rado-

ści, wspólny śpiew… tak w skró-

cie wyglądała tegoroczna piel-

grzymka maturzystów do Sank-

tuariów: Matki Boskiej w Często-

chowie i Miłosierdzia Bożego  

w Krakowie − Łagiewnikach.   
 Wyjechaliśmy o 2.00  

w nocy. Część z nas spała w auto-

busach lecz niestety nie wszystkim 

było to dane :-). O godz. 7.30 

uczestniczyliśmy we mszy świętej 

odprawionej w naszej intencji. Pod-

czas nabożeństwa nasi koledzy  

i koleżanki czytali Słowo Boże,  

a Kasia pięknie zaśpiewała psalm. 

Kolejnym punktem pobytu w Czę-

stochowie była wspólnie odprawio-

na Droga Krzyżowa na Wałach ze 

śpiewem znanych, pięknych pieśni. 

Po skończonej ceremonii był czas 

na prywatną modlitwę, zwiedzenie 

Sanktuarium i wypicie czegoś cie-

płego :-). Było dość zimno więc 

większość z chęcią rozgrzała się 

kawą bądź herbatą… Ok. godziny 

12.45 byliśmy już w Krakowie.  

W drodze odmówiliśmy wspólnie 

różaniec w naszych prywatnych in-

tencjach, które wcześniej przygoto-

waliśmy. Był to szczególny dla 

wszystkich moment…  Siostra ze 

zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 

Miłosierdzia opowiedziała nam  

o życiu św. Faustyny i o Orędziu, 

które Jezus przekazał jej w czasie 

objawień.  Siostra opowiedziała 

nam wiele wzruszających historii, 

w których kluczową rolę odegrało 

Boże Miłosierdzie. Cali i zdrowi, 

ale trochę zmęczeni wróciliśmy do 

domów wczesnym wieczorem. 

 Pielgrzymka była świetną 

okazją do krótkiego oderwania się 

od codzienności, chwil refleksji, ale 

przede wszystkim do modlitwy  

o jak najwyższe wyniki egzaminów 

maturalnych, do których zostało już 

tylko 202 dni (licząc od 13 paź-

dziernika), wybór odpowiednich 

studiów. Wszyscy jednak dobrze 

wiemy, że sama modlitwa nie po-

może… Trzeba się uczyć :-) 
 

Sylwia Janiszewska 

III LO a 

202 dni202 dni202 dni   

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

NEWSY Z  PRZYMRUŻENINEWSY Z  PRZYMRUŻENIEM OKAEM OKA  

Burza na historii 
 Pod koniec września na 

jednej z lekcji historii pani Profesor 

Bogumiła Gleń-Balicka sprawdziła 

czy uczniowie II LO a posiadają 

obuwie zamienne oraz identyfikato-

ry. Kontrola okazała się szokująca, 

ponieważ większość młodych ludzi 

złamała zasady zawarte w Statucie 

szkoły.  

–Jako uczennica zawsze stosowa-

łam się do szkolnych przepisów, 

dlatego od swoich uczniów wyma-

gam takiej samej postawy – powie-

działa nam Pani Prof. B. Gleń-

Balicka.  Ponieważ wychowawczy-

ni klasy nie może kontrolować mło-

dych ludzi na każdej lekcji poprosi-

ła o pomoc innych nauczycieli. Te-

raz II klasa dziennikarska spraw-

dzana jest na wszystkich zajęciach. 

:-) 
Justyna Klimczak 

II LO a 

Klub maratończyka 
 Nauczyciel języka polskie-

go, prof. Jerzy Dębicki, znany  

z prowadzenia zdrowego i ciekawe-

go trybu życia, postanowił zorgani-

zować w Zespole Szkół nr 3 „Klub 

maratończyka”. Zadaniem klubu 

jest rozpowszechnianie najtańszego 

sportu świata, czyli biegania. Nie-

którzy uczniowie przyjęli plan pana 

profesora bardzo entuzjastycznie. 

Wyłoniła się nawet grupa 5-6 osób 

chętnych, która postanowiła spró-

bować swoich sił. 9 października 

odbyło się pierwsze spotkanie. Po 

k i lku minutowej rozgr zewce 

(„Rozgrzewka mięśni to najważ-

niejszy czynnik dalszego treningu” 

– tłumaczył prof. J. Dębicki) grupa 

„maratończyków” rozpoczęła bieg. 

Po 7 kilometrach okazało się, że li-

cealiści nie dorównują kondycją 

Panu Profesorowi.  

 „SZTAMA” dowiedziała 

się nieoficjalnie, że Pan Prof. J. Dę-

bicki wziął już z powodzeniem 

udział w 32. Maratonie Warszaw-

skim, który odbył się 26 września. 

Natomiast 10 października, razem  

z Profesorem Marcinem Jasińskim, 

uczestniczył w biegu „Sądecka Dy-

cha”. Nasi profesorowie biegli od 

Starego do Nowego Sącza. Ser-

decznie gratulujemy im dobrej kon-

dycji. :-) 

 

Beata Lompart 

II LO a 
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Rok SZOPENowskiRok SZOPENowskiRok SZOPENowski   
200 rocznica urodzin słynnego pianisty  

Fryderyka Chopina (1810 -1849) 

„Nigdy czarowniejszą pieśnią nie kusiła Odysa syrena...  

Gdyby fiołki i konwalie zamiast pachnąć grać umiały,  

byłaby to muzyka Chopina.” - Leopold Staff (1949)    

 W tym roku obchodzone 

są dwusetne urodziny najwięk-

szego polskiego kompozytora 

Fryderyka Chopina.  Jego wkład 

w rozwój światowej muzyki ro-

mantyzmu jest nieoceniony. Swo-

ją twórczością inspirował wielu 

artystów. Do dziś stanowi na-

tchnienie dla wielu polskich i za-

granicznych muzyków. Jego dzie-

ła są ponadczasowe. Znaczenie 

utworów Chopina, wykracza po-

za wymiar artystyczny.  

 W całej Polsce organizo-

wanych jest wiele koncertów, wy-

staw i uroczystości związanych z 

tymi obchodami. Jednym z nich był 

koncert znanego amerykańskiego 

pianisty Kevina Kennera – pianisty 

z „talentem dużej miary… artystą, 

którego intelekt, wyobraźnia i pia-

nistyka przemawiają mocno i wy-

mownie.” – można przeczytać w 

Washington Post. Koncert odbył 

się 28 lipca 2010 roku, w Willi De-

cjusza w Krakowie. Urodzony w 

południowej Kalifornii Kenner od 

najmłodszych lat wykazywał zain-

teresowanie grą na fortepianie.  

W wieku kilkunastu lat, jako naj-

młodszy uczestnik zdobył wyróż-

nienie na Międzynarodowym Kon-

kursie Chopinowskim w Warsza-

wie w roku 1980. W późniejszych 

latach osiągał same sukcesy, brak 

udział w wielu konkursach oraz 

występował jako solista ze świato-

wej klasy orkiestrami. Twórczość 

amerykańskiego pianisty szybko 

zyskała uznanie na całym świecie, 

co znalazło wyraz w trzech presti-

żowych nagrodach. Otrzymał 

główną nagrodę (wraz z nagrodą 

publiczności za najlepsze wykona-

nie poloneza) w Międzynarodo-

wym Konkursie Chopinowskim  

w Warszawie. Został laureatem In-

ternational Terrence Judd Award  

w Londynie oraz zdobył brązowy 

medal w Międzynarodowym Kon-

kursie im. Piotra Czajkowskiego  

w Moskwie. Jego ostatnie nagranie 

utworów solowych na fortepian 

Chopina wykonanych na fortepia-

nie marki Pleyel z 1848 roku, dla 

Narodowego Instytutu Fryderyka 

Chopina zostało ocenione jako 

„znakomite” i otrzymało 5 gwiaz-

dek we francuskim czasopiśmie 

Diapason. W 2010 roku jego karie-

ra zatoczyła pełne koło. Poproszo-

no Kennera, aby pełnił funkcję ju-

rora w nadchodzącym, kolejnym 

już Międzynarodowym Konkursie 

Chopinowskim. 

 Fryderyk Chopin, urodzo-

ny w Żelazowej Woli w 1810 roku, 

już jako mały chłopiec interesował 

się grą na fortepianie i wtedy za-

czął komponować swoje pierwsze 

dzieła. Wkrótce mały Fryderyk 

rozpoczął występy publiczne. Gry-

wał w salonach arystokracji war-

szawskiej i brał udział w koncer-

tach dobroczynnych. W później-

szych latach Chopin podróżował po 

Europie. Mając lat dziewiętnaście 

Fryderyk ukończył studia muzycz-

ne u prof. Elsnera, zyskawszy 

ogromne uznanie swego pedagoga. 

W raporcie dotyczącym uczniów 

profesor napisał: "Chopin Fryde-

ryk, trzecioletni, szczególna zdat-

ność, geniusz muzyczny". W paź-

dzierniku 1830 roku Fryderyk 

ostatni raz wystąpił przed publicz-

nością warszawską. Wykonując 

własne utwory, utrwalał coraz sil-

niej swoją pozycję kompozytora  

i pianisty. Świadczą o tym niezwy-

kle pochlebne wypowiedzi Roberta 

Schumanna, autora słynnej recen-

zji, która ukazała się po wykonaniu 

Wariacji na temat "La ci darem la 

mano" na fortepian i orkiestrę, gło-

szącej "Panowie, czapki z głowy, 

oto geniusz!". 

 Tegoroczne okrągłe ob-

chody dwusetnej rocznicy urodzin 

Fryderyka Chopina, na pewno 

przypomną  nam o tak wspaniałym 

i wybitnym pianiście. Odświeżą 

również wielu Polakom jego histo-

rię.  Fryderyk Chopin stał się prze-

cież legendą, a jego twórczość jest 

bliska sercom wielu pokoleń. 

 

Joanna Wojtarowicz 
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Przyjemne z pożytecznymPrzyjemne z pożytecznymPrzyjemne z pożytecznym   
 Przyznanie wybitnym 

uczniom nominacji do nagrody 

IKAR 2010, wręczenie Nagród 

Dyrektora Szkoły wyróżnionym 

nauczycielom, ślubowanie klas 

pierwszych, efektowny program 

artystyczny – to wszystkie wyda-

rzenia, jakie miały miejsce pod-

czas uroczystej akademii z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Ob-

chody miały miejsce w budynku 

MOK w Nowym Sączu, 12 paź-

dziernika 2010 roku. Wzięli 

w nich udział: Dyrekcja, Grono 

Pedagogiczne oraz uczniowie na-

szej szkoły. 

 Po raz pierwszy w historii 

Zespołu Szkół nr 3, statuetkę IKAR 

otrzymały aż trzy osoby. Najwyż-

sze wyróżnienie przyznano Ilonie 

Klimek ( III LOa), Iwonie Kmak 

(III LOa) oraz Angelice Proficz 

( IV T a). Uczennice w ubiegłym 

roku osiągnęły bardzo wysokie wy-

niki w nauce oraz wykazały się ak-

tywnym udziałem w życiu społecz-

ności szkolnej. Dziewczyny przy-

znały skromnie, że nie spodziewały 

się takiego zaszczytu. Wśród 16 

nominowanych, znalazło się aż 
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dwóch chłopców. Podobna sytuacja 

nie miała miejsca w minionych 

latach. Wyróżnieni zostali nie tylko 

uczniowie, ale także i nauczyciele. 

Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzy-

mało kilkunastu wybitnych pedago-

gów. Ponadto ogłoszono nazwiska 

tych, którzy uzyskali Nagrodę Pre-

zydenta Nowego Sącza. Zaszczyt 

ten, przyznano Panu Dyrektorowi – 

Czesławowi Sarocie oraz Pani 

Klaudii Garguli.  

 Po wręczeniu gratyfikacji, 

do wspólnoty naszej szkoły, oficjal-

nie zostali przyjęci nowi członko-

wie. Uczniowie wszystkich klas 

pierwszych, uroczyście powtórzyli 

tekst ślubowania. Pan Dyrektor, 

wyraził nadzieję, iż młodzi ludzie, 

za wzorem patrona Bolesława Bar-

backiego, wykażą niezwykłą ambi-

cję w zdobywaniu wiedzy. Życzył 

Pierwszakom, aby w przyszłości 

stali się elitą intelektualną naszej 

szkoły. 

 Po zakończeniu części 

oficjalnej, młodzież z Koła Teatral-

nego, pod przewodnictwem p. prof. 

Marty Kudlik oraz p. prof. Jerzego 

Prokopczuka, zaprezentowała swój 

program artystyczny.  

 Obchody Święta Edukacji 

Narodowej w naszej szkole, miały 

charakter podniosły, ale jednocze-

śnie odbyły się w miłej, rodzinnej 

atmosferze. 

 

 

Jadwiga Jelińska 
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SONDASONDA  

Jesień kojarzy zwykle  

z pochmurną, deszczową pogodą 

i długimi, chłodnymi wieczorami. 

Podczas takich dni bardzo łatwo 

o zły humor. Nie powinniśmy jed-

nak pozwolić na to, aby melan-

cholijny nastrój opanował nas na 

dłużej. Jak przezwyciężyć jesien-

ną chandrę? Jak zachować dobre 

samopoczucie? – Odpowiedzi na 

te pytania udzieliło nam kilku na-

uczycieli naszej szkoły. 

Pani Profesor Anna Studzińska: 

Sposób na zły humor? Myślę, że bę-

dzie to ciekawa książka, jakiś dobry  

film, spacery... I oczywiście spotka-

nia z przyjaciółmi. 

Pan Profesor Janusz Gądek: 

Bardzo lubię spacerować. Ostatnio 

kupiłem sobie psa - labradora,  

Maksa. W związku z tym muszę po-

święcać mu dużo czasu. To jest 

świetny powód do tego, żeby się ru-

szyć, wyjść z domu, dotlenić. Po ta-

kim spacerze spojrzenie na świat  

i rzeczywistość jest zupełnie inne. 

Polecam wszystkim gorąco! 

Pani Profesor Grażyna Lipczuk-

Kalisz: 

Na pokonanie chandry najlepszym 

sposobem jest miłe towarzystwo, 

dobra książka... No i chyba tyle... 

Acha, przede wszystkim uśmiech!  

;-) 

Pani Profesor Dorota Dyrda: 

Jesienna chandra czasem się zda-

rza. Wówczas, jak chyba każda ko-

bieta, lubię sobie poprawić humor 

zakupami. Myślę, że na dobre sa-

mopoczucie wpływają także spotka-

nia z przyjaciółmi. Ponadto czeko-

lada z orzechami - coś słodkiego na 

podniesienie energii. Spędzenie 

wieczoru przy dobrej książce i prze-

niesienie się w świat bohaterów 

skutecznie pomaga zapomnieć  

o tym, co boli, o rzeczach smutnych 

i nieprzyjemnych. 

Pani Wicedyrektor Halina Domi-

nik: 

Chyba nigdy nie było tak, żeby 

ogarnęła mnie chandra. Nawet jak 

jest niezbyt ładna pogoda na dwo-

rze to staram się tym nie przejmo-

wać. Przychodzę do pracy i od razu 

działam. Czasem, kiedy moje dzieci 

mają problemy pomagam im je roz-

wiązywać i wtedy nie myślę o tym, 

że sama mogłabym mieć złe samo-

poczucie. Niektórzy mają skłonność 

do różnych nastrojów w zależności 

od pogody a ja... raczej nie. Nie 

wiem czy faktycznie tak jest, ale ra-

czej nie należę do typu ludzi 

„humorzastych”. 

 

 

 

 

Katarzyna Gaborek 

Agnieszka Ptaszkowska 

III LO a 

Sposób na jesieńSposób na jesieńSposób na jesień   

Fot. Prof. M. Stęplewski 



RECEZNJARECEZNJA  

 1 października miała miej-

sce polska premiera filmu „Dorian 

Gray” - najnowsza adaptacja dzieła 

irlandzkiego pisarza Oscara Wilde'a 

pt.:  „Portret Doriana Graya”.  Na 

dużym ekranie możemy obejrzeć 

historię  młodzieńca, który przyby-

wa do Londynu, aby przejąć spadek 

po dziadku.  Bohater  poznaje  tam 

malarza Balsila Hallawarda, który 

urzeczony urodą młodego mężczy-

zny maluje jego portret. Szybko się 

zaprzyjaźniają, chłopak zostaje 

wprowadzony w kręgi arystokra-

tyczne, a na jednym z przyjęć po-

znaje Lorda Henryka Wottona   

(w tej roli Colin Firth).  Młody Do-

rian  (Ben Barnes) przechodzi prze-

mianę pod wpływem poglądów 

Lorda Henryka  i miłości do siebie. 

 Głównym tematem  filmu 

jest chęć zachowania wiecznej mło-

dości, za najwyższą cenę, nawet ce-

nę swojej duszy, swojego sumienia. 

Ten film naprawdę warto zobaczyć. 

Polecam! 

 

Karolina Krzyszkowska 
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„Zaletą przeszłości jest to, że jest przeszłością”„Zaletą przeszłości jest to, że jest przeszłością”„Zaletą przeszłości jest to, że jest przeszłością”   

Mroczna historiaMroczna historiaMroczna historia   
Jeszcze przed obejrzeniem 

filmu „Dorian Gray” zacząłem 

mieć wątpliwości czy warto po-

święcić na ten cel dwie godziny. 

Wcześniej nie miałem styczności  

z filmami Oliviera Parkera, więc 

podchodziłem do jego nowego 

dzieła bardzo sceptycznie. I moje 

przeczucie mnie nie zawiodło – po 

raz kolejny. 

 Nigdy nie zdarzyło mi się, 

abym jakiś film musiał oglądać 

wbrew własnej woli, na siłę. Cóż 

pierwszy raz w końcu musi być. 

Gdy zaczynałem oglądać „Doriana 

Graya” o mało co nie zasnąłem.  

Akcja potwornie się wlecze  

i w dodatku nie wciąga. Film powi-

nien zapadać w pamięć w momen-

tach początkowych i końcowych. 

„Dorian Gray” nie spełnia tego 

pierwszego warunku – a to duży 

minus. 

Sama historia jest dobrze 

znana z książki Oscara Wilde’a 

(której nie czytałem, ale chyba się 

skuszę). Młody chłopak z prowincji 

odziedzicza po wuju wielką fortu-

nę. Na początku go to przytłacza   

i nie potrafi się odnaleźć w nowym 

świecie. Poznaje największe lon-

dyńskie persony – znajomych wuj-

ka - w tym malarza Basila i przyja-

ciela domu Henry’ego Wottona. 

Ten ostatni to bardzo cyniczny je-

gomość, który korzysta z przyjem-

ności życia - ostatecznie sprowa-

dzając na tę samą drogę Doriana. 

Punktem kulminacyjnym filmu jest 

namalowanie przez wyżej wymie-

nionego artystę portretu Doriana. 

Podczas malowania Dorian zawiera 

„pakt z diabłem”. Na oczach widza 

niewinny i nieskalany do bólu Do-

rian staje się myślącym tylko  

o zaspokajaniu chuci potworem, 

niewrażliwym na żadne wyższe 

uczucia. Bohater dopuszczając się 

coraz to bardziej haniebnych czy-

nów pozostawia piętno na obrazie, 

który staję się odzwierciedleniem 

jego duszy. Późniejsze wydarzenia 

pokazują mu jak nisko upadł  

i w ostateczności próbuje się na-

wrócić… Sposób opowiadania hi-

storii to jedna z niewielu zalet tego 

filmu. Sama historia jest mroczna  

i tajemnicza tam gdzie trzeba, cho-

ciaż czasem twórcy przesadzili z tą 

gotycką atmosferą. Klimat jest 

przytłaczający i ponury. Znakomi-

cie oddaje go miejsce akcji - Lon-

dyn w jednym ze swoich najgor-

szych okresów.   

Niestety, wątpliwości bu-

dzi gra aktorska. Ben Barnes jest do 

bólu sztuczny, tak że naprawdę 

ciężko się z nim zżyć i przeżywać 

jego dramaty. Na początku gra 

grzecznego chłopca, który jest tak 

czysty i nieskazitelny, jak cera 20-

letniej modelki. Później okazuję 

się, że gdy trzeba zagrać kogoś, 

powiedzmy mniej nieskazitelnego, 

aktor zawodzi na całej linii.  Widz 

zamiast chwycić się za głowę nad 

zaprzepaszczonym losem postaci 

śmieje się z nieudolności aktora. 

Trochę lepiej wypada Colin Firth  

w roli Henry’ego – zwłaszcza pod 

koniec filmu. Ale oglądając go za-

uważyłem dziwną zależność… 

Henry się zacina. Być może nie 

łatwo będzie to sobie wyobrazić, 

jeśli się filmu wpierw nie obejrzy, 

ale aktor w momencie kiedy ma coś 

powiedzieć czeka parę sekund, 

wpatrując się w rozmówcę i dopie-

ro potem wygłasza tyradę. Z jednej 

strony dziwne, a z drugiej całkiem 

śmieszne. Reszta aktorów gra na 

przyzwoitym poziomie. 

Podsumowując – filmu nie 

polecam niedzielnym widzom, bo 

zapewne nie wytrzymają do mo-

mentu, gdy akcja się rozkręci. Fani 

pisarza mogą go obejrzeć, ale jed-

nak chyba lepiej byłoby im radzić 

by po raz enty przeczytali książkę, 

która zebrała dość pozytywne noty. 

Ja myślę, że oglądając ten film stra-

ciłem masę cennego czasu, który 

mogłem przeznaczyć na przykład 

na naukę języka polskiego :-) 
 

Jakub „Var” Mężyk 

Klasa I LO a 

RECEZNJA NA NIERECEZNJA NA NIE  

„Dorian Gray” 
Wielka Brytania 2009 
Dramat 
Reżyseria: Oliver Parker 
Scenariusz: Toby Finlay 
Obsada: Ben Barnes, Colin Firth... 
Premiera: 01-10-2010 
Czas trwania: 110 min. 
Dystrybutor: Best Film 
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Popowa dziewczyna  

z Idola? Naśladowczyni Ani Dą-

browskiej? Tego już zapewne nie 

można powiedzieć o Monice 

Brodce. Jej nowa płyta Granda, 

która ukazała się 20 września, za-

pewne zaskakuje – nie tylko daw-

nych fanów, ale także dotychcza-

sowych przeciwników. 

Jedenaście kawałków po-

kazuje, że wokalistka przeszła zna-

czącą metamorfozę. Granda to od-

ważne połączenie elektroniki, fol-

ku, subtelnej alternatywy, góral-

skiego brzmienia, bogatej warstwy 

instrumentalnej, wokalnej zabawy 

oraz niebanalnych tekstów. Już po 

pierwszym przesłuchaniu pojawia 

się wrażenie, że Brodka wyraźnie 

nawiązuje do solowej twórczości 

Kasi Nosowskiej (zwłaszcza z płyt 

Milena lub Sushi), Marii Peszek, 

czy też Gaby Kulki. Tych porów-

nań chyba nie da się uniknąć.  

W dużej mierze wynikają one  

z faktu, iż Monice w pracy nad no-

wym krążkiem pomagała inna, lep-

sza ekipa, nad którą czuwał Bartosz 

Dziedzic. W pisaniu tekstów 

wspierali ją także Radek Łukasie-

wicz z Pustek oraz Jacek „Budyń” 

Szymkiewicz z Pogodno. To  

z pewnością dzięki nim tak bardzo 

zmieniła się warstwa liryczna tek-

stów. Piosenki intrygują, dale-

kie są od grafomanii i banal-

nych wyznań wszechobecnych 

w polskim popie.  

Niewątpliwie umiesz-

czenie na początku utworu Szy-

sza nie było dobrym pomysłem 

– nie jest to bowiem piosenka, 

która zachęca do dalszego słu-

chania. Jednak kolejne dokona-

nia Moniki niewątpliwie poka-

zują, że wokalistkę stań na 

znacznie więcej. Zadziorne 

słowa: Nie polubię cię/ Jak po-

wiedzieć prościej/ Zbliżysz się o kr-

ok/ Porachuję kości! szybko wpa-

dają w ucho. Swoje umiejętności 

wokalne Brodka znakomicie pre-

zentuje w Krzyżówce dnia – jed-

nym z lepszych kawałków na pły-

cie. Na uwagę zasługuje również 

zmysłowo zaśpiewany erotyk Sau-

te, do którego słowa napisał sam 

Budyń. W pięciu smakach udajemy 

się w niezwykłą, kulinarną podróż, 

natomiast K.O. przywołuje delikat-

ny, alternatywny klimat. Niespój-

ność do płyty wprowadza ostatni 

kawałek Excipit wykonany w języ-

ku francuskim. Mimo tego, iż 

utwór burzy kompozycję krążka, 

należy mu się duży plus – piosenka 

ta to bowiem wyjątkowo roman-

tyczny ballada.  

Gdyby ktoś jeszcze kilka 

miesięcy temu powiedział mi, że 

Monika Brodka nagra taką płytę,  

z pewnością by mnie rozbawił. 

Granda pokazuje, że wokalistka 

dojrzewa artystycznie i ciągle roz-

wija swój talent. Wyraźnego czer-

pania inspiracji z twórczości Kasi 

Nosowskiej raczej nie należy potę-

piać. Przecież jeśli takie muzyczne 

poszukiwania mają pomóc wypra-

cować własny styl, to należy jedy-

nie trzymać kciuki z nadzieją, że 

następna płyta będzie jeszcze lep-

sza.  

 

 

Ilona Klimek 
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Brodka Brodka Brodka ààà      la Nosowska?la Nosowska?la Nosowska?   
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Podatek od głupotyPodatek od głupotyPodatek od głupoty   

Młodzieńczy bunt, tyta-

niczna odwaga, niekończąca się 

pewność siebie, przekonanie  

o własnym geniuszu – to wizytów-

ka pokolenia gimnazjalistów. Do-

piero co wkroczyli w wiek dojrze-

wania, a już czują się niezwykle 

dorośli… 

            Dla nastolatków, gimna-

zjum oznacza kres dzieciństwa  

i pozwala wyrazić własne „ja”. 

Młode pokolenie przeświadczone 

jest o potędze własnego rozumu. 

Gimnazjaliści wierzą, że wiedza, 

jaką nabyli w klasach podstawówki 

jest wystarczająca, by ukazać wyż-

szość nad małoletnimi kolegami, 

zaimponować błyskotliwym rówie-

śnikom, zawstydzić „nieudolnych” 

nauczycieli i ostro skrytykować sta-

roświeckich rodziców. Ich nieby-

wała dorosłość pozwala im na de-

cydowanie o sobie, traktowanie na-

kazów i zakazów opiekunów  

z przymrużeniem oka, dokonywa-

nie własnych wyborów. Zwalnia  

z racjonalnego myślenia, oferuje 

permanentną rozrywkę, staje się 

gwarantem niczym niezmąconej 

wolności. Gimnazjaliści są przeko-

nani, że należący do nich świat ob-

darzy ich maksymalną przyjemno-

ścią i zwolni z ponoszenia jakich-

kolwiek konsekwencji. Chętny na 

nowe doznania nastolatek, z rozko-

szą sięga po łatwo dostępne używ-

ki. Zapalenie papierosa zwiększa 

pewność siebie, sięgnięcie po alko-

hol poprawia notowania w towa-

rzystwie wymagających kolegów, 

zasmakowanie narkotyku podnosi 

samoocenę. Modnym wśród gimna-

zjalistów staje się zjawisko lansu – 

publicznego pokazywania się, de-

monstrowania własnego oblicza. 

Młode dziewczęta eksponują swój 

niebywały wizerunek, retuszując 

delikatną twarz mocnym makija-

żem oraz występując w bluzecz-

kach z dekoltem i krótkich spód-

niczkach. Nie zauważają jednak, że 
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nienaturalna warstwa kosmetyków 

na twarzy oraz krzykliwy strój, nie  

poprawi ich wyglądu, a narazi na 

śmieszność. Swoją męskość, mło-

dzi panowie akcentują zawrotną 

prędkością na motocyklu, najnow-

szym modelem komórki oraz uni-

katowym odtwarzaczem muzyki. 

Manifestację młodzieńczego buntu, 

umożliwia dodatkowo cyniczny 

język, obfity w liczne wulgaryzmy 

i urozmaicony slangiem młodzie-

żowym. Miarą wartości człowieka 

stają się więc: ilość spożytego al-

koholu, liczba wypalonych skrę-

tów, markowe ubrania, bogatszy 

zasób kolokwialnego słownictwa, 

wyższy wskaźnik prędkości na 

liczniku i bardziej rażący makijaż. 

Nastolatek ma poczucie bezkarno-

ści, wzrasta w nim przekonanie, że 

może postępować jak chce. Coraz 

częściej jednak, dokonywane przez 

niego decyzje, podyktowane presją 

najbliższego towarzystwa i wyni-

kające z chęci zaimponowania śro-

dowisku, okazują się mylne. Dla-

czego więc gimnazjaliści zachowu-

ją się tak bezmyślnie? Przyczyn 

jest wiele. Buzujące w okresie doj-

rzewania hormony nie pozwalają 

racjonalnie myśleć. Wielkim obcią-

żeniem psychicznym jest dla nich 

stres związany z pierwszym po-

ważnym egzaminem, od wyniku 

którego zależy ich przyszłość. Nie-

wykluczone, że ich naganne zacho-

wanie, to także sposób zwrócenia 

na siebie uwagi dorosłych. Coraz 

częściej młodego człowieka wy-

chowuje „ojciec” Internet  

i „matka” komórka, bo prawdzi-

wym rodzicom brak na to czasu. 

Młodość ma swoje prawa 

– jednak należy dbać o to, by zagu-

bieni gimnazjaliści ich nie naduży-

wali. Pole do popisu mają tutaj 

dorośli – powinni zauważyć, kiedy 

budzące zastrzeżenia zachowania 

młodych, to tylko szczeniackie 

wygłupy, a kiedy rozpaczliwe wo-

łanie o pomoc. Opiekunowie mu-

szą uświadomić gimnazjalistom, że 

podatek od głupoty słono kosztuje. 

 

 

 

 

 

 

 

Jadwiga Jelińska  
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Wykształcenie Wykształcenie Wykształcenie ---   konieczność?konieczność?konieczność?   
 Dzisiaj człowiek, który 

nie uczy się, nie ma wykształcenia 

- jest nikim. Każdy dąży to tego, by 

coś wiedzieć, by zdobyć lepsze 

wykształcenie – by więcej zarobić. 

Nawet w Biblii jest napisane: 

”Podstawą mądrości: zdobywaj 

mądrość, za wszystko, co masz, 

mądro ść  nabywa j” ( Pr z4,7) . 

Wszystko pięknie, tylko jeżeli ko-

goś nie stać ?  

 Zestaw książek do szkoły 

ponadgimnazjalnej - 500zł, nowy 

plecak, by pomieścić te książki -

100zł, wyposażenie, przybory – 

50zł, ubezpieczenie – 40zł. Do tego 

dochodzą rzeczy, o których nie 

wiedzieliśmy, że są nam potrzebne, 

dopóki ich nie zabrakło. Są to prze-

ciętne wydatki ucznia liceum idą-

cego do szkoły PUBLICZNEJ. 

Podsumowując - około 750zł. Gdy-

by tylko to był koniec! Do tego 

dochodzą składki w szkole i wy-

cieczki. Jaki rodzic jest w stanie 

odmówić swojemu dziecku po-

uczającej wycieczki? Przecież na-

uka jest najważniejsza. Z tego wy-

chodzi, że posiadanie dzieci, które 

pasuje wykształcić, to duży 

wydatek. A co dopiero jeżeli 

dzieci jest więcej?! Rodzice 

nie śpią po nocach, myśląc co 

zrobić, by ich dziecko otrzy-

mało odpowiednie wykształce-

nie. Niektórzy zarabiają netto 

poniżej 500zł, Wiele dzieci 

rezygnuje z przywileju nauki, 

by pomóc rodzicom, którzy nie 

dają rady. Patrząc na piękne 

dewizy „szkoła dla wszyst-

kich”, „przyjmiemy każdego” 

człowiek nabiera złudzeń co 

do tej instytucji. Jednak rzeczywi-

stość jest inna. Nawet student, by 

zarobić na studia musi pracować. 

Pracując - nie może uczęszczać na 

studia dzienne, studiując zaocznie 

musi zapłacić średnio 2500zł, by 

mieć na to pieniądze – pracuje. 

Kwadratura koła. 

 Podsumowując, jeżeli 

chcecie zapewnić swojemu dziecku 

odpowiednie wykształcenie przy-

gotujcie się na koszty. A i tak nie 

ma po tym pewności czy w dzisiej-

szych realiach młody człowiek 

znajdzie pracę. Wykształcenie 

kosztuje, niestety.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Liber 
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„Gimnazjaliści są 

przekonani, że należący 
do nich świat obdarzy 
ich maksymalną 
przyjemnością i zwolni  

z ponoszenia 
jakichkolwiek 
konsekwencji.” 


