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Drodzy Sztamowicze! 
 
 Miło mi powitać Was jako nowy redaktor naczel-
ny. Dziękuję mojej poprzedniczce Martynie za całą pra-
cę i trud jaki włożyła w prowadzenie gazetki. Teraz ten 
obowiązek spada na mnie i postaram się wywiązać z 
niego jak najlepiej. 
 Chociaż z lekkim poślizgiem oddajemy w Wasze 
ręce nowy numer SZTAMY nie traci on wcale na swej 
wartości. Przeczytać będziecie mogli, jak dawniej spę-
dzano dzień wagarowicza oraz jak postrzegany jest on 
dzisiaj. Nauczycieli przepytywali Patryk Patej oraz 
Agata Kmiecik. Jeżeli chcecie dowiedzieć się dlaczego 
„Ziemia jest w niebezpieczeństwie” oraz jak na prze-
strzeni lat wyglądały wizje Armagedonu przeczytajcie  
teksty Anny Salamon i Doroty Orłowskiej. Ewelina Ja-
rzębak zastanawiała się czy „Marihuana doda nam 
skrzydeł?”, a Klaudia Kulig nad fenomenem popular-
ności Facebooka. W numerze znajdziecie również felie-
tony tegorocznych maturzystów – Agnieszki Małeckiej  
i Jakuba Kurka – oraz recenzję Natalii Basty. Dowiecie 
się również jak zaprezentowali się nasi koledzy i kole-
żanki w zawodach sportowych w tym i minionym se-
mestrze, jakie są marzenia Patrycji Wojtarowicz oraz jak 
wyglądały warsztaty dziennikarskie w Krakowie klasy 
II LO a. 
 Każdy z Was z pewnością znajdzie w SZTAMIE 
coś dla siebie. Za tegorocznych maturzystów trzymamy 
kciuki w trakcie trwających teraz matur, bo, jak mawiał 
Stanisław Jerzy Lec: „niektórym do szczęścia brakuje 
naprawdę jedynie szczęścia”. 
 
 
   Zapraszamy do lektury! 
  

   Joanna Postrożna,  

redaktor naczelna 
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21 marca to nie jest zwykła data. 
Pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny, nazywany również Dniem 
Wagarowicza budzi zawsze wiel-
kie emocje. Z tej okazji postano-
wiliśmy zapytać naszych nauczy-
cieli o ich wspomnienia dotyczą-
ce tego dnia. 
Na pytanie, co rozumie przez poję-
cie „Dzień Wagarowicza” profesor 
Elżbieta Czech-Klima odpowiedzia-
ła, że to „pierwszy dzień wiosny, 
który jest wyrazem zachwytu nad 
budzącą się nową porą roku  i formą 
łapania wiatru w żagle wolności”. 
Natomiast profesor Adam Szczeci-
na zauważył, że „bardzo czę-
sto ,,Dzień Wagarowicza" jest źle 
interpretowany przez młodzież. 
Uczniowie unikają zajęć szkolnych, 
co niekorzystnie wpływa na przyrost 
ich wiedzy. Szkoła ponadgimnazjal-
na jest nieobowiązkowa, więc nie 
widzę powodu wagarowania. Sądzę, 
że należy dopuścić zdrowy rozsądek 
do głosu :)". Czy zdaniem nauczy-
cieli wagarowanie uczniów w tym 
dniu to tradycja, czy po prostu nie-
chęć do nauki? „Jest to niechęć do 
nauki „przykryta płaszczykiem” tra-
dycji" - odpowiedziała profesor An-

na Studzińska. 
Natomiast profesor Iwona Błoch 
powiedziała: „Po trochę tradycja, 
ale również niechęć do nauki. 
Uczeń zawsze znajdzie pretekst, 
aby nie iść na lekcje". 
Kolejne pytanie brzmiało bardzo 
groźnie: Czy ukarałaby pani 
ucznia za wagary w tym dniu? 
Pani profesor Iwona Błoch nie 
pozostawiła złudzeń: „Tak, jeśli 
byłaby to ucieczka z lekcji. Nie, 
jeśli wyjście ze szkoły byłoby zor-
ganizowane przez klasę w poro-
zumieniu z wychowawcą.” 
Ostatnie, ale chyba najciekawsze 
pytanie, nurtujące każdego 
ucznia: „Czy zdarzyło się nauczy-
cielowi wagarować i jak spędził 
ten czas?” zadaliśmy profesoro-
wi Jerzemu Prokopczukowi 
oraz profesorowi Adamowi 
Szczecinie. 
Profesor Jerzy Prokopczuk wy-
znał: „Ja chodziłem do szkoły w 
latach 60-tych ubiegłego wieku i 
wierzcie mi, że w owym czasie 
uczniowie znacznie mniej wagaro-
wali niż dzisiaj. A jeśli chodzi o 
mnie to tylko jeden raz byłem na 
wagarach i to było w liceum. Sza-

lała wtedy 
grypa i co-
dziennie 
sprawdzano 
stan klasy 
szykując się 
do zamknię-
cia szkoły. 

Aby tę decyzję przyspieszyć, umó-
wiliśmy się w kilka osób i zamiast 
dojść do szkoły (II Liceum) 
„ukryliśmy się" w kaplicy u sióstr 
Felicjanek. I faktycznie szkołę za-
mknięto na 2 tygodnie!” 
Natomiast profesor Adam Szcze-
cina powiedział:  
„Tak, ale z perspektywy czasu uwa-
żam, iż nie było to mądre posunię-
cie. Często uczniowie poddają się 
presji grupy i podejmują niewłaści-
we decyzje. Przecież mogliśmy 
podjąć rozmowy z naszym opieku-
nem, jednak zaślepieni 
„możliwością" nie zrobiliśmy tego. 
Obecnie zachowałbym się dużo 
bardziej odpowiedzialnie”. 

 
Agata Kmiecik 

Patryk Patej 
I LO a 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

Poprzedni semestr pod 
względem sportowym możemy uznać 
za udany dzięki dobrej postawie na-
szych reprezentantów i reprezentan-
tek. 

Zacznijmy od pań, należą im 
się gromkie brawa. Zawody w piłkę 
ręczną rozgrywane były w dwóch tu-
rach: dnia 30.01.2012 eliminacje oraz 
28.02.2012 finały. Dziewczęta bezpro-
blemowo poradziły sobie w elimina-
cjach i zagwarantowały wstęp do fina-
łów. W składzie: Kamila Sikorska, An-

na Jasnos, Karolina Waligóra, Monika 
Błaszczyk, Edyta Narożniak, Agnieszka 
Szary, Ilona Czaja, Ewelina Cebula zajęły 
drugie miejsce ulegając tylko piłkarkom 
ręcznym z II LO. 

W Korespondencyjnej Lidze LA w 
dniu 27.09.2011 w rzucie pierwszym 
dziewczyny w składzie: Anna Janos, Joan-
na Śledź, Karolina Mrzygłód, Katarzyna 
Wiktor, Urszula Kocemba, Aleksandra 
Twardy, Dagmara Trzyciecka, Justyna 
Kocemba, Monika Błaszczyk, Paulina Sza-
rata, Angelika Cabak, Anna Pierzchała, 
Karolina Homoncik, Iwona Pająk, Maria 
Buczek oraz Klaudia Berdychowska zajęły 
2 miejsce, znowu dając się pokonać tylko 
rówieśniczkom z II LO. Oby tak dalej na-
sze drogie koleżanki! Przedstawiciele  
i przedstawicielki naszej szkoły w turnie-
jach koszykówki chłopców (14.12.11)  
i siatkówki dziewcząt (12.01.12) zajmo-
wali miejsca w przedziale 7-9. 

W zawodach: siatkówki dziew-
cząt (19.01.12) oraz koszykówce dziew-
cząt (07.12.11) panie zajęły piąte miejsca. 

Reprezentacja dziewcząt w teni-
sie stołowym drużynowym również spisa-
ła się świetnie zajmując wysokie 3 miej-
sce. 

Na koniec wyniki z zawodów  
w narciarstwie alpejskim i snowboardzie  
z dnia 25.02.2012, reprezentant naszej 
szkoły Michał Rzymek zajął 2 miejsce na 
56 startujących w kategorii „Slalom gi-
gant chłopców”. 

Serdecznie gratulujemy dobrych 
wyników naszym reprezentantom i repre-
zentantkom, jednocześnie mając nadzieję 
na więcej w drugim półroczu. Dziękujemy 
za godne reprezentowanie naszej szkoły!
   
   Robert Jojczyk 
          klasa I LO a 

źródło: zpow.nsacz.pl 

„Uczeń zawsze znajdzie pretekst, aby nie iść na lekcje” 

ANKIETA– DZIEŃ WAGAROWICZA 
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Bajka 

Patrycja to uczennica drugiej kla-
sy dziennikarskiej naszej szkoły. 
Od prawie piętnastu lat tańczy w 
nowosądeckim Zespole Regional-
nym „Sądeczoki”, a popis jej 
umiejętności mogliśmy zobaczyć 
w trakcie programu artystycznego 
podczas obchodzenia uroczystości 
jubileuszu szkoły. O tańcu, dzien-
nikarstwie i nie tylko rozmawiała 
z nią Joanna Postrożna. 
 
W „Sądeczokach” tańczysz już 
prawie 15 lat. W jaki sposób trafi-
łaś do zespołu w tak młodym wie-
ku? 
Zaczęłam tańczyć, gdy miałam 3 
lata, a do zespołu trafiłam ponie-
waż nie chcieli przyjąć mnie do 
przedszkola. Byłam po prostu za 
mała. Przygodę z „Sądeczokami” 
zawdzięczam moim rodzicom. 
Wiesz, co skłoniło ich do zapisa-
nia Cię do zespołu? 
Myślę, że chcieli, żebym rozwijała 
się już od małego, miała jakieś zaję-
cie, bardzo im za to dziękuję. To 
było 15 lat wspaniałych przygód, 
wspomnień i cudownych znajo-
mych. Myślę, że te przyjaźnie pozo-
staną między nami na długo. 
Występy w zespole przełożyły się 
na zainteresowanie tańcem, czy 
może miałaś jakieś inne pasje bę-

dąc dzieckiem? 
Zawsze lubiłam recytować i występo-
wać w różnych przedstawieniach. Pró-
buję także swoich sił wokalnych i tro-
chę śpiewam. 
Niedawno razem ze swoim zespołem 
brałaś udział w nagraniu dla Telewi-
zji Polskiej. Z jakiej okazji? 
Tak. Był to program poświęcony 
przedstawieniu miast, a my jako zespół 
staraliśmy się promować Nowy Sącz. 
Myślisz, że z dobrym skutkiem? 
Mam nadzieję, że wielu ludzi zauwa-
żyło nasze piękne miasto. Kilka osób z 
tego programu było pod ogromnym 
wrażeniem po oglądnięciu krótkiego 
filmu o nim. Nawet sam Robert Janow-
ski stwierdził, że chętnie odwiedzi No-
wy Sącz. 
Odczuwasz różnicę tańcząc przed pu-
blicznością, a przed kamerą? 
Raczej nie. Myślę, że nikt z nas nie od-
czuwa większej różnicy. Kocham to co 
robię i naprawdę bardzo się cieszę, że 
nie przyjęli mnie do tego przedszkola. 
To dobrze, że możemy występować 
przed publicznością i to bardzo miłe, 
gdy po występie przychodzą do nas 
ludzie i gratulują. Pamiętam taką histo-
rię we Francji, w tym roku, gdzie wy-
stępowaliśmy dla Polonii. Kilka rodzin 
było wzruszonych naszym występem i 
twierdziło, że przypomnieliśmy im 
ojczyznę. 
Nieprzypadkowo nawiązuję do tele-
wizji, w końcu jesteś uczennicą klasy 
dziennikarskiej. Co sprawiło, że wy-
brałaś akurat ten profil? 
Swoją przyszłość wiążę z innym zawo-
dem, a dziennikarstwo wybrałam jako 
alternatywę. Wychodzę z założenia, że 
dodatkowa wiedza zawsze się przyda. 
Aktywnie udzielasz się również w 
szkolnym kole teatralnym. Traktujesz 
te zajęcia jako dodatek do szkolnego 
życia, poznanie sceny w innej roli niż 
tancerka, czy może bardziej poważ-
nie? 
Teatr i taniec zawsze były dla mnie 
najważniejszymi zajęciami. Bardzo 
bym chciała dalej się realizować i oczy-
wiście chcę pokierować tak swoim ży-
ciem, żeby teatr był w nim na co dzień. 

Masz już cel w swoim życiu, który 
chcesz osiągnąć w najbliższych 
latach? 
Na pewno zdana matura . Będę 
też starać się rozwijać swoje pasje i 
spełniać marzenia. 
A o czym marzy Patrycja Wojtaro-
wicz? 
Moim wielkim marzeniem jest do-
stanie się do szkoły teatralnej, aktor-
stwo to dla mnie ważna sprawa. 
Niektórzy postrzegają takie marze-
nia jako chęć zdobycia sławy. Ja jed-
nak traktuję zawód aktora jako for-
mę dzielenia się swoją pasją z inny-
mi ludźmi. 
W takim razie jaką receptę na suk-
ces uważasz za najlepszą? 
Nie wiem czy osiągnęłam sukces, 
ale myślę, że wytrwała praca i pozy-
tywne myślenie pomogą zrealizo-
wać każdy cel. 
 

 
Joanna Postrożna 

Klasa II LO a 
 
 

WYWIAD(ÓWKA)  

„W pogoni za marzeniem…” – rozmowa z Patrycją Wojtarowicz 

Z zespołem na wyjeździe we Francji 
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„Szóstka” w telewizji 

INFORMACJA 

W dniach 23-24 kwietnia br. druga 
klasa dziennikarska z VI Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowym 
Sączu wzięła udział w warszta-
tach radiowo-telewizyjnych w 
Krakowie. Uczniowie zwiedzili 
redakcje stacji TVP, TVN oraz 
Radia Kraków. 
Pierwsze zajęcia odbyły się w TVN
-ie, gdzie przyszli dziennikarze 
mieli okazję wejść do studiów na-
grań czołowych programów stacji 
(m.in. „Rozmów w toku”) oraz 
zwiedzić plan zdjęciowy serialu 
„Julia”. Dowiedzieli się także na 
czym polega praca montażysty, 
czym jest tzw. „greenbox” oraz 
jakie znaczenie odgrywa światło  
i dźwięk podczas produkcji pro-
gramów. Młodzież miała szansę 
sprawdzić się w roli operatora ka-
mery podczas praktycznych ćwi-
czeń. Zajęcia prowadził Jerzy Kra-
marczyk – dziennikarz oraz aktor 
filmowy, zajmujący się również 
dubbingiem (role dubbingowe: 
„Strażak Sam”, „Smerfy”, „O 
dwóch takich, co ukradli księżyc”). 
Następnie uczniowie „Szóstki” 
udali się do Radia Kraków. W pro-
fesjonalnym studiu nagrywali swo-
je wypowiedzi, które później mieli 
możliwość odsłuchać. Pracujący  
z nimi realizator Tomasz Orze-
chowski udzielał rad, jak mówić 
lepiej i „bardziej radiowo” oraz 
czego nie należy robić, kiedy zapa-

li się już czerwona lampka nad mikro-
fonem, oznaczająca rozpoczęcie na-
grywania. 
Drugi dzień został przeznaczony na 
zajęcia w krakowskim oddziale Tele-
wizji Polskiej. Przewodnikiem po sie-
dzibie TVP był redaktor Roman Bar-
basz. Po zwiedzeniu studia „Kroniki” 
licealiści obejrzeli jeszcze dwa miej-
sca, w których nagrywane są progra-
my, m.in.: „Młodzież kontra” i pro-
gnoza pogody. Redaktor TVP podzie-
lił się z uczniami swoim doświadcze-
niem zawodowym i zdradził im wiele 
ciekawostek dotyczących pracy  
w telewizji. W trakcie zwiedzania bu-
dynku licealiści zobaczyli również 
stary sprzęt telewizyjny, używany w 

przeszłości do produkcji programów. 
Dodatkowymi atrakcjami były wizy-
ty w charakteryzatorni oraz w maga-
zynie antyków i rekwizytów, którymi 
dysponuje TVP. 
- Tegoroczne warsztaty dziennikarskie 
odbyły się w szczególnej, jubileuszowej 
atmosferze – mówi  
dr Klaudia Gargula, nauczycielka 
języka polskiego i dziennikarstwa  
w VI LO. – W tym roku mija 10 lat od 
powstania klas dziennikarskich w naszym 
liceum. Jesteśmy pierwszą szkołą w No-
wym Sączu, która wprowadziła taką edu-
kacyjną innowację. Oprócz warsztatów 
wyjazdowych organizujemy również za-
jęcia z profesjonalnymi dziennikarzami z 
lokalnych mediów. 
Praktyka dziennikarska stanowi inte-
gralną część programu pt.: „W świecie 
mediów”, realizowanego w „Szóstce” 
od 2002 roku. Skuteczność zastoso-
wanych działań edukacyjnych po-
twierdzają losy „młodych dziennika-
rzy”. Absolwenci tych klas pracują 
dzisiaj jako dziennikarze, specjaliści 
w biurach prasowych, asystenci w 
biurach poselskich, politolodzy, edy-
torzy w wydawnictwach oraz na-
uczyciele. 

 
 

Joanna Postrożna 
klasa II LO a 
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ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY 

Na jego punkcie oszalało już ponad 
pół miliarda ludzi. Facebook jest 
obecnie najsłynniejszym portalem 
społecznościowym. Niektórzy twier-
dzą, że jeżeli cię nie ma na Facebooku 
to nie istniejesz. Czy czasem nie za-
tracamy się już w wirtualnym świe-
cie? 
Jak to się zaczęło? 
Twórcą portalu jest Mark Zucker-
berg. Jako student Uniwersytetu 
Harvard, 4 lutego 2004 roku stworzył 
wraz z grupą przyjaciół serwis spo-
łecznościowy on-line TheFacebook. 
Początkowo serwis umożliwiał zare-
jestrowanym użytkownikom odszu-
kiwanie i kontynuowanie szkolnych 
znajomości oraz wysyłanie wiadomo-
ści i publikowanie zdjęć. W krótkim 
czasie serwis zyskał grono fanów, 
które sukcesywnie się powiększało. 
Ponad 2/3 studentów zarejestrowało 
się na stronie już w pierwszych 
dwóch tygodniach jej funkcjonowa-
nia. Zachęcony rosnącym zaintereso-
waniem portalu Zuckerberg zdecy-
dował się rozszerzyć zasięg serwisu 
na inne szkoły. W krótkim czasie stu-
denci wielu bostońskich szkół byli 
użytkownikami TheFacebooka. Z 
biegiem lat twórca Facebooka wpro-
wadza coraz to nowe funkcje na por-
talu, które spotykają się ze zróżnico-
wanymi ocenami użytkowników. 
 
Facebook w liczbach 
Ponad pół miliarda ludzi na świecie 
korzysta z Facebooka. Według badań 
przeprowadzonych przez firmę 
ComScore, tylko w marcu 2010 roku 

portal odwiedziło ponad 400 mln 
osób, czyli ośmiokrotność populacji 
Polski. Tylko w lutym 2010 roku na 
portalu zarejestrowało się 22 mln 
nowych użytkowników. Liczby 
mówią same za siebie, Facebook 
zdominował cały świat. Czy zatem 
można go nazwać „dyktatorem XXI 
wieku”? 
 
Plusy i minusy korzystania z Face-
booka 
- Zgodnie z opinią większości socjolo-
gów i psychologów społecznych, pod-

stawową funkcją portali społecznościo-
wych, takich jak Facebook, jest odświe-
żenie i utrzymanie kontaktów z osoba-
mi poznanymi poza Internetem. Komu-
nikat internetowy jest pozbawiony 
niewerbalnej części przekazu (m.in. 
gestykulacja, tembr głosu, ale również 
ubranie, biżuteria itp.), która aż w 55-
% decyduje o tym, jak odbieramy to, co 
ktoś do nas mówi. Dzięki temu uczymy 
się bardziej obrazowo pisać o uczu-
ciach. Z drugiej strony łatwiej jest ko-
goś źle zrozumieć – mówi Dominik 

Batorski, socjolog Internetu z Uni-
wersytetu Warszawskiego. Plusem 
jest to, że utrzymujemy kontakty z 
wieloma osobami. Uczymy się opi-
sywać swoje emocje, a co za tym 
idzie – powiększa się zasób nasze-
go słownictwa. Jednak są również 
wady. Zakładając konto na porta-
lu, udostępniamy wiele informacji 
o sobie. Swoją prywatnością płaci-
my za kontakt z całym światem. 
Coraz to nowe funkcje serwisu i 
nieustanie wzrastająca popular-
ność powodują zagrożenie uzależ-

nienia od Facebo-
oka. Przede wszyst-
kim młodzież spę-
dza coraz więcej 
czasu przed kompu-
terem, jest to kilka 
godzin dziennie. 
Według naukow-
ców traci ona kon-
trolę nad rosnącym 
zaangażowaniem w 
to, co aktualnie dzie-
je się na portalu. 
Presja zaistnienia na 
Facebooku sprawia, 
że zapominają o 
innych aspektach 
życia. Odnotowano, 
że młodzież używa-
jąca portalu osiąga 

gorsze wyniki w nauce niż osoby 
niekorzystające z serwisu. Facebo-
ok sprzyja również kształtowaniu 
się osobowości narcystycznej. Ze-
stawiając ze sobą korzyści i straty 
korzystania z Facebooka, zadajmy 
sobie pytanie, czy warto ulec mo-
dzie i przypłacić to własną pry-
watnością oraz zniewoleniem 
przez kolejne uzależnienie? 
 

Klaudia Kulig 
II LO a 

Dyktator XXI wieku? 
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FELIETON 

Ostatnio odżyły we mnie 
dziecięce wspomnienia. A to za 
sprawą małego, okrągłego kawał-
ka drewna na sznurku. Mowa 
oczywiście o jojo. Owa mała za-
bawka o pozornie prostej kon-
strukcji dawała wiele radości za-
równo młodszym, jak i starszym. 
Amatorzy jojo prześcigali się w 
sposobach jego wykorzystania. 
Tak powstała swojego rodzaju 
dyscyplina bez bliżej określonej 
nazwy. Każdy z nas starał się jak 
najlepiej opanować sztukę 
„puszczania” jojo. Na początku 
nie było to łatwe. Brak wyczucia 
odpowiedniego momentu i nie-
skoordynowane ruchy powodo-
wały brak płynności w ruchu za-
bawki po sznurku. Nie skłamię, 
jeśli powiem, że niejednemu 
przysporzyło to wielu nerwów. 
Obecnie ta forma zabawy zanika, 
a może nawet całkowicie została 
wyparta przez inne produkty. 
Jednak nie zapomnę mojego 
pierwszego jojo, całego drewnia-
nego z małym znaczkiem logo 
firmy i żółtym sznureczkiem. 
Oczywiście potem były różnora-
kie odmiany stylistyczne jojo, ale 
to drewniane utkwiło mi w pa-
mięci. Mój pierwszy dzień z jojo 
był tragiczny. Ani razu nie udało 
mi się odpowiednio wprawić go 
w ruch. Byłem tym zdołowany, 
ale, jak to u dzieci bywa, uparty 
jak osioł. Dzień w dzień bezustan-
nie „siłowałem” się z zabawką. Z 
czasem potrafiłem nią dyrygo-
wać, ale tylko momentami. W 
końcu doszedłem do swego ro-
dzaju perfekcji, osiągnąłem naj-
wyższy poziom. Jojo sunęło płyn-
nie po sznurku to w dół, to w gó-
rę i tak cały czas. Byłem z siebie 
dumny. Każdy zna to uczucie, 
kiedy udało mu się okiełznać nie-
sforną zabawkę. Ale do rzeczy. 
Nie ma tu miejsca na sentymenty 
i moje wspomnienia. Czy nie wy-
daje się wam, że wasze życie nie 
przypomina trochę jojo, tego w 

jaki sposób ono działa? W rzeczy 
samej życie jest jak jojo wprawione 
w ruch. Mimo że nie zauważamy od 
razu tego podobieństwa – a to przez 
długi okres trwania naszego 
„skoku” na sznurku – to ono jest. 
Przecież, tak samo jak jojo, mamy 
momenty w życiu, kiedy bezwład-
nie opadamy na dół, aby potem z 
impetem odbić się od dna i poszy-
bować do góry. Niestety na naszej 
drodze na szczyt często stają różne 
problemy, które z powrotem posy-
łają nas na dół. Tak na przykład jest 
w miłości, gdy nagle rozstajemy się 
z jedną osobą, a za chwilę odnajdu-
jemy szczęście w kimś innym. Tak 
samo jest z małym dzieckiem, które 
uczy się najpierw jeździć na małym 
rowerku, by potem znowu uczyć się 
kierować, ale już większym rowe-
rem. Stopnie w szkole równie do-
brze odzwierciedlają tę tezę. Raz 
uczeń się przyłoży i „jedzie” na sa-
mych dobrych ocenach, a potem 
nagle doświadcza regresu i jest za-
grożony z paru przedmiotów. Także 
w pracy nad samym sobą człowiek 
miewa lepsze i gorsze dni. Raz na-
chodzą go myśli dekadenckie i nie 
widzi sensu dalszego życia, by za-

raz zostawić wszystko dla zaspoko-
jenia swych wszelkich pragnień, 
bawiąc się w „niezaspokojonego 
hedonistę”. Po każdym upadku 
wzlatujemy, po zdobyciu szczytów 
dotykamy dna i często w nim grzęź-
niemy. Tak jak jojo nasze życie w 
pewnych swych etapach nagle przy-

śpiesza, osiągając swoje maksi-
mum, po czym wytraca swoją 
prędkość i staje w miejscu. Mo-
ment zatrzymania jest tak samo 
trudny w naszym życiu, jak chwi-
la, gdy musimy „podciągnąć” jojo 
do góry. Momenty zatrzymania w 
naszym życiu najczęściej są przy-
krymi wydarzeniami, zmieniający-
mi bieg naszego życia i toku my-
ślenia. Często nie pojmujemy, że te 
wydarzenia są dla nas przełomo-
we, tak jak opanowanie techniki 
puszczania jojo. Wszystko się wte-
dy zmienia. 

Jojo to tylko rzecz mate-
rialna, która ulega zużyciu i po 
pewnym czasie zaczyna przecierać 
się sznurek. W naszym życiu jest 
identycznie. Gdy „wisimy na 
przetartym sznurku” boimy się 
wykonać nagłe i niespodziewane 
ruchy, obawiając się o stan nasze-
go życia zdrowotnego, reputację i 
opinię u innych. Podobnie jak w 
jojo może się przerwać sznurek, 
tak samo nasze życie może nagle 
się zakończyć. 
 
 

Jakub Kurek 
III LO a 
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FELIETON 

Wyobraźmy sobie biurko 

pełne szuflad. Znajduje się ono w 

szkolnej sali. W każdej szufladzie 

jest podręcznik, każdy do innego 

przedmiotu: do historii, języka 

polskiego, języka angielskiego, 

geografii itd. Jak wiemy, aby osią-

gać dobre wyniki w uczeniu się, 

trzeba przykładać się do wszyst-

kiego. Co dzień to samo: nauka, 

nauka i jeszcze raz nauka. Otwie-

ramy szufladę, zamykamy, otwie-

ramy zamykamy i tak w kółko. Co 

nam to przypomina? Ten codzien-

ny rytm zamykania i otwierania 

szuflady? Oczywiście nic innego 

jak „szufladkowanie” tak popular-

ne w dzisiejszej rzeczywistości. Z 

niczym innym nie mamy praktycz-

nie do czynienia, jak z 

„szufladkowaniem”, lub 

„przyklejaniem łatki”. 

Tak modne obecnie szu-

fladkowanie nie należy do rzadko-

ści. Szufladkują wszyscy: ucznio-

wie, rodzice, nauczyciele, urzędni-

cy i inni przedstawiciele wszela-

kich zawodów. Oceniają po wy-

glądzie, zachowaniu. Wzorują się 

w zasadzie tylko na osławionym 

pierwszym wrażeniu. Miejscem 

takich ocen niejednokrotnie bywa 

szkoła. Tam przecież tylko prawie 

same ławki i biurka, zatem pełno 

szuflad i szufladek. Pole do popisu 

dla przyklejających łatki. Cóż z 

tego wynika? Zazwyczaj wiele 

nieprzyjemności i problemów dla 

osoby, która jest tak oceniana. 

Wyobraźmy sobie taką sytuację: 

do klasy liczącej osób trzydzieści 

pięć przychodzi nowa osoba. Jest 

ona bardzo oryginalna, swoim za-

chowaniem i aparycją odpycha 

pozostałych. Grupa jest zorganizo-

wana, więc niechętnie odnosi się 

do nowo poznanej koleżanki, któ-

ra reprezentuje subkulturę rastafa-

rian. Dredy, kolorowe koraliki, 

luźne, barwne stroje, moc kol-

czyków w nietypowych miej-

scach stanowią domenę jej nie-

codziennego wyglądu. Klasowa 

elita, składająca się z grupy 

„wyskokowych” i lubujących 

się w dyskotekach dziewczyn, 

przewodząca innym uczniom, 

od razu bierze się do pracy: nie-

ustanne przezwiska i szykany 

odnoszące się do „nowej” są na 

porządku dziennym. Pojawiają 

się też najrozmaitsze złośliwo-

ści. Wszystko to tylko dlatego, 

że koleżanka jest inna: dobrze 

się uczy, ma ciekawe zaintere-

sowania, czyta dużo książek. 

Nie interesują jej natomiast ca-

łonocne dyskoteki pełne wrzaskli-

wej muzyki, zakupy nowych ko-

smetyków i innych bibelotów 

oraz suto zakrapiane imprezy. 

Ona tego nie potrzebuje, ma swój 

świat, do którego nikogo nie 

wpuszcza. Posiada przecież do 

tego prawo. Nie musi być taka jak 

inni. Nie chce identyfikować się z 

klasową zbiorowością. Jednak to 

ją gubi. Okrutne dziewczyny z 

klasy gnębią ją dalej. Nasza 

„nowa” nie wytrzymuje i ucieka z 

domu, by nie wrócić już więcej 

do osób, które nie potrafią jej za-

akceptować. Co się dzieje potem? 

Klasowe przewodniczki w ogóle 

nie poczuwają się do odpowie-

dzialności, nie czują, że to strasz-

ne wydarzenie nastąpiło właśnie 

przez nie. Cóż za ironia, prawda? 

Nie ma to jak bez najmniejszych 

wyrzutów sumienia iść na kolej-

ne, jakże ważne zakupy do gale-

rii. 

Na tym właśnie polega 

dojrzałe spojrzenie na życie. In-

ność każdego z nas, która deter-

minuje naszą odmienność. Nie 

ma dwojga identycznych ludzi. 

Są za to tacy, którzy nie potrafią 

tego zaakceptować i chcą na siłę 

przekonywać „odmieńców” do 

swoich racji. Przykład rastafa-

rianki pokazuje jak łatwo można 

kogoś zranić własnymi opiniami 

wyrażanymi w niewłaściwy spo-

sób. Syndrom szufladkowania 

funkcjonuje niestety coraz po-

wszechniej. Chyba nic na to po-

radzimy. Możemy to zaakcepto-

wać lub nie. Pogodzić się z inno-

ścią oceniających, czy też nie 

pogodzić się? Nasz wybór. Jedno 

jest pewne: jak długo będą biurka 

z szufladami (a nic nie wskazuje 

na to, żeby miały wyjść z uży-

cia), tak długo ludzie będą szu-

fladkować i przyklejać łatki. Jak-

by powiedział Albert Camus: 

„Szkoła przygotowuje dzieci do 

życia w świecie, który nie istnie-

je”. Nie mamy chyba zatem wyj-

ścia… 

Agnieszka Małecka 

III LO a 

SZKOLNE ŻYCIE NICZYM SZUFLADA PEŁNA KSIĄŻEK  

Agnieszka Malecka 
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REPORTAŻ 

Kolejny rok przyniósł 
ze sobą nowe dni, związane z 
nimi nadzieje, ale też obawy. 
Znów pojawiły się pogłoski o 
zbliżającym się końcu świata. 
Ostatnio też się nad tym zasta-
nawiałam. To dość fascynują-
ce. Przeglądając prasę natknę-
łam się na interesujący artykuł. 
Dziennikarz opisuje taką sytu-
ację: uwierzył, że jego kolega 
zna moment końca świata - 
rzekomo doznawał objawień. 
„Zawsze dużo się modlił, teraz 
jeszcze więcej. Codziennie msza, 
kilka różańców dziennie, nowen-
ny, koronki, litanie. Za polece-
niem Maryi (podobno) puste 
mieszkanie zamienił na magazyn 
produktów spożywczo-
przemysłowych (…). Uległem 
temu wszystkiemu. Nie chciałem 
być jak ci głupi ludzie, którzy kie-
dyś zignorowali wieszczącego po-
top Noego. W szafie wylądował 
karton snickersów, woda, świecz-
ki, zapałki i coś tam jeszcze. Cze-
kam. Mija miesiąc za miesiącem i 
nic. W końcu przestałem tym 
żyć”. Wniosek jeden, aczkol-
wiek prawdziwy – jeśli ktoś 
sieje popłoch rozgłaszając apo-
kalipsę, to na pewno sporo 
osób się na to nabierze. 

Ostateczna data? 
Nie każdy wie, że od 

początku istnienia cywilizacji 
zawsze pojawiały się informa-
cje o różnych możliwościach 
zakończenia istnienia świata, 
pierwsze już pod koniec X w. w 
Rzymie. Uważano wówczas, że 
31 grudnia 999r. nastąpi zagła-
da ziemi. Gdy nie nastąpiła, 
tamtejszy lud zaczął świętować, 
co zapoczątkowało tradycję za-
baw sylwestrowych (może sami 
obchodząc Sylwestra podświa-
domie cieszymy się z tego, że 
jeszcze żyjemy?). Kolejne pro-
roctwa pojawiały się niczym 
grzyby po deszczu. 1412 – Św. 
Wincent z Ferrary. 1914 – 
Świadkowie Jehowy. 12.12.1993 
– proroctwo Maryi, która obja-
wiła się włoskiemu robotniko-
wi w Isola del Liri. Mężczyzna 
w swojej wizji opisał ostrzeże-
nie, które zostanie zesłane czło-
wiekowi. Na niebie ukaże się 
wielka kometa, będzie wisieć 
nad ziemią przez 2 tygodnie, w 
czasie których ludzie muszą się 
nawracać. Obiekt ten nie będzie 
można uzna za zjawisko natu-
ralne czy dzieło człowieka. Gdy 
spadnie na nas nie będzie już 
odwrotu. Dla chrześcijan waż-
na jest ostatnia księga Biblii – 
Apokalipsa św. Jana. To jedyna 
prorocza księga nowego testa-
mentu, opisująca zagładę świa-
ta, uważana za najistotniejszą. 
1931 – objawienia siostry Fau-
styny: „Nim nadejdzie dzień spra-
wiedliwy (…) zgaśnie wszelkie 
światło na niebie i będzie wielka 
ciemność po całej ziemi. Wtenczas 
ukaże się znak Krzyża na niebie, a 

z otworów, gdzie były nogi i ręce prze-
bite Zbawiciela, będą wychodziły wiel-
kie światła, które przez jakiś czas będą 
oświecać ziemię. Będzie to na czas 
krótki przed dniem ostatecznym.” Jed-
nak koniec XX i początek XXI w. 
przyniosły najwięcej niepokojących 
informacji i wskazówek. 
31.12.1999r. – Kasjopeanie przepo-
wiadali „kosmiczny krzyż” połą-
czony z zaćmieniem słońca. Naj-
bliższą przewidywaną data końca 
świata jest 21.12.2012. - ostatni 
dzień kalendarza Majów (ludy in-
diańskie, twórcy wysoko rozwinię-
tej cywilizacji) oraz proroctwo 
Oriona – tego dnia rozpocznie się 
wielki kataklizm, doprowadzający 
ziemię do spustoszenia. 
„Przebiegunowana” Ziemia za-
cznie się obracać w odwrotnym 
kierunku. Inne daty to: 2066 (Issac 
Newton), a także 16.03.2880r. – 
zderzenie Ziemi z planetoidą. Jed-
nakże prawdopodobieństwo tego 
zdarzenia szacuje się na 0,33%. 

Zastrzyk adrenaliny 
Na takie wieści wkroczyła w nasze 

życie „moda na koniec świata”. 

Wszędzie pełno jest książek i fil-

mów na ten temat. Jakby na to nie 

patrzeć, dodawanie ludziom adre-

naliny w ten sposób jest bardzo 

opłacalne i przynosi niemały zysk. 

Widywałam już duże billboardy, 

jakieś 3 miesiące temu, z napisem 

„strzeżcie się, koniec jest już blisko 

(i tutaj podana dokładna data)”. 

Rozpowszechniło się również wiele 

stron internetowych, które infor-

mują otwarcie o dacie końca świa-

ta, jakby było to pewne i oczywiste. 

Możemy znaleźć listę miejsc, gdzie  

APOKALIPSA – TAJEMNICA PRZYSZŁOŚCI 

 
„To się będę śmiał, gdy nie zdążą ze zniszczeniem świata przed jego końcem.” 

       Stanisław Jerzy Lec 
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Niebieską, niezbyt grubą książkę 
przyniosła do domu moja mama. 
Oddawała się jej lekturze wieczorami, 
a rankiem miała zapuchnięte oczy. 
Nie lubię, gdy płacze, dlatego ko-
niecznie chciałam się dowiedzieć, co 
czytała. 
31 lipca 1989 roku w szpitalu w No-
wym Sączu urodziła się śliczna dziew-
czynka. Rozkoszny bobas swoim 
przyjściem na świat sprawił rodzinie 
ogromną radość. Dziewczynka otrzy-
mała imię Iga - imię dość nietypowe - 
ale takie też później miało okazać się 
jej życie. Iga Hedwig urodziła się cho-
ra na mukowiscydozę. To wrodzona, 
genetycznie uwarunkowana choroba, 
polegająca na zaburzeniu wydzielania 
przez gruczoły zewnątrzwydzielnicze. 
Schorzenie powoduje nawracające 
zakażenia, które prowadzą do uszko-
dzenia płuc i niewydolności oddecho-
wej. Leczenie jest wyłącznie objawo-
we. 
Każdy ból można jakoś uśmierzyć, ale 
co zrobić, gdy brakuje powietrza, gdy 
dosłownie toczy się WALKĘ o od-
dech? Iga musiała robić sobie inhala-
cje, drenaże, spać pod specjalnym 
aparatem wspomagającym oddycha-
nie. Brała mnóstwo leków, zastrzy-
ków, antybiotyków. Wciąż musiała 
przebywać w różnych szpitalach: w 
Rabce, Zabrzu, Wiedniu. Właśnie 

tam, w stolicy Austrii, dzięki pomocy 
finansowej dobroczyńcy, Iga - jako 
pierwsza Polka - została poddana 
zabiegowi przeszczepienia płuc. Prze-
szczepiony narząd pochodził od mło-
dej Węgierki. Dziewczyna wraz z ro-
dziną co dzień modliła się za jej du-
szę. 
Operacja się udała i Iga otrzymała 
nowe życie. Mogła wreszcie poruszać 
się bez wężyka dostarczającego tlen 
do organizmu. W końcu mogła oddy-
chać pełną piersią. Czy można się 
więc dziwić, że chciała "wycisnąć" z 
życia jak najwięcej? To, co dla ludzi 
zdrowych jest proste i zwyczajne dla 
Igi pozostawało w sferze marzeń. 
Dlatego, gdy poczuła się lepiej, zaczę-
ła realizować swoje pragnienia, żyjąc 
bardzo intensywnie i szybko. Starała 
się nadrobić wszystkie zaległości. 
Chodziła na spacery, jednała przyja-
ciół, zapisała się na kurs barmański, 
nauczyła się tańczyć, zdała egzamin 
na prawo jazdy, uprawiała sport. Żyła 
tak, jakby na zawsze oszukała choro-
bę. Podejmowała wyzwania, starając 
się maksymalnie wykorzystać czas, 
który jej dano. Niestety, tego czasu 
wystarczyło tylko na 3 lata. Nastąpił 
odrzut przeszczepionych płuc. Retra-
splantacja nie powiodła się. 16 marca 
2010 roku Iga zmarła. 
To nie jest koniec. Dziewczyna chcia-

ła, by ludzie, którzy decydują o losie cho-
rych na mukowiscydozę (głównie urzęd-
nicy z Ministerstwa Zdrowia) dołożyli 
wszelkich starań, aby zmienić często ab-
surdalne przepisy obowiązujące polską 
Służbę Zdrowia. Miała bowiem możli-
wość przekonać się jak to wygląda za 
granicą (na wszystkich płaszczyznach 
zdecydowanie lepiej). Iga pragnęła też 
udowodnić innym, że życie z mukowiscy-
dozą nie musi oznaczać rezygnacji z ży-
cia, że tak samo można pragnąć, kochać, 
cieszyć się nawet najtrudniejszym dniem. 
Chciała dać nadzieję chorym (także jej 
młodszej siostrze - Julce - która również 
cierpi na zwłóknienie torbielowe), poka-
zać, że warto pozostać wiernym Bogu. 
Iga stała się symbolem heroicznej walki o 
życie. Jej mama - Dorota Hedwig - została 
prezesem Towarzystwa Walki z Mukowi-
scydozą. Towarzystwo ma na celu działa-
nie na rzecz chorych, podnoszenie wie-
dzy o chorobie, poprawę jakości życia 
chorego, a nawet pomoc w opłacaniu 
przeszczepów. Skąd to wiem? Nie, nie 
znałam Igi. Zupełnie przypadkiem prze-
czytałam niebieską, niezbyt grubą książkę 
- "Moje życie jest cudem". 
 

Natalia Basta 
II LO a 

świata. Ale na szczęście nie ja o tym decy-
duję. Bóg zapowiada, że dzień Pański 
przyjdzie jak złodziej w nocy… czyli w 
chwili, gdy nikt się tego nie spodziewa. 
Zrobi nam niespodziankę.” Pocieszenie 
niesie także NASA. Na swojej stronie 
internetowej agencja odpowiedziała 
na liczne pytania dotyczące tego, co 
może się wydarzyć w 2012r. Demen-
tuje również powszechne głosy po-
twierdzające możliwość wystąpienia 
kataklizmów, a w konsekwencji końca 
naszej planety. Teraz przypominam 
sobie słowa, które kiedyś usłyszałam. 
Koniec świata nie nastąpi teraz, zaraz, 
tylko wtedy, gdy każdy odnajdzie 
swoje miejsce w życiu, na ziemi. Zre-
alizuje się wszystko to, co zostało 
gdzieś tam w górze zapisane. A dopó-
ki rodzą się nowe pokolenia mają 
przed sobą jakąś przyszłość. Pytanie 
tylko jaką? 

Na koniec 

Ciekawe jest również to, jak 
będzie wyglądać zagłada. Tsunami? 
Trzęsienie ziemi? A może wojna? Te-
go nie wiemy, ale może to i lepiej. Już 
teraz pełno jest na świecie katakli-
zmów, klęsk żywiołowych. Codzien-
nie giną ludzie. Czy to z powodu na-
szej samozagłady, cywilizacji, rozwo-
ju technologii, czy też czynników na-
turalnych – przyrody, którą stale 
niszczymy, każdego na pewno czeka 
SĄDNY DZIEŃ w postaci odejścia 
już na zawsze z tego świata. Nikt 
przecież nie powiedział, że koniec 
świata ma być jeden… 

 

Dorota Orłowska 

   II LO a 

RECENZJA 

"Tak myślę, że życie to cud" 

 najlepiej się udać, by 
przeżyć lub porady typu: jak 
przetrwać w całości, co robić 
itp. Najzabawniejszy był 
umieszczony na głównej stro-
nie zegar z napisem: do końca 
świata pozostało… i ku moje-
mu zdziwieniu odliczał dni, 
godziny, minuty, a nawet se-
kundy. 

Tylko spokojnie… 

Tymczasem uspokajają 
nas słowa z Pisma Św. „O tym 
nikt nie wie, nawet aniołowie nie-
biescy. Jedynie tylko sam Ojciec”. 
Znany tyniecki benedyktyn o. 
Leon Knabit potwierdza 
wszystko w jednym z wywia-
dów. „Patrzę przez okno i czasa-
mi wydaje mi się, że to, co widzę , 
wystarczyłoby, by jutro był koniec 
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REPORTAŻ 

Trzęsienia ziemi, 
wybuchy wulka-
nów, wielkie ob-
rywy skalne, po-
wodzie, trąby 
powietrzne, 
gwałtowne burze, 

tsunami - to tylko nieliczne przy-
kłady kataklizmów, które coraz 
częściej dotykają naszą planetę. 
Niestety, winny jest temu czło-
wiek. Swoim życiem przyczynia-
my się do nieodwracalnych zmian 
w środowisku i sprawiamy, że 
dziś tak wiele obszarów znajduje 
się w stanie klęski żywiołowej. 
Ostatnio wiele czytałam na ten 
temat i uświadomiłam sobie, jak 
bardzo jest źle. 
Brak współpracy z naturą 
Na początku swojego istnienia 
człowiek wędrował i żył w har-
monii z przyrodą. Ekosystem 
funkcjonował prawidłowo, nic go 
nie zakłócało. Nie było przez to 
tak wiele anomalii pogodowych, 
lecz z biegiem czasu zaczęło ule-
gać to zmianie. Przełomowy był 
wiek XIX, kiedy to nastąpił 
ogromny rozwój nauki i techniki. 
W okresie tzw. „rewolucji prze-
mysłowej” ludzie uwierzyli, że 
mogą eksploatować surowce mi-
neralne praktycznie bez ograni-
czeń. Nowe okręgi przemysłowe, 
duże miasta pełne fabryk i samo-
chodów spowodowały, że do at-
mosfery dostała się duża ilość 
zanieczyszczeń. 
 
To my zmieniamy klimat 
Ostatnie raporty opublikowane 
przez Międzynarodowy Zespół 
do Spraw Zmian Klimatu (IPCC), 
Amerykańską Narodową Akade-
mię Nauk (NAS) oraz grupę G8 
jasno stwierdzają, że większość 
zmian temperatury zaobserwo-
wanych w ostatnich pięćdziesię-
ciu latach należy przypisać dzia-
łalności człowieka. Zaznaczają, że 
przyczyniamy się to tego głównie 

poprzez emisję gazów cieplarnia-
nych do atmosfery. Te z kolei po-
chodzą z różnych źródeł: fabryk, 
samochodów, samolotów i innych 
pojazdów wytwarzających spaliny, 
gospodarstw domowych itd. 
 
Tak źle jeszcze nie było 
Anomalii pogodowych w ostatnim 
czasie było bardzo wiele. Obser-
wowaliśmy zjawiska, które nor-
malnie w danym klimacie nie po-
winny były wystąpić. Na stronie 
internetowej losyziemi.pl można 
wiele dowiedzieć się na ten temat. 
Czytamy na przykład, że w stycz-
niu 2008r. po raz pierwszy w histo-
rii deszcz spadł na obszarze jednej 
z wiosek, która leży na irańskiej 
pustyni. Natomiast w grudniu 
2004r. mieszkańcy Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich ujrzeli obok 
swych domów śnieg. O białym 
puchu w tej miejscowości nie 
wspomniały wcześniej żadne zna-
ne nam kroniki. Nieprawidłowości 
dotknęły również nasz kraj. Zima 
z przełomu 2006/2007 okazała się 
najcieplejszą w historii polskich 
pomiarów. Po raz pierwszy niedź-
wiedzie nie zapadły w sen w listo-
padzie, ani w grudniu. Niestety te 
dziwne zdarzenia niosą też ze sobą 
poważne skutki. Tylko w 2003r. 
podczas najcieplejszego lata w hi-
storii Europy zginęło ponad 30 
tysięcy osób. Z kolei same Stany 
Zjednoczone nawiedziło w ubie-
głym, 2011r. 12 klęsk żywioło-
wych. To rekord. Straty wyniosły 
co najmniej 1 milion dolarów każ-
da. Narodowa Administracja Oce-
aniczna i Atmosferyczna (NOAA) 
obliczyła, że w tym jednym roku 
było ich więcej niż w całych latach 
osiemdziesiątych. 
 
Co 20 minut ginie jeden gatunek 
Z Portalu Wiedzy Onet dowiedzia-
łam się, że na świecie jest ok. 1 mln 
400tys. oznaczonych gatunków 
roślin i zwierząt (tych nieoznaczo-

nych może być nawet 100mln). Obec-
ny okres w którym żyjemy nazywa 
się szóstym wymieraniem i charakte-
ryzuje się niesamowitym tempem. 
Naukowcy alarmują, gdyż szacuje się, 
że co ok. 20 minut ginie jeden gatu-
nek. Kiedyś wymierał jeden rocznie. 
To nieodwracalna strata, która dodat-
kowo przyczynia się do zmiany całe-
go ekosystemu. Główną tego przyczy-
ną jest utrata siedlisk. Chemikalia i 
inne pestycydy sprawiają, że organi-
zmy nie mają odpowiednich warun-
ków do życia. Trzeba pamiętać o tym, 
że jeżeli nic nie zmienimy, kiedyś na-
dejdzie też czas na gatunek ludzki. 
 
Co możemy zrobić? 
Bardzo długo nie zdawaliśmy sobie 
sprawy z tego jak nasze życie wpływa 
na środowisko. Dopiero gdy obser-
wujemy tak wiele przykrych i niena-
turalnych zmian pogodowych, uświa-
damiamy sobie, że Ziemia woła o na-
szą pomoc. Poprosiłam kuzynkę, któ-
ra studiuje ochronę środowiska o to, 
by dała mi kilka rad odnośnie tego, co 
robić by nie zanieczyszczać tak bar-
dzo naszej planety. – Sposobów jest 
naprawdę wiele. Nie chodzi o to, by cał-
kiem rezygnować z udogodnień jakie ofe-
ruje nam dzisiejszy świat, lecz by w miarę 
możliwości ograniczać pewne zachowa-
nia. Proste rzeczy mogą pomóc. Po pierw-
sze nie produkujmy tak dużo śmieci. Nie 
kupujmy produktów pakowanych podwój-
nie, wybierajmy napoje w szklanych, nie 
w plastikowych butelkach, na zakupy no-
śmy ze sobą torby wielokrotnego użytku. 
Gdy nie jest to konieczne zostawmy samo-
chód w garażu. Jeśli do sklepu mamy kilka 
metrów, wybierzmy się raczej pieszo lub 
rowerem. Oszczędzajmy tez wodę i świa-
tło. Pamiętajmy, że pracujemy nie tylko 
dla siebie, ale i dla przyszłych pokoleń. To 
nie takie trudne, a może przynieść wiele 
korzyści. Przez to nie tylko pomagamy 
Ziemi, ale i oszczędzamy nasze pieniądze. 
Więcej ruchu z kolei na pewno pozytyw-
nie wpłynie na nasze zdrowie i samopo-
czucie. 
 
  Anna Salamon 
   II LO a 

       Ziemia w niebezpieczeństwie! 
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'Marihuana jest lekiem na raka!" 
- słyszę z ust koleżanki podczas 
dyskusji wśród młodych osób na 
temat legalizacji narkotyków. Z 
drugiej strony sali okrzyki sprze-
ciwu, oburzenia, kto wcześniej 
nie miał okazji zabrać głosu teraz 
z impetem wręcz wykrzykuje 
swoje opinie. Ogólny chaos, po-
mieszczenie kipi bulwersacją. 
Kto tu ma rację? Czy tak napraw-
dę mamy się o co sprzeczać? 
 
Czy w Polsce młodzież zażywa 
narkotyki? Oczywiście, że tak. Nie 
ma co się oszukiwać - środki odu-
rzające były zawsze i zawsze 
zresztą będą. To nad czym tylko 
możemy zapanować to dostęp-
ność do nich. Według badań prze-
prowadzonych przez Instytut 
Psychiatrii i Neurologii w War-
szawie około 23% uczniów szkół 
ponadpodstawowych miało kon-
takt z amfetaminą, a ponad 8% z 
heroiną. Oprócz tego ok. 40% mło-
dych przyznaje, że miało do czy-
nienia z marihuaną, która, mimo 
że (zdaniem ogółu) jest środkiem 
bezpiecznym, także jest nielegal-
na. Wszakże ów narkotyk nie uza-
leżnia fizycznie człowieka, lecz 
psychicznie, co w wielu życio-
wych aspektach jest dużo poważ-
niejsze. Bo po co sięgamy po skrę-
ty, jointy, blanty? Po to, żeby się 
poczuć lepiej, odprężyć, zapo-
mnieć o problemach, po prostu 
odlecieć... 

Wyobraźmy sobie Polskę 
po podpisaniu ustawy o legaliza-
cji narkotyków: wychodzimy „na 
miasto”, idziemy do sklepu po 
chleb. Wchodzimy do piekarni, 
odurza nas woń świeżego pieczy-
wa. Aż ślinka cieknie! Podchodzi-
my do lady, by kupić tę prze-
pyszną bułeczkę, która wzbudza 
u nas ukryte pragnienia, a tu co? 
Ekspedientka "uchachana", weso-
lutka, wyluzowana (w przesad-
nym tego słowa znaczeniu) nawet 
cię nie zauważyła. Właśnie dwie 

godzinki wcześniej - oczywiście 
przed rozpoczęciem swojej zmiany - 
zapaliła sobie zioło. Dobrze, przecież 
można, wszystko jest legalnie. Lecz 
my chcemy kupić tę bułeczkę, a ob-
służyć nas nie ma kto! Można jeszcze 
poczekać, aż młoda pani wyląduje 
znów na ziemi. Irracjonalna, preten-
sjonalna, wymyślona historyjka? 
Otóż, pewna moja znajoma wybrała 
się na wakacje do Holandii, gdzie 
legalizacja miękkich narkotyków  
nastąpiła już dawno temu. Zwiedza-
jąc miasto wstąpiła do sklepu z pa-
miątkami i... od razu z niego wyszła. 
Sprzedawczyni całkowicie 
"odleciała". 
 

Wszędzie spotykam się  
z różnymi opiniami, czy to w życiu 
codziennym, czy w sieci. Jedni po-
pierają poglądy Janusza Palikota, 
drudzy zawzięcie protestują. „Dzięki 
legalizacji wzrośnie budżet pań-
stwa” - czytam na jednym forum. 
„Marihuana jest lepsza od alkoholu i 
papierosów” - wnioskuje ktoś inny. 
Liczba zwolenników nadal wzrasta, 
uważają oni, że to, co w naturze jest 
dla człowieka. Można się z tym zgo-
dzić, ale z jedną poprawką: dla czło-
wieka mądrego. Codziennie spoty-
kamy się z informacjami o tym, że 
młody chłopak śmiertelnie przedaw-
kował, nie wspominając o młodym 
małżeństwie, które po spożyciu nar-
kotyków spaliło swoje dziecko w 
piekarniku. Są to wydarzenia praw-
dziwe, które dzieją się obok nas. 
Przyczyna ich jest jedna - środek 
odurzający. Jaka jest zaś przyczyna 
przyczyny? 
 

Obserwując dzisiejszy świat, 
na myśl nasuwają mi się niezliczone 
ilości pytań. Pytań pozornie pro-
stych: dlaczego ludzie zażywają nar-
kotyki, palą marihuanę, piją alkohol? 
Odpowiedzi może zostały już udzie-
lone – w szkole, w "kazaniach" ro-
dziców. Ale co dalej? Czy słowa wy-
starczą? To, że coraz więcej młodych 

ludzi sięga po używki świadczy źle 
nie tylko o nich, ale także o rodzi-
cach, a co najważniejsze, społeczeń-
stwie w jakim się wychowują. Za-
miast niepotrzebnie zastanawiać się 
"zalegalizować czy nie" warto pomy-
śleć "dla kogo i po co?". Za niedługo 
to my będziemy wychowywać dzieci 
- jaki im damy przykład, paląc join-
ty, nawet ot tak, dla zabawy? Jakim 
argumentem nasze dziecko będzie 
mogło się posłużyć, żeby odmówić? 
Przecież tata palił i miał potem do-
bry humor, dlaczego i ja mam nie 
spróbować? Czy o to właśnie chodzi 
politykom, by kierowali państwem, 
gdzie większość społeczeństwa nie 
ma "poczucia rzeczywistości"? Bo 
otóż tak, jestem pewna, że po legali-
zacji marihuany, nikt nie będzie miał 
skrupułów, żeby sięgnąć, nawet tyl-
ko po to, żeby spróbować. Narkotyki 
i tak zawsze będą dostępne. Jeżeli 
ktoś chce sobie "zaszaleć", to bez 
względu na to, czy są legalne czy 
nie, może udać się do dilera. Nie 
widzę powodu, żeby robić z tego 
aferę międzynarodową. 
 

Każdy człowiek ma swoje 
sumienie, swoje przekonania, warto-
ści. Potrafi wybrać właściwą i dobrą 
drogę dla niego. Żyć racjonalnie. Ma 
możliwość stworzenia rzeczy pięk-
nych i użytecznych. Udoskonala sie-
bie i świat. Każdy człowiek jest wol-
ny, może wybrać. Zalegalizować czy 
nie? A wezmę czy nie? 
 

 
 

Ewelina Jarzębak 
II LO a 

FELIETON 

„UJARANE CAŁE MIASTO, WSZYSCY IDĄ ULICAMI CIASNO” 

czyli o legalizacji narkotyków w Polsce 


