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SŁOWO DO CZYTELNIKA 

STR. 2 

Drodzy Czytelnicy! 

 

 

 Mimo pięknej pogo-
dy za szkolnymi oknami 
redakcja SZTAMY ciągle 
pracuje. To wydanie naszej 
gazetki, choć krótkie i lekko 
spóźnione, udało się zreali-
zować jak planowaliśmy. 

 O tym jak poradzili 
sobie nasi chłopcy w zawo-
dach piłkarskich, dowiecie 
się z tekstu Adriana Łę-
czyckiego. Czeka Was też 
kolejna część przygód bo-
haterki cyklu tekstów „Z 
pamiętnika licealistki. 

 Joanna Wojtarowicz 
przedstawi Wam hobby  
zarezerwowane tylko dla 
odpowiedzialnych ludzi z  
wyobraźnią, czyli jazdę 
motocyklem.  

 W tym numerze, 
możecie sprawdzić co war-
to zobaczyć w kinie, a na-
wet w telewizji. Dzięki Ka-
rolinie Krzyszkowskiej 
przeczytacie recenzję filmu 
„Czarny czwartek. Janek 
W i ś n i e w s k i  p a d ł ” , 
Agnieszka Małecka przed-
stawi co widać z wieży ra-
tuszowej. Warto zapoznać 
się również z recenzją pro-
gramu „Gdybyście napraw-
dę mnie znali”.   

 Aneta Jaworecka 
napisała dla Was bardzo 
interesujący felieton, o tym 
jak młodzież świadomie, 
lub nie potrafi kaleczyć 
własny język. A Basia So-
boń przypomni o ważnych 

zasadach korzystania z 
portali społecznościowych, 
a zwłaszcza umieszczania 
na nich zdjęć bez wcze-
śniejszego przemyślenia tej 
decyzji. 

 Polecam również 
dość obszerny reportaż z 
niezwykłego dnia w szkole 
zwykłej licealistki. Ilona 
Klimek natomiast przygo-
towała felieton o tym, jakie 
sprzeczności mogą nakła-
dać się na siebie w świecie 
show biznesu. 

 Życzę Wam, Dro-
dzy Sztamowicze, przyjem-
nego pochłaniania każdej 
linijki SZTAMY, którą 
oczywiście staraliśmy się 
przygotować dla Was jak 
najlepiej. Oczywiście mam 
nadzieję, razem z całą re-
dakcją, że każdy tekst choć 
trochę Was zaciekawi. Do 
następnego numeru! 
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AKTUALNOŚCI  ZAWODY PIŁKARSKIE 

STR. 3 

III C i Darek Iwan 
mistrzami VI LO 

Wielkie piłkarskie emocje towa-
rzyszyły uczniom VI LO podczas 
V turnieju o puchar dyrektora 
szkoły. Sześć zespołów włączyło 
się do rywalizacji o okazałe tro-
feum. Po zaciętej walce do ostat-
ku sił i ostatniej kropli potu wy-
łoniony został zwycięzca. Z kom-
pletem zwycięstw bezkonkuren-
cyjna okazała się reprezentacja 
klasy III C i Darek Iwan. 

Drugiego lutego, w pierwszym 
tygodniu ferii zorganizowane zo-
stały zawody o Puchar Dyrektora 
szkoły. Frekwencja była zdecydo-
wanie większa niż w roku ubie-
głym. Na starcie rozgrywek w 
roku 2011 stanęło pięć bojowo 
nastawionych drużyn. Celem 
wszystkich była walka o wspania-
ły puchar, medale i chwałę  w 
szkole. Pierwsze starcia turnieju 
pokazały, że nikt nie zamierza 
odstawiać nogi. Wiele bramek, 
wspaniałych akcji i interwencji 
bramkarzy podgrzewało emocje 
przed finałem. Układ spotkań 
zdecydował o tym, że w ostatniej 
serii spotkały się zespoły bezpo-

średnio walczące o pierwsze miej-
sce. III C i Darek Iwan zmierzyli się 
z Szalonymi Wiewiórami. Wielkie 
emocje od początku towarzyszyły 
temu spotkaniu. Jednakże na bo-
isku dość szybko okazało kto z tego 
starcia wyjdzie z podniesioną gło-
wą. Kara dla najlepszego strzelca 
Wiewiórów i szybka bramka III C i 
Darka Iwana spowodowały, że 
kwestia mistrzostwa została roz-
wiązana. Nienajlepsza postawa 
bramkarza Szalonych Wiewiórów 
spowodowała, że zamiast drugiego 
miejsca, spadli na trzecie. 

Całodniowa rywalizacja wyłoniła 
zwycięzcę. Tytuł obroniła klasa IIIC 
i Darek Iwan. Królem strzelców 
został zawodnik zwycięskiej druży-
ny, Albert Michalik z 16 bramkami. 

Pozostałe miejsca zajęły zespoły: I a 
i I g, Szalone Wiewióry, II e, I b. 

Wszystkie spotkania sędziowali 
nauczyciele wychowania fizyczne-
go w VI LO – Marcin Jasiński i Woj-
ciech Hejmej. 

Zakończony turniej pokazał, że 
„szóstka” potrafi grać w piłkę. Na-
leży pamiętać, że VI LO wychowa-
ło już wielu zawodników pierw-
szoligowej Sandecji Nowy Sącz. 

Być może w lutowym turnieju 
również występowali piłkarze, 
którzy być może niebawem zasilą 
szeregi nowosądeckiego pierw-
szoligowca. 

 

KLASYFIKACJA STRZELCÓW 
TURNIEJU 

Albert Michalik – 16 bramek 

Daniel Orzeł – 14 bramek 
Marcin Suchanek – 6 bramek 
Jakub Dziedzina – 4 bramki 
Adrian Łęczycki – 4 bramki 
Piotr Migacz – 4 bramki 
Arkadiusz Chochla – 3 bramki 
Albert Mrówka – 3 bramki 
Patryk Babicz – 2 bramki 
Jakub Kurek – 2 bramki 
Damian Maciasz – 2 bramki 
Miłosz Pierzchała – 2 bramki 
Jarosław Turski – 2 bramki 
Grzegorz Wojtarowicz – 2 bramki 
Kamil Wróbel – 2 bramki 
Darek Iwan – 2 bramki 
Szymon Leśniak – 1 bramka 
Michał Orzeł – 1 bramka 
 
 
     Adrian Łęczycki 
                         klasa III LO a 



KARTKI Z PAMIĘTNIKA... 

STR. 4 

3 marca 2011 

Mimo wszystko, nie było tak źle! 
Szkoła jest olbrzymia, nie mam 
pojęcia jak się połapię w tych 
wszystkich korytarzach i niezna-
nych zaułkach. Poznałam dziew-
czynę. Daria siedziała sama w 
ostatniej ławce. Jej czarne, długie, 
proste włosy podkreślały bardzo 
delikatne rysy twarzy oraz błękit-
ne oczy. Właśnie one były w niej 
niezwykłe. Sama nie wiem jak je 
określić… Biło od nich niezwykłe 
ciepło i sympatia. Pomijając fakt, 
że nie miałam innego wyjścia - 
musiałam usiąść z nią, bo wszyst-
kie inne miejsca były zajęte. Nie-
wiele rozmawiałyśmy, jednie o 
rzeczach, które były dla mnie no-
wością. Podsumowując, gdyby 
nie te korki w drodze do szkoły, 
pani od matematyki, nagłe znik-
nięcie kluczy do mieszkania oraz 
nieunikniona samotność - mogła-
bym być tutaj szczęśliwa. 

 

17 marca 2011 

Daria jest świetnym materiałem 
na przyjaciółkę. Dzisiaj wybrałam 
się z nią na spacer po Krakowie. 
Pokazała mi najciekawsze miejsca, 
gdzie można czasem zrelaksować 
się lub dobrze zabawić. Szczerze 

mówiąc, jestem okropną domator-
ką, więc nie wiem czy skorzystam z 
tej wiedzy. Spodobał mi się park, 
niedaleko osiedla, na którym 
mieszkamy (Daria mieszka trzy 
bloki dalej).  

 

„Zaskoczył mnie. Nie 
tylko telefonem, ale też 
tym, że mnie nie rozu-
mie…” 
 

 

Jest w nim cicho, zwykle spaceruje 
tam niewiele osób, a w samym cen-
trum znajduje się piękna, duża fon-
tanna (ustawiona w miejscu gdzie 
słońce oświetla ją przez cały dzień, 
a korony drzew tworzą dla niej 
schronienie). Kojarzy mi się ona z 
Jeziorem Łabędzim, kiedy to królo-
wa łabędzi wykonuje subtelne, 
piękne piruety na środku sceny, a 
wokół niej, podległe jej łabędzie 
tworzą krąg i wywyższają piękną 
łabędzicę. Jeszcze dziś się tam wy-
biorę. W szkole nie jest źle, choć 
przyznam, że stresuje mnie bar-
dziej niż zwykle. Może to przez 
ciągłe kłótnie rodziców, których 
nawet nie chcę słuchać, więc zamy-

kam się w pokoju. Ro-
zumiem, jest ciężko, 
kolejna przeprowadz-
ka, każdemu trudno 
jest się przyzwyczaić… 
Dam im trochę czasu. 

 

22 marca 2011 

Zadzwonił! Gdy usły-
szałam J E G O głos 
poczułam jak serce 
chce mi się wyrwać z 
piersi. 

- Cześć Magda, co u 
ciebie? 

- Cześć. Ee… w porządku. 

- Zatęskniłem na wspólnymi space-
rami po łące za lasem koło twojego 
domu, wiesz? Nawet byłem tam 
ostatnio, ale bez Ciebie to już nie to 
samo. 

- Mnie również tego brakuje. 

- Jak się czujesz? Jak Kraków? - 
wręcz słyszałam jak się peszy i 
szybko chce zmienić temat. 

- Całkiem dobrze. Kraków jest 
piękny, ale sam wiesz, że wiele cza-
su nie miałam, by go poznać. A co 
u Ciebie? 

- Nie jest źle. W szkole po staremu. 
Gośka ostatnio pytała kiedy nas 
odwiedzisz lub czy przypadkiem 
się do ciebie nie wybieram i tak się 
zastanawiam… 

- Zapraszam!- wypaliłam z duszo-
ną satysfakcją. 

- Myślałem, że ja mogę zaprosić 
ciebie - sucho odpowiedział. 

- Ach… Wiesz, z tym będzie ciężko. 
Nie mówiąc już o rodzicach, którzy 
zapewne się nie zgodzą. Chcę się 
trochę zaklimatyzować. 

- Rozumiem - posmutniał. 

- Ale mamy telefony, zawsze może-
my porozmawiać, sms-y…- zaczę-
łam szybko tłumaczyć. 

- Tak, tak. Trzymaj się Magda, pa. 

 

Zaskoczył mnie. Nie tylko telefo-
nem, ale też tym, że mnie nie rozu-
mie. Nigdy nie miałam z N I M te-
go problemu… 

 

   

  Martyna Kubsik 

  Klasa II LO a 



PASJA I ADRENALINA 

STR. 5 

 Mówi się, że nieodłączną częścią 

bycia kierowcą są kolizje i wypadki. 

Niestety motocykliści podczas takie-

go zdarzenia są znacznie bardziej 

narażeni na kontuzje i obrażenia. W 

końcu siedząc na jednośladzie nie są 

otoczeni żadnymi osłonami, nie są 

też zabezpieczeni pasami. 

         Motor - niektórym służy do swo-

bodnego przemieszczania się po zatło-

czonym mieście, innym do wyścigów, 

szaleńczej jazdy dla tzw. „szpanu”.  

 

 

„Motor-dla jednych śro-

dek transportu, dla dru-

gich– „szpan”.” 
 

 

Są też miłośnicy monocyklów, którzy 

oddają się swojej pasji, inwestują w ten 

pojazd ciągle go udoskonalając. Po-

wszechnie uważa się, że wypadki po-

wodują głównie motocykliści podczas 

brawurowej jazdy. Kierowcy dwuśla-

dów wypowiadają się, że motocykliści 

potrafią ich zupełnie zaskoczyć nagle 

„wyrastając” im przed lusterkiem. 

Prawda jest taka, że wina za ewentual-

ne kolizje leży po obu stronach – ist-

nieją oczywiście wyjątki. Motocykliści 

często wyprzedzają pojazdy osobowe, 

przejeżdżają tuż obok nich (zazwyczaj 

środkiem drogi, między przeciwnymi 

pasami ruchu), zdarza się, że z nad-

mierną prędkością, wykonując przy 

tym różnego rodzaju „popisy kaskader-

skie”. Kierowcy osobówek, natomiast 

nie patrzą w lusterka, gło-

śna muzyka, rozmowa 

przez telefon, zamyślenie, 

skupienie koncentracji na 

tym, co znajduje się na-

przeciwko, to tylko nie-

liczne przyczyny wypad-

ków z jednośladami. Nie-

stety skutki takich kolizji 

są tragiczne. Zazwyczaj to 

motocyklista ponosi naj-

większe obrażenia, czasem 

ginie na miejscu – nie ma 

szans z samochodem, a co 

dopiero z tirem czy auto-

busem…. Motocykliści 

często wskazują jednak, że 

największym zagrożeniem 

na drodze nie są młodocia-

ni szaleńcy na motorach, 

lecz kierowcy osobówek, 

którzy zapominają o ich 

istnieniu.  

           Pogląd taki można 

wyrobić sobie również na 

podstawie policyjnych 

statystyk. Z najnowszego 

raportu Wydziału Profilak-

tyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego 

Komendy Głównej Policji wynika, że 

sprawcami większości wypadków są 

kierowcy samochodów osobowych. W 

ubiegłym roku spowodowali oni aż 

77,6% wszystkich tego typu zdarzeń.             

Na konto motocyklistów zaliczyć moż-

na jedynie 3,3% wypadków. Świado-

mość zagrożeń jest coraz większa, nie 

brakuje zapaleńców, którzy nie szczę-

dzą środków na kombinezony, kaski 

czy opony. Wielu z nich jest też świa-

domych swojej niedoskonałości. Ich 

motocyklowa kariera zaczyna się prze-

ważnie od skuterów, wraz z kolejny-

m i  t y s i ą c a m i  k i l o m e t r ó w                      

i bezcennym doświadczeniem, 

 

 

„Kierowcy osobówek- 

nie patrzą w lusterka, 

głośna muzyka, rozmo-

wa przez telefon, zamy-

ślenie…” 
 

 

 

 stopniowo, przesiadają się na więk-

sze i mocniejsze maszyny. Takich 

motocyklistów przybywa z każdym 

rokiem, ale to tylko jedna strona me-

dalu. W 2009 roku motocykliści spo-

wodowali 1 150 wypadków, nato-

miast w ostatnim roku, z winy kieru-

jących pojazdami osobowymi, doszło 

do 27 190 wypadków. Podpierając się 

prostą matematyką szybko dojdziemy 

do wniosku, że wypadek powoduje 

średnio co 591 kierowca osobówki.  

 Poza niedostatecznymi umiejętno-

ściami jeździeckimi, zagrożenie czę-

sto kryje się też w jakości dróg. We-

dług unijnych standardów, Polska ma 

najgorszą infrastrukturę drogową          

w UE.  

 Podsumowując - motor to 

hobby, które powinno być zarezerwo-

wane dla odpowiedzialnych ludzi z 

wyobraźnią. A słowa odpowiedzial-

ność w żaden sposób nie można połą-

czyć z tętniącą w młodzieńczych ży-

łach adrenaliną. 

 

 

 

 

 

      Joanna Wojtarowicz 

  Klasa II LO a 



RECENZJA– CO WIDAĆ Z WIEŻY RATUSZOWEJ? 

STR. 6 

Ostatnio na rynku wydawniczym po-

jawiło się bardzo interesujące dzieło 

– album „Nowy Sącz. Z wieży ratu-

szowej” autorstwa Jerzego Leśniaka i 

Sławomira Sikory. Ten bogaty w 

liczne fotografie opis miasta urzekł 

mnie nie tylko niepowtarzalną formą 

i pięknymi ilustracjami, ale przede 

wszystkim bardzo przejrzystym ukła-

dem i zawartością –  wieloma cieka-

wostkami z życia i historii mojego 

ukochanego Sącza. 

O naszym mieście ukazało się wiele 

pozycji, jak choćby „Nowy Sącz. 

Przełom wieków 1992 – 2007”  Kazi-

mierza Fałowskiego. Jednak książka,  

którą opisuję, może nie być zbyt zna-

na, bo ukazała się w nakładzie tysiąca 

egzemplarzy. Co można zatem zoba-

czyć z wieży ratuszowej okiem auto-

rów? W metaforycznym sensie bardzo 

wiele, praktycznie całe miasto. Wraz z 

pierwszymi stronami dzieła, po słowie 

wstępnym wydawcy, wyruszamy w 

historyczną wędrówkę po królewskim 

mieście, Nowym Sączu. Zaczynamy od 

roku 1292, kiedy to Wacław  II czeski 

lokował miasto. Widnieje fragment 

dokumentu lokacyjnego z tamtego ro-

ku i nota o królu. Potem poznajemy 

historię herbu (św. Małgorzata)  i wsi 

Kamienica, na terenie której lokowano 

Sącz. Poznajemy wszystkich królów, 

goszczących na przestrzeni wieków w 

grodzie nad Dunajcem i Kamienicą,  co 

to archidiakonat nowosądecki i brakte-

aty sądeckie oraz co nazywa się 

„Nowosądecką górą Tabor”. Widzimy 

też, jak wyglądał Neu Sandecz, kiedy 

Sądecczyzna znajdował się w Galicji 

(czasy zaborów, stąd: Neu Sandecz) za 

sprawą ilustracji najstarszego istnieją-

cego planu. Zwiedzamy zamek, rynek, 

ratusz z zewnątrz i od środka. Możemy 

dowiedzieć się kim było „Dziewczę z 

Sącza” oraz Stanisław Małachowski,  

jak pracowali sądeccy rajcy, kto opie-

kuje się zegarem na wieży i jak nazy-

wają się hejnał i kuranty, których 

dźwięki rozbrzmiewają z wieży na 

cztery strony świata.  W książce znaj-

dują się legendy:  o alchemiku, Micha-

le Sędziwoju (który wedle podania co 

roku na rynku w noc sylwestrową roz-

rzuca złote dukaty) i zamkowym źró-

dełku. Nie brakuje też artystów: Bole-

sława Barbackiego, Marii Ritter, Ewy 

Harsdorf, Władysława Hasiora, 

(którego sztandary zapłonęły 10 grud-

nia na placu Starej Sandecji, ciesząc 

oczy zgromadzonych widzów). Prze-

wracając kolejne strony poznajemy 

sądeckich Żydów, burmistrzów i pre-

zydentów oraz honorowych obywateli.  

Dowiadujemy się, czemu rynek ma 

sferę sacrum i profanum, na czym po-

lega fenomen Święta Dzieci Gór i Mia-

steczka Galicyjskiego, jeszcze raz 

uczestniczymy w wydarzeniu odsłonię-

cia „dźwigajowskiego” pomnika papie-

ża Jana Pawła II. Na końcu obserwuje-

my miasto z lotu ptaka – z wieży ratu-

szowej. Opisany album to, moim zda-

niem, świetna lektura na długi, zimowy 

wieczór. Każdy mieszkaniec znajdzie 

tu coś dla siebie, informacje z zakresu 

historii i kultury, ciekawostki o mieście 

i jego piękno uwiecznione na fotogra-

fiach. Nowy Sącz jest królewskim mia-

stem a z wieży ratuszowej widać to 

najlepiej. 

 

  Agnieszka Małecka 

         klasa II LO a 

RECENZJA– QUEEN 

W styczniu 2011 do sklepów trafiła 

stara płyta w nowej skórze – „Queen. 

Greatest Hits”. Kompilacja najwięk-

szych przebojów z lat 1974-1980. 

Mimo że to zespół „naszych ojców 

lub dziadków” wielu młodych ludzi 

ma sentyment do twórczości Freddie-

go Mercury’ego i doskonałych talen-

tów muzycznych reszty zespołu. Ich 

piosenki nigdy się nie zestarzeją, a 

teraz możemy być pewni, dzięki pra-

cy Boba Ludwiga najlepsze i najbar-

dziej znane piosenki Queen’u otrzy-

mały drugie życie dzięki cyfrowo 

poprawionej muzyce.  Na płycie znaj-

d z i e c i e  m. i n .  n i e ś mi e r t e l n e 

„Bohemian Rhapsody”, „We Will 

Rock You”.  Album, wraz z "Greatest 

Hits II", tworzy najpełniejszy zestaw 

największych przebojów z repertuaru 

brytyjskiego kwartetu. 

 

 

Karolina Krzyszkowska  

Klasa II LO a 

„Queen. Greatest Hits” edycja zremasterowana 



FELIETON 

STR. 7 

 Poziom języka polskiego 

woła o pomstę do nieba, a Rej, któ-

ry niegdyś pisał - ''A niechaj naro-

dowie wżdy postronni znają, iż 

Polacy nie gęsi, iż swój język mają-

'' niewątpliwie przewraca się teraz 

w grobie.  

 

Język ojczysty - wizytówka kraju, 

nieodłączny symbol narodu, nieza-

tarta oznaka naszej polskości, a także 

zbluzgany wytwór społeczeństwa. 

Dzisiaj podstawowy symbol polsko-

ści ginie pod olbrzymią dawką wul-

garyzmów oraz zapożyczeń. Ordy-

narne słowa, przekleństwa łamiące 

normy społeczne całkowicie zdomi-

nowały kraj.  

 

 

„Język jest najpowszech-

niejszym, najdoskonal-

szym narzędziem porozu-

miewania się…” 
 

 

Plaga zniekształcania wyrazów przez 

nastolatków i zapisywania ich w nie-

smaczny sposób naprawdę przeraża. 

Jesteś Polakiem - a więc walcz o 

swoją polskość. Fala obcych wyra-

zów w inwazyjnym tempie napływa 

do naszego kraju. Jedne mają siłę 

niszczącą inne konstruktywną. Za-

tem, które z nich są szkodliwe, a któ-

re twórcze?  

Istnieje wiele zapożyczeń wzbogaca-

jących język. Nie ma powodów do 

obaw, kiedy wprowadzamy obce 

słowa do terminologii naukowo-

technicznej lub te, które w jakikol-

wiek sposób uzupełniają język pol-

ski. Nie istnieje jednak potrzeba 

wprowadzania do języka obcych 

słów, które znaczą to samo, co rodzi-

me wyrazy, a swoją obecnością 

wypierają polskie określenia. 

 Szukam w myślach 

sformułowania, które pozwoli-

łoby mi trafnie określić slogan i 

styl pisania, jakim posługują się 

nastolatkowie, jednakże takowy 

nie przychodzi mi do głowy.  

 

 

„Trzeba na nowo 

wpoić Polakom nor-

my poprawnego wy-

sławiania się…” 
 

 

Kisski, bUsiOlkii, SpoKsiK, 

LoFFki, KrEJzOla - terminy 

nie dość, że zapożyczone to 

jeszcze zapisane w sposób co naj-

mniej nieestetyczny. To, co dzieje 

się na forach internetowych, porta-

lach przekracza wszelkie granice. 

Olbrzymia ilość młodych ludzi po-

dąża ślepo za modą bezmyślnie 

wypisując zapożyczone hasła. "To 

tylko dzieci" – można skomento-

wać. Mamy prawo bronić, ochra-

niać i wstawiać się, ale można pod-

dać rzeczywistość trzeźwej, bez-

stronnej ocenie i zdemaskować błę-

dy społeczeństwa. Zatrważająca 

ilość wulgaryzmów sypie się dziś z 

każdego kąta. Gdy chcemy okazać 

dominację nad słabszym, pogardę 

dla świata, wzbudzić podziw za-

zwyczaj sięgamy po dość niecenzu-

ralne określenia. Dziś jednak każdy 

przeklina z przyzwyczajenia, nikt 

nikomu nie imponuje, bo to już nie 

jest oryginalne, lecz występuje na 

p o r z ą d k u  d z i e n n y m . 

 Język jest najpowszech-

niejszym, najdoskonalszym narzę-

dziem porozumiewania się, służą-

cym do formułowania swoich 

myśli poprzez mówienie bądź 

pisanie. Leksyka nieustannie 

rozwija się i  na przestrzeni lat 

ulega gruntownym przemianom. 

Dzisiejsze słowa przypominają 

raczej rynsztokową paplaninę 

aniżeli piękną polszczyznę, pod 

którą podwaliny niegdyś położy-

li Rej i Kochanowski. Trzeba na 

nowo wpoić Polakom normy 

poprawnego wysławiania się, 

aby język polski wciąż doskona-

lił się i stanowił godną pochwały 

wizytówkę narodu. 

 

 

 

 

 

 

              Aneta Jaworecka 

      Klasa III LO a 

Rynsztokowa paplanina 

Aneta Jaworecka 
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W ostatnich latach w Pol-

sce bardzo zyskały na popularności 

wszelkiego rodzaju serwisy społecz-

nościowe. Polacy zakładają profile 

na popularnej „Naszej - Klasie”, 

„Facebooku”, „Twisterze” czy 

„Myspace”, udostępniając swoje 

dane zarówno znajomym, jak i cał-

kowicie obcym osobom. 

 Internauci, oprócz informacji 

na swój temat, zamieszczają na profi-

lach oczywiście również różnego 

rodzaju zdjęcia. Zanim jednak doda-

my jakąś prywatną fotografię, warto 

się zastanowić, czy jest ona w do-

brym guście i czy nie przysporzy nam 

(w bliższej lub w dalszej przyszłości) 

problemów. Każde opublikowane zdję-

cie, może obejrzeć rodzic (nasz lub 

znajomego), nauczyciel czy nawet… 

przyszły pracodawca. 

 

 Każde opublikowane 

zdjęcie, może obejrzeć 

rodzic (nasz lub znajo-

mego), nauczyciel czy 

nawet… przyszły praco-

dawca. 

Warto więc zadbać o to, aby fotografie 

nie zrujnowały naszej reputacji i nie 

dorobiły nam łatki osób pustych, nie-

odpowiedzialnych lub nazbyt frywol-

nych. Jeżeli jesteśmy niepełnoletni - 

unikajmy fotografowania się z papiero-

sami czy alkoholem. Kategorycznie 

należy wystrzegać się zdjęć w skąpych 

lub wyzywających ubraniach czy na-

wet w strojach kąpielowych. Zamiesz-

czanie w sieci tego typu fotografii jest 

nie tylko niesmaczne, ale naraża nas 

np. na stanie się ofiarą głupiego żartu 

znajomych lub na odebranie nas przez 

innych ludzi jako osoby lekkich oby-

czajów. Jednym z najgorszych 

„pomysłów” jest publikowanie prywat-

nych bądź cudzych zdjęć w sytuacjach 

intymnych, dwuznacznych, nieetycz-

nych. 

 Coraz częściej zdarza się, że 

pracodawcy, rozpatrując podania danej 

osoby o pracę,  

„prześwietlają” jej aktywność w Inter-

necie. Oglądają więc prowadzone 

przez nią blogi, strony WWW, czy 

właśnie konta na portalach społeczno-

ściowych. Jeżeli nasz przyszły szef na 

podstawie naszych zdjęć, wpisów, ko-

mentarzy do profilu stwierdzi, że jeste-

śmy godnym kandydatem na dane sta-

nowisko, mamy większą szansę na 

zdobycie upragnionej pracy. Gorzej 

jest jednak, kiedy w sieci przedstawia-

my się jako osoby… (cóż, nazwijmy to 

delikatnie) nienajlepiej pasujące do 

danej firmy. Wtedy mamy poważny 

kłopot, bo jak wiadomo - w Internecie 

NIC nie ginie. Zdjęcia raz wrzucone na 

NK czy Facebooka pozostaną w sieci 

już na zawsze i każdy będzie mógł 

zobaczyć lub przeczytać o kompromi-

tujących nas faktach, nawet z dalekiej 

przeszłości. 

 Prywatna galeria zdjęć może 

o nas wiele powiedzieć i to właśnie od 

nas zależy, jakie sygnały będziemy 

poprzez zdjęcia wysyłać innym lu-

dziom. Gorszące fotografie mogą spo-

wodować poważne problemy w szkole, 

a nawet zadecydować w przyszłości o 

tym, czy zostaniemy przyjęci do wy-

marzonej pracy. Tak więc dwukrotnie 

zastanówmy się zanim dodamy do pro-

filu zdjęcie z „szalonej imprezy”, ką-

pieli słonecznej w skąpym bikini czy 

fantastycznej randki z ukochanym. :) 

Barbara Soboń 

klasa II LO a 

Prywatne zdjęcia na NK a nasza przyszła praca 

Barbara Soboń 
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Szkolne życie wcale nie musi być 

szare i nudne. Dzwonek odmierza 

czas od początku do końca lekcji. 

Zwykle zajęcia przebiegają w podob-

ny sposób: 10 minut strachu, żeby 

nauczyciel mnie nie zapytał, a potem 

35 minut względnego spokoju, w 

czasie gdy prowadzi wykład. Nie 

wszystkie lekcje w naszej szkole są 

jednak schematyczne. Wszystko za-

leży bowiem od twórczej inwencji 

licealistów. 

Godzina 10.00 

Ciężką nogę zrzuca z łóżka, 

otwiera leniwie oczy. Jak zwykle jest 

niewyspana. Uczyła się do późna. Au-

tobus odjeżdża już za godzinę. Szybko 

się zbiera, pakuje - wychodzi. Biegnie. 

Chce zdążyć na właściwy kurs. Kiedy 

już jest na przystanku orientuje się, że 

zapomniała podręcznika do matematy-

ki. 

- Standard…- myśli zrezygnowana 

Licealistka. Wsiada do autobusu. Siada 

na pierwszym wolnym miejscu i wy-

ciąga podręcznik do angielskiego. 

Uparcie powtarza nowe słówka. Jest 

już w połowie drogi. Daruje sobie dal-

szą naukę, chce się odprężyć po tak 

szybkim poranku. Za parę minut jest 

już w szkole, kieruje się w stronę zna-

jomych. Dyskusja jak zwykle dotyczy 

tego, „co dziś przyniesie dzień”. 

- Urodziny wychowawczyni? Skąd o 

tym wiecie?  A mamy prezent? – sły-

chać gorączkowe szepty. 

 

Godzina 12.30 

Jak zwykle młodzi ludzie 

wszystko robią „za pięć dwunasta”. 

Klika dziewcząt biegnie po tort, kolej-

ne po świeczki, jeszcze inne wtajemni-

czają Pana Dyrektora w swój plan. 

Wszyscy są podekscytowani i czekają 

na lekcję z wychowawczynią. Wokoło 

porozumiewawcze uśmiechy. Nikt nie 

może już wytrzymać na biologii. Lek-

cja dłuży się jak nigdy. Każdy odlicza 

minuty do dzwonka. W klasie słychać 

szepty. 

- Ciekawe co powie… Na pewno się 

zdenerwuje… 

W końcu upragniony dzwonek roz-

brzmiewa na korytarzu. Podekscytowa-

ny tłum prawie czterdziestu osób wy-

chodzi przed klasę, po cichu spiskując i 

ustalając ostatnie szczegóły.  

 

- Urodziny wychowaw-

czyni? Skąd o tym wie-

cie?  A mamy prezent?  

 

Wszystko już zapięte na ostatni guzik, 

trzymają kciuki. Kolejny dzwonek. 

Klasa wchodzi z powrotem do sali, a 

za nimi wychowawczyni. Jak zawsze 

wesoła, uśmiechnięta, lecz zabiegana. 

Błądzi wzrokiem po grupie swoich 

dzieciaków, jakby wyczuwała nieco 

nerwową atmosferę.  Wita się z pod-

opiecznymi i zasiada przy biurku. W 

sali nastała grobowa cisza. Nikt nie ma 

odwagi się odezwać, nawet uśmiech-

nąć. Pukanie do drzwi. 

Godzina 14.00  

- Bardzo proszę Barbarę, Jakuba, 

Magdalenę oraz Klaudię do pana dy-

rektora. Te osoby dobrze wiedzą co 

zrobiły i muszą za to odpowiedzieć. 

Pan dyrektor czeka - przekazuje z 

ogromną powagą pani sekretarka.  

- No pięknie, sama śmietanka…- ko-

mentuje wychowawczyni. Z twarzy 

znika uśmiech, nie widać żadnych 

emocji. Nadal grobowa cisza. Z lekko 

zaciśniętymi ustami, mocno tupiąc 

znów siada przy biurku. Otwiera gwał-

townie dziennik. Zdecydowanie nie był 

to gest oznaczający „dziś nie pytam”.  

- Gdzie jest Patrycja, Klaudia i Nata-

lia? Wpisuję im nieobecności - oznaj-

mia srogo już zaczynając kreślić po 

dzienniku pionowe kreseczki. Przecież 

nie wie, że dziewczyny przebrane za 

diabełki i dmuchające balony chcą 

uczestniczyć w niespodziance. W 

klasie zaczyna się mały niepokój. 

Słychać ciche: 

- Dlaczego tak długo ich nie ma? 

- Proszę przedstawić sytuację Rzeczy-

pospolitej w siedemnastym wieku, 

uwzględniając upadek demokracji 

szlacheckiej… - uczniowie się nie-

cierpliwią. Nikt nie chce odpowiadać, 

między ławkami koleżanki sieją pani-

kę.  

- I zapraszam…- nauczycielka błądzi 

wzrokiem po dzienniku wybierając 

swą „ofiarę”. Wtem z hukiem otwie-

rają się drzwi. Na początku wesołej, 

śpiewającej „Sto lat” grupy, stoi wy-

soki chłopiec trzymający tort z 

osiemnastoma płonącymi świeczka-

mi. Wychowawczyni trochę zmiesza-

na, lecz z uśmiechem wstaje i zasła-

nia twarz dłońmi.  

- Jesteście niemożliwi!- krzyczy śmie-

jąc się naraz.- Czy wiecie jak ja się 

przeraziłam?! 

Klasa dołącza się do śpiewanych ży-

czeń. Na każdej twarzy widnieje 

szczery uśmiech.  

 

„Siada przy biurku, 

otwiera gwałtownie 

dziennik. Zdecydowa-

nie nie był to gest ozna-

czający „dziś nie py-

tam”.  

Przy biurku latają balony i serpen-
tyny. Wychowawczyni nie może 
przestać się uśmiechać, w jej oku 
kręci się łza. Bierze czekoladowy 
tort w swoje dłonie i prosi o pa-
miątkowe zdjęcie. Wszyscy otrzy-
mali to, czego chcieli - szczęśliwą 
tak bliską im wychowawczynię. 
Tradycyjnie musiała rozdać trzy-

Dzień z życia licealistki 
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dzieści dziewięć buziaków. Hojna 
Pani Profesor zawsze dzieli się z 
podopiecznymi, podobnie było 
tym razem. Resztę lekcji umila 
kawałeczek tortu i przyjemna dys-
kusja. 

Godzina 15.00 

Na kolejnych lekcjach 
trudno jest się skupić. W pamięci 
każdego ucznia widnieje uśmiech 
uszczęśliwionej Pani Profesor. 

 

 

„Wszyscy otrzy-
mali to, czego chcieli - 
szczęśliwą, tak bliską 
im wychowawczynię.” 

Język polski mija szybko, 
zaraz po nim Licealistka wraz 

przyjaciółką wychodzi rozprosto-
wać kości. Biegną szybko do szkol-
nego sklepiku, aby nie stać w kolej-
ce całe dziesięć minut. Udaje się, są 
pierwsze. Kupują coś, aby zaspoko-
ić pragnienie i by coś przekąsić. 
Wracają do sali, ekscytując się uro-
dzinową niespodzianką. Kolejne 
lekcje nie są stresujące. Dziewczyna 
zwalnia się dziesięć minut ostatniej 
lekcji, by znów biec na autobus.  

Godzina 18.00 

- Więcej życia! – krzyczy instruktor-
ka tańca. Dziewczyny starają się jak 
mogą, jednak są zmęczone. Lice-
alistka wraz z koleżanką dobiegły 
na ostatni moment. Reszta już cze-
kała. Jak zawsze - ostra rozgrzewka 
na początek. Powtórka wszystkie-
go, co powinny zapamiętać z ostat-
nich zajęć. 

- Zaczynamy od hip-hopu - stanow-
czo oznajmia Aneta. Włącza muzy-

kę. Pokazuje pierwsze ruchy. 
Dziewczyny powtarzają, starają się 
wyrazić siebie jak najlepiej umieją.  

  

Wieczór.  Jest już całkiem zimno. 
Po treningu droga do domu jest 
jeszcze cięższa. Koleżanki maszeru-
ją w stronę domów opowiadając 
sobie wydarzenia z dzisiejszego 
dnia. Śmieją się i wygłupiają. Po 
chwili Licealistka idzie już sama, 
pozostały jej jeszcze dwa kilometry. 
Po dojściu do domu je ciepłą zupę. 
Szybko bierze prysznic zmywając z 
siebie szaleństwo całego dnia. Już 
nie pamięta, co stało się rankiem. 
Szybko przypomina lekcje na dzień 
następny. Ciekawe, co przyniesie 
jej nowy dzień w szkole? 

 

Martyna Kubsik 

Klasa II LO a 

RECENZJA-FILM 

 Najbardziej oczekiwany film od cza-

su „Popiełuszko. Wolność jest w 

nas”. Historia jednego z najczarniej-

szych dni PRL- u.  

Sama fabuła opiera  się na lo-

sach rodziny gdyńskiego stoczniowca 

Brunona Drywy (jedna z pierwszych 

ofiar - zginął od strzału w plecy 17 

XII) - główną bohaterką będzie jego 

żona, Stefania Drywa (grana przez 

Martę Honzatko), oraz dwójka osie-

roconych dzieci. 

Stoczniowcy z Gdyni i Gdańska pro-

testowali przeciwko podniesieniu cen. 

Podnieśli strajk i bunt, bo byli głodni 

i nie byli w stanie wyżywić rodzin. 

Widowiskową rekonstrukcję drama-

tycznych wydarzeń w Gdyni, zakoń-

czonych brutalną pacyfikacją manife-

stantów przez oddziały wojska i mili-

cji w 1970 roku, wyróżniają nie tylko 

rozmach inscenizacyjny i trzymająca 

w napięciu akcja. Warto zwrócić 

uwagę na wybitne kreacje Piotra 

„Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł” 

Fronczewskiego jako Zenona 

Kliszki oraz Wojciecha Pszo-

niaka jako Władysława Go-

mułki, a także wzruszające 

role debiutującej na ekranie 

Marty Honzatko i znanego z 

"U Pana Boga za miedzą”  

Michała Kowalskiego. 

Muzykę do filmu skompono-

wał Michał Lorenc ("Śluby 

panieńskie"). "Balladę o 

Janku Wiśniewskim" - pory-

wający motyw przewodni do 

"Czarnego czwartku" - za-

śpiewał Kazik Staszewski. 

W związku z upływem wielu 

lat od wydarzeń film ten 

skierowany jest głównie do 

młodego pokolenia, które nie 

przeżywało tamtych drama-

tycznych chwil. 

Karolina Krzyszkowska 

 Klasa II LO A 
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Czesław Mozil jurorem w 

programie TVN „X-Factor”? Wokół tej 

decyzji zrobiło się głośno. Pojawiły się 

pytania: jak artysta alternatywny może  

pojawić się w komercyjnym muzycz-

nym show? Sam wokalista tłumaczył tę 

decyzję w wywiadzie udzielonym dla 

portalu onet.pl: jego twórczość, mimo 

tego, że jest nazywana nawet undergro-

undową, tak naprawdę stała się 

„popkulturą polską 2010/2011.” Od-

ważnie stwierdził, że skoro ma ochotę 

wziąć udział w tym programie, to nie 

może się kierować tylko tym, że po 

prostu tak nie wypada. 

Ta sytuacja skłania do zasta-

nowienia się nad obrazem polskiej 

sceny alternatywnej. W naszym kraju 

aż roi się od wykonawców, którzy do-

klejają do swojej twórczości etykietkę: 

„alternatywa”. Wystarczy przejrzeć 

portal lastfm.pl, aby przekonać się, że 

jako „alternative” otagowane są znane i 

cenione zespoły takie jak: Myslovitz, 

Hey, Pustki, ale również   te, które 

mają zaledwie kilkuset słuchaczy: Żel-

ki, Prząśniczki… 

Rodzi się zatem pytanie: czym 

tak naprawdę jest muzyka alternatyw-

na? Pierwotne założenie zakłada, iż 

jest to twórczość, która nie wiąże się z 

konwencją muzyki komercyjnej. Alter-

natywa powinna być awangardowa i 

niszowa. Kiedyś, w czasach socjalizmu 

termin ten posiadał sens. Oznaczał 

bowiem zespoły, które stanowiły opo-

zycję do tego, co było pokazywane w 

radiu bądź telewizji. W mediach pre-

zentowano wówczas osiągnięcia jedy-

nie kilkunastu wykonawców, takich jak 

np. Maanam,  Papa Dance… Pozostali 

musieli szukać odbiorów w inny spo-

sób. Wtedy mogli wykrzykiwać, że nie 

obchodzą ich rozgłośnie radiowe, gar-

dzą wytwórniami muzycznymi i kon-

traktami. 

 

Pojawiły się pyta-

nia: jak artysta alterna-

tywny może  pojawić się 

w komercyjnym muzycz-

nym show?  
 

Dzisiaj natomiast na rynku 

panuje ogromna konkurencja i żeby 

zaistnieć w muzycznym świecie do-

brej, alternatywnej muzyki, trzeba się 

naprawdę wykazać. Artyści, którym się 

to udało, stają na granicy dwóch świa-

tów – z jednej strony pozostają awan-

gardowi i nowatorscy, z drugiej jednak 

– trafiają do szerszego grona odbior-

ców, co sprawia, że można ich usły-

szeć w radiu, a nawet zobaczyć w tele-

wizji. Takich przykładów nie brakuje. 

Wystarczy spojrzeć choćby na Hey, 

Myslovitz, Comę, Lao Che czy też 

wspomnianego już Czesława Mozila, 

którego ostatnia płyta ukazała się prze-

cież pod prowokującym tytułem „Pop”. 

Tymczasem obecne rozumie-

nie pojęcia „alternatywny” często opie-

ra się jedynie na naśladowaniu tych 

wykonawców alternatywnych, którym 

udało się odnieść sukces. Oczywiście 

nie przynosi to oczekiwanych skutków. 

Wtedy do głosu zaczynają dochodzić 

sprzeczne racje. Z jednej strony tacy 

wokaliści mówią, iż grają tylko dla 

siebie, nie interesuje ich muzyka pre-

zentowana w radiu, lecz jeżeli tylko 

pojawia się propozycja podpisują kon-

trakt lub decydują się zagrać na za-

mkniętej imprezie.  Tak naprawdę 

jednak przecież chyba każdy z nich 

marzy o tym, żeby wystąpić na Wo-

odstocku i usłyszeć własną muzykę w 

radiu. W muzycznym zbiorze okre-

ślanym mianem „alternatywnego” 

mieści się dzisiaj tak wiele gatunków, 

że należałoby się zastanowić, czy 

można w ogóle znaleźć chociaż jedną 

cechę łączącą tych wszystkich wyko-

n a wc ó w.  C h y b a  o k r e ś l e n i e 

„odbieganie od konwencji muzyki 

komercyjnej” nie jest tutaj odpowied-

nim wyznacznikiem… 

Czy muzyka alternatywna w 

ogóle obecnie jeszcze istnieje? Zdaje 

się, że gdy choć trochę obserwuje się 

polską scenę muzyczną, naprawdę 

trudno udzielić twierdzącej odpowie-

dzi na to pytanie… A może problem 

leży jedynie w tym, że po prostu wy-

padałoby tylko na nowo zdefiniować 

pewne kwestie i odświeżyć sposób 

postrzegania? Może wystarczy tylko 

tyle, żeby móc śmiało stwierdzić, że 

mimo udziału w „X-Factor” alterna-

tywny nadal jest Czesław ze swoimi 

niesamowitymi tekstami, a nie cho-

ciażby Żelki wesoło wyśpiewujące: 

„Na, na, na, na, paznokieć Romana”. 

Bo to już chyba jest lekkie nieporozu-

mienie… 
                    Ilona Klimek 

Klasa III LO a 

Ilona Klimek 
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MTV to jedna z najpopularniejszych 

stacji muzycznych na świecie. Kanał 

przede wszystkim skierowany jest do 

ludzi młodych. Kojarzy się nam 

głównie z celebrytami, o których 

wszędzie głośno, wszelkiego rodzaju 

skandalami, (oczywiście) wydarze-

niami muzycznymi oraz niezbyt inte-

ligentnymi i nieciekawymi tzw. 

„MTV Shows”, w których bogate 

nastolatki wyprawiają swoje 16 uro-

dziny, sławni i lubiani pokazują co-

dzienne życie, a gwiazdy rocka szu-

kają kolejnych miłości. 

 Jeden program przykuł jed-

nak moją uwagę, mianowicie 

„Gdybyście naprawdę mnie zna-

li” (ang. „If you really knew me”), 

zdecydowanie wyróżniający się na tle 

innych, bardziej sławnych, emitowa-

nych na antenie tej telewizji. Jest to 

paradokumentalny serial opowiadają-

cy o życiu nastolatków z amerykań-

skich szkół średnich. Przedstawia 

problem, jakim są podziały społeczne 

na subkultury w obrębie całej szkoły 

(nie zapominajmy, że amerykańskie 

szkoły liczą nawet do siedmiu tysięcy 

uczniów). W każdym odcinku dana 

subkultura ma swojego przedstawi-

ciela - osobę, która jako pierwsza 

opowiada o problemach, dotyczących 

danej grupy. Początkowo, jako od-

biorcy, niczego się nie spodziewamy. 

Dowiadujemy się o podziale uczniów 

na grupy: mięśniaków, Gotów, EMO, 

mózgowców czy elit popularnych 

uczniów. Na tym kończy się pierwszy 

dzień programu. 

 Drugi dzień rozpoczyna się 

pod szyldem akcji „Challenge 

Day” (Dzień Wyzwania). Jest to jed-

nodniowy program, który ma na celu 

walkę z podziałami społecznymi w 

a m e r y k a ń -

skich szko-

łach. Ucznio-

wie, prezen-

tujący swoje 

kliki oraz 

cała reszta, 

która chciała 

uczestniczyć 

w tym pro-

jekcie, spoty-

kają się na 

sali gimna-

stycznej. Po-

znają dwie 

osoby, które 

przewodniczą całej akcji. Challenge 

Day rozpoczyna się rozluźniającymi 

zabawami, które mają na celu wzbu-

dzenie zaufania i poczucia swobody 

między uczestnikami. Następnie wszy-

scy dzielą się na sześcioosobowe gru-

py. Siadają bardzo blisko siebie, styka-

jąc się kolanami. Zaczynają opowiadać 

sobie, co spotkało ich w życiu zaczyna-

jąc od słów „Gdybyście naprawdę 

mnie znali…”. W efekcie okazuje się, 

że problemy z życia rodzinnego, toczą-

cego się poza szkołą odbijają się na 

stosunkach w szkole czy na boisku. 

Mięśniacy wcale nie chcą dominować, 

w rzeczywistości są wrażliwymi oso-

bami, które są poniżane i niedoceniane. 

Sławne dziewczyny nie chcą być wred-

ne, a jedynie nie znają poczucia wła-

snej wartości, bo stawiane są im zbyt 

wysokie wymagania. W każdym czło-

wieku, który na pozór uważany jest za 

kogoś obcego, niedostępnego, kryje się 

coś, co łączy ich wszystkich. W ten 

sposób uczniowie przebywający ze 

sobą nawet po kilka lat - poznają się na 

nowo. Challenge Day kończy się poka-

zaniem wszystkim znaku „Kocham 

cię” w języku migowym. Emocje 

uwalniane podczas rozmów i wyznań 

poruszają każdego uczestnika. Następ-

nego dnia, byli już uczestnicy zaczyna-

ją zmianę całej szkoły, poszerzają swo-

je horyzonty, rozrywają granice każdej 

grupy i niszczą podziały. 

 Program jest przede wszyst-

kim o czymś, co dotyczy każdej szko-

ły, ba, każdej większej grupy społecz-

nej, w której przychodzi nam obcować 

z rówieśnikami. Autorzy dokumentu 

chcieli wysłać w świat ważny przekaz, 

zwłaszcza do tych, którzy czują się 

samotni, poniżani, wytykani palcami 

lub gnębieni. Warto czasem zastanowić 

się czy we własnym otoczeniu nikogo 

nie ranimy tym, że izolujemy się od 

niego, jesteśmy zbyt obojętni lub zajęci 

zabieganiem o swoją popularność w 

szkole.  

Emisje programu: niedziela - 16..30 
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