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Drodzy Sztamowicze!  

 Pierwsze miesiące nauki już za nami, za oknem na do-

bre zawitał jesienny klimat, a letnia aura przeminęła. Pogoda 

już tak nie kusi, aby wychodzić na zewnątrz, dni są coraz krót-

sze, a chęci do nauki (miejmy nadzieję) nie brakuje. Wierzy-

my również, że w naszych ciepłych, szkolnych murach zdążyli 

już na dobre zaklimatyzować się nasi najmłodsi koledzy i ko-

leżanki. W miesiącu listopadzie zwykle wspominamy zmar-

łych, w tym patrona naszej szkoły Bolesława Barbackiego. 

Dzięki filmowi „Portret Polaka” mieliśmy okazję do bliższego 

poznania tego wspaniałego artysty, jak i oceny adaptacji, któ-

ra miała miejsce w dobrze znanych nam okolicach, a i uczest-

nicy filmu nie byli nam obcy. Miejmy nadzieję, że ta pamięć 

nigdy nie przestanie być kultywowana, a my w przyszłości z 

zachwytem będziemy wspominać naszego patrona. 

 W te deszczowe, jesienne dni warto sięgnąć po naszą 

gazetę. W tym wydaniu mamy dla Was specjalny wywiad z 

Maciejem Orłosiem, znanym dziennikarzem telewizyjnym. 

Zapraszamy również do przeczytania wywiadów z naszymi 

koleżankami, które odnoszą sukcesy w … trickingu i piłce noż-

nej. Miłośnikom literatury polecamy recenzje oraz felietony.  

Warto dodać, że nasza redakcja powiększyła się o nowych 

dziennikarzy. Wiemy, że wielu z Was chce dołączyć do naszej 

redakcji. Już wkrótce na szkolnym Facebooku podamy infor-

mację o kolejnym spotkaniu naszego zespołu. Serdecznie 

Was zapraszamy :-) 

Redaktor naczelny 

Marta Oleksy 
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Demokracja po uczniowsku 

W listopadzie w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Barbackiego od-

były  się demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego. Młodzież już  

po raz kolejny wybrała ten ważny organ społeczności szkolnej, który  daje 

uczniom realną możliwość uczestniczenia w życiu szkoły i wpływu na jej 

funkcjonowanie. Wybory zostały przeprowadzone według zasad demokracji, 

której początki sięgają czasów starożytnej Grecji.  

          Za wynalazców demokracji uznaje 
się starożytnych Greków, a zwłaszcza 
przywódcę Aten - Peryklesa i  innego 

greckiego polityka, 
Klejstenesa. Podsta-
wą demokracji ateń-
skiej były rządy więk-
szości, rotacyjność 
urzędów i masowe 
uczestnictwo.  
Na zgromadzeniach 
wszyscy pełnoprawni 
obywatele płci mę-
skiej brali udział w 
głosowaniu. Najważ-

niejsze decyzje o znaczeniu państwowym 
podejmowane były przez zgromadzenie 
ludowe. 
           Głosowanie odbywało 
się w miejscach publicznych 
(agora) zwykle przez podnie-
sienie rąk, czasem przez fizycz-
ny podział („Wszyscy, którzy są 
za, idą na lewo”). W sytuacjach 
szczególnej wagi stosowano 
także inne metody, np.: wrzu-
cenie kamieni. Głosować mogli 
tylko dorośli mężczyźni, mający 
status obywatela.   
           Wybory do szkolnego 
samorządu są bardzo ważne.  Dzięki nim 
uczniowie mogą wpływać na to, co dzieje 
się w szkole,  do której uczęszczają.  
Wszyscy jesteśmy obywatelami i każdy z 
nas za kilka lat  będzie mógł głosować,  a 
niektórzy już nabyli czynne prawo wy-
borcze. Lekcja demokracji w szkole  przy-
gotuje nas do tego i pomoże zrozumieć, 

decyzje państwowe i wybór osób rządzą-
cych zapadają większością głosów i że 
nawet jeśli nie zgadzamy się z wynikiem 
głosowania, musimy go zaakceptować, 
jeśli tak zadecydo-
wała większość.  
A  ci, którzy głoso-
wali inaczej niż 
większość, mają do 
tego prawo i nie 
wolno ich za to kry-
tykować, karać czy 
prześladować. Na-
leży szanować ich 
odmienne zdanie. 
            
 Szkolna edukacja w wolnym kraju 
powinna polegać  nie tyle na uczeniu się 

o demokracji i wolno-
ści, ale na  uczeniu mło-
dzieży demokratycz-
nych i obywatelskich 
postaw w praktyce, re-
guł oraz konkretnych 
zachowań, bo „Czym 
skorupka za młodu na-
siąknie, tym na starość  
trąci” i „Takie będą 
Rzeczypospolite, jakie 
ich młodzieży chowa-

nie… tylko edukacja publiczna zgodnych i 
dobrych robi obywateli.” ( Jan Zamoyski) 

                     Perykles       
Klejstenes   

    Adam Tomasik  

klasa I LO Ag 
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 Sonda 

 

Dlaczego jesteś nauczycielem?  

 

       Październik to miesiąc, który zawsze kojarzy się nam z kolorową jesienią oraz… Dniem 

Edukacji Narodowej. Na pewno zastanawiacie się z jakich powodów Wasz nauczyciel wy-

brał ten zawód. Dlatego postanowiłyśmy przeprowadzić sondę wśród nauczycieli naszej 

szkoły. Pytanie brzmiało: Co sprawiło, że wybrał(a) Pan/Pani zawód nauczyciela?  

 

Gabriela Wolińska,  

Dominika Skoczeń  

klasa II LO A 

Prof. Agnieszka Plata:  

       Zawsze mi się wydawało, że mam dar 

przekazywania wiedzy. Bardzo lubiłam się 

dzielić różnymi rzeczami z innymi. Dlate-

go postanowiłam dzielić się również wie-

dzą i nauką. Kontakt z młodym człowie-

kiem  zawsze nas, jako nauczycieli, wzbo-

gaca i daje radość, że możemy przekazy-

wać doświadczenia oraz mądrość życiową  

kolejnym pokoleniom. 

Prof. Ewelina Gorzawska 

      Wybrałam ten zawód, 

ponieważ lubię kontakt z 

młodzieżą jak i bardzo lu-

bię to, co robię. W zasa-

dzie innych powodów nie 

było. 

Prof. Bogumiła Gleń-Balicka 

 Kiedy wybierałam ten zawód kiero-

wałam się nie tylko jego atrakcyjnością, 

ale również tym, że cieszył się on wtedy 

powszechnym szacunkiem. Lubię historię, 

lubię o niej opowiadać, a praca nauczycie-

la daje mi możliwość dzielenia się i zara-

żania uczniów swoją pasją.  

Prof. Dorota Dyrda                                                                                   

  Po pierwsze wywodzę się z rodziny nauczy-

cielskiej.  Moja mama też jest polonistką, tata też 

zawsze pracował w szkole, dlatego od małego 

uczyłam wszystkie moje lalki i pluszaki. Zawsze 

stałam przy tablicy, miałam kredę i dziennik. Po-

tem zabawki zamieniłam na mojego brata i kuzy-

nów, których uczyłam pisać, czytać i tak już mi 

zostało. Odkąd pamiętam otaczałam się książka-

mi. Zawsze, też zwracałam uwagę na to jak po-

prawnie mówić i pisać. Miałam również świetną 

polonistkę w podstawówce, ale tak naprawdę do-

piero w liceum zdecydowałam, że chcę iść na po-

lonistykę. W tę stronę ukierunkowała mnie rów-

nież moja wychowawczyni i powiem szczerze, że 

się nie zawiodłam. Myślę, że gdybym miała pod-

jąć tę decyzję jeszcze raz to byłaby ona taka sa-

ma. Praca ta daje mi dużo radości jak i również 

możliwość rozwoju, ponieważ nie tylko ja uczę, 

lecz mogę dowiedzieć się wiele od młodzieży.  

Prof. Elżbieta Czech-Klima 

      Zawód ten daje możliwość samoreali-

zacji, świetnego kontaktu z młodymi ludź-

mi  i w  pewnym sensie również odmła-

dza. Młodzież daje nam mnóstwo pozy-

tywnej energii. Nauczyciel ma szansę 

współpracy z młodym pokoleniem, które 

jest otwarte na nowe możliwości i wyzwa-

nia współczesnego świata  
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  Sonda 

 

Czy zostaniesz w przyszłości nauczycielem? 

 

          14 października obchodziliśmy Święto Edukacji i Nauczycieli. Postanowiłyśmy sprawdzić ilu 

uczniów w naszej szkole podejmie się w przyszłości tego odpowiedzialnego zadania, jakim jest bycie na-

uczycielem. W tym celu przeprowadziłyśmy sondę wśród wychowanków Barbackiego.  Odpowiadali oni 

na pytanie, które brzmiało: Czy wyobrażasz sobie siebie w roli nauczyciela?  

 

Gabriela Wolińska  

Dominika Skoczeń  

klasa II LO A 

Natalia Basiaga klasa 2 LO A 

               Praca nauczyciela jest pracą bar-

dzo trudną. Ja miałam to szczęście, że tra-

fiałam , i w większości trafiam, na nauczy-

cieli, którzy na pewno przyczynili się do 

tego, że jestem w takim momencie swoje-

go życia w jakim jestem. Jedną z moich 

nauczycielek cenię najbardziej. Bardziej 

niż nauczycielką przedmiotu była i jest na-

uczycielką życia. Nauczyła mnie wielu war-

tości, które mimo iż zakończyłam swój 

etap edukacyjny w tamtej placówce, dalej 

ze mną zostały. Jestem też dzięki temu 

idealnym przykładem na to, że zdarza się 

coś takiego jak przyjaźń między uczniem a 

nauczycielem. Czy wyobrażam sobie siebie 

w roli nauczyciela? Miałam takie doświad-

czenie, gdy razem z przyjaciółką mogłyśmy 

się sprawdzić w tej roli. To był projekt, w 

którym przeprowadziłyśmy zajęcia z 

uczniami  klas V na temat czystego środo-

wiska.  Dla mnie podjęcie decyzji o byciu 

nauczycielem byłoby o tyle trudne, że cały 

czas porównywałabym  się do mojej ulu-

bionej nauczycielki. Cały czas chciałabym 

jej dorównać jeśli chodzi o pasję, serce, 

wielką cierpliwość oraz  zaangażowanie. 

Życzę sobie i wszystkim, żeby mieli takie 

szczęście jak ja miałam. Aby mogli trafić 

na takich nauczycieli, którzy nie tylko 

przekażą im swoją wiedzę, ale też staną 

się dla nich wsparciem i na których będą 

mogli liczyć zawsze i w każdej sytuacji.  

Lidia Lipińska klasa 1 LO Eg  

      Czy wyobrażam sobie siebie w roli nauczyciela? 

Nie wiem. Możliwe, że tak. Myślę, że to jest bardzo 

trudna praca, której trzeba dużo poświęcić. Oczy-

wiście nie wykluczam takiej możliwości. Zobaczy-

my .  

Patrycja Wolińska klasa 1 LO Dp  

     Uważam, że nie nadaję się do roli nauczyciela, 

ponieważ nie potrafię przekazywać innym własnej 

wiedzy. 

 

Marysia Panicz klasa 1 LO Ag 

     Uważam, że nie mogłabym być nauczycielem, 

ponieważ jest to zbyt trudna praca i również sądzę, 

że nie umiałabym poradzić sobie z młodymi ludźmi.  

Joanna Kołbon klasa 2 LO E  

    Wyobrażam sobie siebie w roli nauczyciela. My-

ślę, że nadawałabym się do tego w 100%,  ponie-

waż lubię pracować z dziećmi i młodzieżą. Jako 

dziecko marzyłam o tym, żeby zostać właśnie na-

uczycielką, piłkarką lub pływaczką, dlatego sadzę, 

że gdybym miała wykonywać ten zawód to uczyła-

bym wychowania fizycznego.  
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 Wywiad specjalny  
 

Tricking to pasja 

 
Rozmowa z Karoliną Panicz, uczennicą klasy 3 LO C,  

medalistką Pucharu i Mistrzostw Polski  

w akrobatyce sportowej 

 

Jak wyglądały twoje zawody o Puchar Mi-

strzostw Polski? 

 Puchar Polski był niesamowitym prze-

życiem. To były moje pierwsze zawody, 

dlatego stres, który odczuwałam był wręcz 

paraliżujący. Konkurencją, w której brałam 

udział było trick battle. Ja i moja przeciw-

niczka musiałyśmy wykonać  na macie trzy 

układy, które składały się na: akrobatykę, 

kopnięcia oraz tricking. Ostatecznie zdoby-

łam drugie miejsce. Czuję niedosyt, bo 

wiem, że nie poszło mi tak jakbym tego 

chciała. Ale spełniło się moje marzenie o 

uczestnictwie w zawodach i niedawno wy-

stąpiłam w Mistrzostwach Polski gdzie wy-

grałam w dyscyplinach: SSR rozbicia (II 

miejsce ), SSF (III miejsce), TB (II miejsce).  

 

Jak się do nich przygotowywałaś?  

 Moje przygotowania do zawodów to 

dość intrygująca historia. Przez 2 miesiące 

szkoły nie mogłam uczestniczyć systema-

tycznie w treningach. Wiedziałam, że so-

botnie treningi nie będą wystarczające, 

aby móc jechać na Puchar Polski. W listo-

padzie znów mogłam wrócić do treningów. 

Kiedy przyszłam na halę każdy już znał 

swój układ i tylko go już szlifował. Nagle, 

ku mojemu zdziwieniu trener zapropono-

wał udział w zawodach. To było tydzień 

przed wyjazdem. Układ wymyślałam na 

ostatnią chwilę. Zatem moje przygotowa-

nia były dość spontaniczne.  

 

 

Na czym polega ta dyscyplina? 

 Tricking jest sportem łączącym w so-

bie elementy sztuk walki, akrobatyki i bre-

akdance, czyli kopnięcia, salta i obroty.  

 

Od kiedy się tym interesujesz?  

 Moja przygoda ze sportem rozpoczęła 

się w gimnazjum. Wtedy zaczęłam intere-

sować się gimnastyką sportową. Chciałam 

znaleźć trenera, ale na próżno. Więc po-

stanowiłam ćwiczyć sama. Po pewnym cza-

sie zaczęłam treningi już z drużyną. Kiedy 

stwierdziłam, że nic więcej nie nauczę się 

na treningach gimnastyki sportowej, szu-

kałam nowych możliwości. Przez przypadek 

trafiłam na kilka filmików mojej obecnej 

drużyny. Bardzo spodobało mi się to, co 

robią, choć nawet nie wiedziałam, że upra-

wiają tricking.  

W końcu zadzwoniliśmy z koleżanką do 

trenera Screamo Trickz. Byłyśmy zaskoczo-

ne, kiedy na treningu dowiedziałyśmy się o 

istnieniu sportu jakim jest tricking. Już po 

kilku treningach niesamowicie mi się to 

spodobało i tricking stał się moją pasją.  
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Marta Kuźniar  

Klasa III LO A 

Ile miałaś lat kiedy zaczęłaś trenować?  

 Kiedy miałam 15 lat zainteresowałam 

się gimnastyką, około rok później rozpoczę-

łam treningi. Po 6 miesiącach profesjonal-

nych treningów gimnastyki sportowej posta-

nowiłam zmienić drużynę. Kiedy miałam 17 

lat dołączyłam do Screamo Trickz. Od ponad 

roku zajmuję się trickingiem.  

 

Co Cię skłoniło do uprawiania tak kontro-

wersyjnego sportu? 

 Kiedy dowiedziałam się że Screamo 

Trickz zajmuje się także trickingiem zaczęłam 

oglądać na Internecie wiele filmików z udzia-

łem trickerów. Ich ruchy, tricki niesamowicie 

mnie zainspirowały  i pomyślałam, że też 

chciałabym tyle potrafić. Tricking jest nie-

bezpiecznym sportem i właśnie chyba to 

skłania mnie do tego, żeby trenować. Ryzyko 

i napływ adrenaliny sprawia, że z każdym 

treningiem podoba mi się to coraz bardziej.  

 

Jak dużo musisz poświęcać na to czasu?  

 Staram się poświęcać temu jak najwię-

cej czasu. Uczęszczam na treningi trzy razy w 

tygodniu, ale po za tym spędzam na ćwicze-

niach każdą wolną chwilę. Nie wyobrażam 

sobie dnia bez ćwiczeń. Sprawia mi to  wiele 

satysfakcji, daje mi poczucie szczęścia. Z każ-

dym treningiem pragnę stawać się coraz lep-

sza. 

 

Myślisz o tym przyszłościowo?  

 Oczywiście że tak. Nie potrafiłabym z 

tego zrezygnować. Chciałabym zajmować się 

trickingiem jak najdłużej będzie to możliwe. 

Może w przyszłości uda mi się trenować mło-

dych ludzi z tak wielką miłością do tego 

sportu, jak ja. 
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Recenzja 

 

WIELKI BRAT PATRZY 

 Co byś zrobił/a gdybyś pewnego dnia spostrzegł/a za oknem plakat WIELKIEGO 

BRATA, wąsatego jegomościa, którego oczy podążają za każdym Twoim krokiem, a ol-

brzymia głowa nie znika nawet, gdy z całych sił zaciskasz powieki? Moja odpowiedź 

brzmi: Nie mam zielonego pojęcia i nigdy bym raczej nie chciała tego sprawdzić.  

 

Gabriela Porębska  

klasa I LO Ag 

 Autorem samej książki 

jest George Orwell - angielski 

powieściopisarz, eseista oraz 

publicysta. Najbardziej roz-

chwytywane jego powieści 

to ,,Folwark Zwierzęcy'' 

i ,,Rok 1984''. Z samym auto-

rem zetknęłam się do tej po-

r y  p i e r w s z y  r a z  i 

to ,,spotkanie'' śmiało zaliczę 

do jednych z najbardziej 

wstrząsających, drastycznych 

i pamiętliwych.  

 Książka prezentuje wi-

zję totalitarnego świata, w 

którym każdy nasz ruch, 

czyn, oddech i słowo są mo-

nitorowane przez tzw. Policję 

Myśli. Partia, bo właśnie ona 

trzyma władzę w ręce, po-

przez politykę grozy i stra-

chu ,,zdobywa'' sobie masy. 

Potężne, wybitne i niebez-

pieczne jednostki stara się 

izolować w dość specyficzny 

sposób.  

 WOJNA TO POKÓJ, 

WOLNOŚĆ TO NIEWOLA, 

IGNORANCJA TO SIŁA. Opu-

stoszałe sklepy, angsoc, no-

womowa i ogromne plakaty 

Wielkiego Brata rozwieszone 

wszędzie tam, gdzie tylko 

jest taka możliwość, to nie-

odłączna część orwellowskie-

go świata. Główną postacią 

powieści jest Winston Smith, 

jeden z pracowników Mini-

sterstwa Prawdy, zajmujące-

go się między innymi 

„estetyczną edycją” gazet i 

wszelkiego rodzaju książek 

dostępnych na rynku. Boha-

ter należy do ludzi, którzy w 

pewnym nieoczekiwanym 

m o m e n c i e  d o z n a j ą 

„olśnienia” i buntują się 

przeciwko rządom Partii. Nie-

stety, jak można przewidzieć, 

walka z tak potężnym orga-

nem władzy jest porówny-

walna z każdym pojedyn-

kiem słynnego Don Kichota 

z Manchy. Partia stara się 

odrzeć ludzi z tego, co naj-

cenniejsze, mianowicie z 

człowieczeństwa i więzi 

społecznych. Idąc tokiem 

myślenia Orwella człowiek 

jest niczym innym jak bez-

wartościową jednostką, 

masą mięśni i kości, pozba-

wionym racjonalnego my-

ślenia. Widzimy sytuacje 

karygodne, które mają 

miejsce chociażby w rodzi-

nach, upodlenie piękna czy 

wyszydzanie samej prawdy.  

 „Rok 1984″ należy do 

książek, które potrafią 

wzbudzić emocje i prze-

kształcić czytelnika w sa-

mego widza, a właśnie ta za-

sada jest jedną z najbardziej 

pożądanych i najcenniej-

szych. Powieść jest przestro-

gą dla kolejnych pokoleń. 

Śmiało mogę przyznać, że 

książka zachwyciła mnie tym 

jak bardzo jest dopracowana. 

Skłania ona także do przemy-

śleń nad tym kim jesteśmy, 

jakie mamy wartości i czy na-

sze życie jest bezpieczne.  

 A może też jesteś ob-

serwowany przez Wielkiego 

Brata?  
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 Wywiad specjalny dla “SZTAMY” 

Aleksandra Biel 

Marta Kuźniar 

Marta Oleksy 

klasa III LO A 

Stuk maszyny do pisania 

Rozmowa z Maciejem Orłosiem, dziennikarzem telewizyjnym i internetowym , 

Pana ojciec – Kazimierz Orłoś był 

pisarzem, scenarzystą filmowym, 

autorem słuchowisk. Czy jego 

działalność wpłynęła na Pana 

karierę? 

 Nie mam na to dowodów, 

ale myślę, że jest to dość prawdo-

podobne. Jednak mój ojciec w 

ogóle nie interesował się teatrem, 

a ja w którymś momencie posze-

dłem na studia do szkoły teatral-

nej. Natomiast być może to, że 

później zacząłem pisać książki i je 

wydawać, ma związek z przeszło-

ścią rodzinną. Ojciec był pisarzem 

i przez część mojego życia, gdy 

mieszkałem z rodzicami to ciągle 

literatura była obecna w różnych 

formach tzn. przychodzili ludzie z 

tego świata, były rozmowy o lite-

raturze, ojciec nam czytał swoje 

opowiadania i było słychać stuk 

maszyny do pisania. 

Otrzymał Pan Order Odrodzenia 

Polski i będąc kawalerem tego 

właśnie orderu czy ma Pan jakieś 

podpowiedzi dla naszej polskiej 

młodzieży, która planuje emigra-

cję za tzw. ,,chlebem”?  

 Od razu dodam, że Krzyż 

Kawalerskiego Orderu Odrodze-

nia Polski oraz Krzyż Oficerski Or-

deru Odrodzenia Polski otrzymało 

już wiele wybitnych osób. Nato-

miast jeśli chodzi o twoje pytanie 

to oczywiście zależy mi na tym, 

aby najmniej osób wyjeżdżało z 

Polski i emigrowało na dłużej lub 

krócej, ale to jest kwestia rynku 

czy potrzeby zarobkowania. Lu-

dzie wyjeżdżają, żeby zarobić, czy 

się urządzić w taki czy inny spo-

sób, niektórzy zostają tam gdzie 

wyjechali, a niektórzy wracają. 

Dla naszego rynku pracy i w ogóle 

dla Polski byłoby lepiej, żeby jak 

najmniej wyjeżdżało, i jak najwię-

cej ludzi zdolnych było w Polsce. 

Niestety to wszystko reguluje ry-

nek, wiec ja nie mogę się mądrzyć 

i powiedzieć ,,słuchajcie, żebym 

nie wiem co zostańcie w Polsce, 

bo jesteście patriotami/ Polaka-

mi”.  

Przez 25 lat prowadził Pan 

„Teleexpress”. Obecnie ma Pan 

własny kanał na Youtube. Jak 

Pan ocenia tę zmianę?  

 To jest dla mnie nowa dzia-

łalność i obszar. Uczę się cierpli-

wości, systematyczności i pokory. 

Youtube to dla mnie duże wyzwa-

nie. Nauczyłem się tego, że popu-

larność  z mediów tradycyjnych 

np. telewizji, nie przekłada się na 

zasięgi na Youtube, bo jest to po 

prostu kompletnie inna rzeczywi-

stość. Wypracowuję sobie swoją 

przestrzeń na YT rozpychając się 

łokciami, ponieważ ta przestrzeń 

jest zagospodarowana i są wielcy 

Youtuberzy, którzy dawno mają 

wielkie zasięgi. To także kwestia 

pokoleniowa. Rzeczywiście je-

stem prawdopodobnie jednym z 

najstarszych youtuberów w Pol-

sce, ale myślę, że tak po pierwsze 

nie jest ważny pesel, lecz to, co 

ma się w głowie, jakie się ma po-

dejście. Można być młodym, bę-

dąc w zaawansowanym wieku i 

można być starym, będąc mło-

dym.  

Czy opowiedziałby nam Pan ja-

kieś swoje konkretne, najbar-

dziej żywe wspomnienie z klasy 

maturalnej?  

 To były inne czasy i inna 

Polska oraz system. Ja zdawałem 

4 przedmioty - dwa ustne i dwa 

pisemne i z tego wyliczano śred-

nią, czyli w pewnym sensie było 

łatwiej, ponieważ było to bardziej 

przejrzyste. Był to duży stres. Pa-

miętam, że się bardzo intensyw-

nie przygotowałem, zwłaszcza 

miałem problem z matematyką. 

Dużo czasu spędziliśmy nad nauką 

z kolegami i byłem pewny, że się 

świetnie przygotowałem, po czym 

jako jeden z niewielu w klasie do-

stałem tróję. To oczywiście było 

dla mnie rozczarowaniem. Mimo 

tego, bardzo dobrze wspominam 

czasy szkolne :-) 
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 Wywiad (ówka) 

 Nie mam problemu z noszeniem szpilek  

Rozmowa z Angeliką Nawalaniec, uczennicą klasy 2 LO A,  

piłkarką nożną Klubu URAN ŁUKOWICA  

oraz Przewodniczącą Samorządu Szkolnego  

 

Kiedy zaczęłaś grać w piłkę nożną ?  

 W piłkę nożną zaczęłam grać jakieś 

trzy lata temu. Koleżanka powiedziała mi, 

że w naszej miejscowości powstaje dziew-

częca drużyna piłki nożnej. Na początku 

bardzo się bałam, bo nie wiedziałam, co 

mnie czeka. Myślałam, że kompletnie nie 

nadaję się do takiego sportu. Później 

stwierdziłam: „A dobra raz kozie śmierć! 

Spróbuję”.  Wiadomo, że wcześniej coś 

tam „kopałam” w piłkę, ale nigdy nie po-

myślałabym, że zapiszę się do klubu.  Moja 

przygoda z piłką rozpoczęła się 3 lata te-

mu. 

Jak się dogadujesz z dziewczynami z dru-

żyny?  

 Nie mam z tym najmniejszego proble-

mu. Dogaduję się z nimi bardzo dobrze.  

Atmosfera w klubie jest miła i wszystkie  

się lubimy, a z niektórymi dziewczynami 

znam się już poza klubem. Można powie-

dzieć,  że jesteśmy jak jedna wielka rodzi-

na.  Wiadomo, zdarzają się jakieś małe 

zgrzyty, ale zawsze rozwiązujemy to na 

spokojnie.  

Co twoim zdaniem jest najtrudniejsze dla 

dziewczyny w piłce nożnej – technika, 

taktyka, przygotowanie motoryczne? 

 Myślę, że  najtrudniejsze to przygoto-

wanie motoryczne, gdyż lepiej jesteśmy 

przygotowane pod względem technicznym 

i taktycznym. Wiadomo mecz trwa 90 mi-

nut. Dlatego też potrzeba podwójnej moty-

wacji, aby nie odpuszczać na meczu jak i 

treningu. Czasem bywa ciężko, ale nie wol-

no nigdy się poddawać.    

  

 

Jak godzisz naukę w szkole ze swoim tre-

ningami? 

 Przyznam, że jest ciężko, ponieważ 

jestem w II klasie liceum, mam na drugą 

zmianę i coraz bliżej matura, do której 

trzeba się przygotować. Jednak zawsze sta-

ram się pogodzić naukę z treningami. Na 

razie daję radę, choć bywają momenty, w 

których muszę wybrać pomiędzy trenin-

giem  a szkołą.  

Jako drużyna radzicie sobie z techniką? 

Chłopcy trenują od pierwszej klasy pod-

stawówki, a dziewczyny od 12 do 13 roku 

życia. Jak myślisz –  te stracone lata ciężko 

nadrobić? 

 To prawda,  bardzo trudno jest  zli-

kwidować  braki. Moim zdaniem najważ-

niejsze są podania, które ćwiczymy na tre-

ningach. Zazwyczaj się to udaje, bo za-

miast rywala jest pachołek. Niestety na 

meczu już mamy zawodniczkę, która reagu-

je na każdy nasz ruch i może nas zasko-

czyć. Dochodzi do tego również stres. Moja 

drużyna jest jednak na dobrej drodze do 

sukcesu.  

Czy zetknęłaś się ze stereotypami, że 

dziewczyny nie są stworzone do piłki noż-

nej i nie powinny jej uprawiać, bo psuje 

ich sylwetkę albo powoduje, że wykrzy-

wiają się ich nogi?  

 Spotkałam się z opiniami, że kobiety 

nie powinny grać w futbol, bo nie mają od-

powiednich warunków. W moim przypadku 

krzywych nóg jeszcze nie mam (śmiech), 

lecz kiedy byłam na badaniach bilansowych  

pani doktor kazała stanąć mi na palcach  

i  powiedziała, że mam płaskostopie, może 

od tego się to wszystko zaczyna. (śmiech)  
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 Przeszkadza to w noszeniu szpilek? 

 Nie mam problemu z noszeniem szpilek. 

Wiadomo, że koleżanki z drużyny widzą mnie 

w sportowym stroju, ale jeżeli jest okazja, by 

ubrać się elegancko to lubię ubrać szpilki.   

 A jak mężczyźni reagują na to, że grasz w 

piłkę nożną? Traktują Cię  jako „jedną ze 

swoich” czy mają inne podejście do ciebie?  

 Myślę, że traktują mnie jako normalną 

zawodniczkę. Raczej nie zwracają uwagi na 

płeć. Nawet czasami grałam z chłopakami na 

orliku, zanim zaczęłam swoją przygodę w klu-

bie. Raczej wtedy nie mieli problemu z tym, 

że dziewczyna gra razem z nimi. Traktowali 

mnie właśnie jako „swoją”.  

 Wiążesz przyszłość z karierą piłkarską?  

 Na razie skupiam się na skończeniu 

szkoły i rozwijaniu swoich umie-

jętności  w piłce nożnej.  Chociaż 

kto wie co będzie za rok, czy dwa 

i jak moje losy się potoczą. W tym 

momencie  nie mówię nie, ale kto 

wie.  

 A twoja drużyna posiada jakieś 

osiągnięcia?  

 Posiada ich bardzo dużo. 

Różne występy na turniejach, me-

czach charytatywnych itp. prze-

kładają się zawsze na sukcesy,  

zdobywanie doświadczeń jak i pucharów, 

oraz medali. Mogłabym wymienić tutaj ich 

bardzo dużo, ale w tej chwili najważniejsze 

osiągniecie  to występowanie w IV lidze ko-

biet w Małopolsce.  

 Co oprócz piłki nożnej cię interesuje?  

 Interesuję się filmami, dziennikarstwem 

i też innymi sportami. Jestem redaktorką 

szkolnego Facebooka, a ostatnio zostałam 

wybrana Przewodniczącą Samorządu Szkolne-

go. Mam więc dużo nowych obowiązków. W 

wolnym czasie lubię jednak obejrzeć dobry 

film.  

 Dziękuję bardzo za poświęcony czas na roz-

mowę. Życzymy Ci dalszych sukcesów, jak i 

powiedzenia w  szkole.   

 To ja bardzo dziękuję. Jeżeli jeszcze na 

sam koniec mogę, to chciałabym pozdrowić 

cały mój Klub Uran Łukowica oraz wszystkie 

koleżanki z drużyny, a także  trenera  Pana 

Dawida Hejmeja, który trenuje naszą drużynę 

kobiet.  

 

Rozmawiała: 

Sylwia Lorek 

klasa II LO A 
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 FELIETON 

 Feminizm to temat, o 
którym w jednej ze stref In-
ternetu od pewnego czasu 
jest bardzo głośno. Encyklo-
pedia PWN podaje taką defi-
nicję feminizmu:  nazwa bar-
dzo szerokiego ruchu o cha-
rakterze politycznym, spo-

łecznym, kulturowym i inte-
lektualnym, którego różne 
orientacje, szkoły, teorie i 
badania łączy wspólne prze-
konanie, że kobiety były i są 
przedmiotem dyskryminacji.  
W dzisiejszych czasach poję-
cie to nie dotyczy tylko i wy-
łącznie kobiet. Feminizm to 
ogólnie pojęte równoupraw-
nienie przedstawicieli obojga 
płci. Tak! Zakłada równo-
uprawnienie.  

  Ośmielę się stwierdzić, 
że w momencie gdy zobaczy-
liście słowo feminizm pierw-
szymi waszymi skojarzeniami 
było: nienawiść do mężczyzn, 
kobiety biegające po ulicach 
bez staników itp. To błąd. 

Współczesne społe-
czeństwo nie widzi 
różnicy między tym 
pojęciem a feminazi-
zmem. Tak! Istnieje takie 
pojęcie i kala piękną ideę 
walki o równe prawa.  

  Zapytacie, na czym w 
takim razie  polega femi-

nizm? Polega on na wy-
łącznym decydowaniu 
o samym sobie zarów-
no przez kobiety jak i 
przez mężczyzn. Dla 
przykładu. Jeśli chciałabym 
pracować na budowie dlacze-
go coś ma mnie powstrzymy-
wać? Dlaczego ktoś ma mi 
podcinać skrzydła, skreślać 
moje marzenia z powodu by-
cia kobietą? Jeśli chłopak 
chce zostać projektantem 
mody, fryzjerem, stewarde-
ssem dlaczego musi się liczyć 
z docinkami ze strony rówie-
śników? Dlaczego stereotypy 
mają rządzić naszymi umysła-
mi i postrzeganiem przez nas 
świata? Na tym w głównej 
mierze polega właśnie ten 
ruch. Nie ma on na celu nie-
nawiści do mężczyzn. Jak po-
dejrzewam wielu z was tak 
właśnie zakłada. W żadnym 
w y p a d k u !  M i z a n d r i a
(nienawiść do mężczyzn) jest 
całkowicie sprzeczna z ide-
ami feminizmu. Kochani pa-
nowie jesteście nam potrzeb-
ni! Jeśli Was nie będzie kto 
wyniesie nam szafę na piąte 
piętro? Czy właśnie w tym 
momencie kończy się femi-
nizm, bo to mężczyzna musi 
wynieść szafę, a nie zrobi te-
go kobieta? Rzecz ta jest 
przede wszystkim związana z 
oczywistym faktem, że jeste-
śmy fizycznie słabsze od męż-
czyzn. To czysta biologia. 
Gdybym miała sama wnieść 
mebel większych gabarytów 
na piąte piętro rzeczą oczy-
wistą byłoby to, że poproszę 
jakiegoś sąsiada o pomoc. 
Rzeczą równie oczywistą by-

łoby to, że wybór ten padłby 
na mężczyznę, który jest fi-
zyczne silniejszy ode mnie.  

        Mimo zmian jakie zaszły 
w tym ruchu przez wiele lat 
nie stracił on swojego pier-
wotnego wydźwięku. Musimy 
pamiętać, że na świecie 
nadal istnieją państwa, w 
których jedynym zadaniem 
kobiety jest rodzenie dzieci 
oraz dbanie o potrzeby mę-
żów. Gdzie młode dziewczyny 
są wykorzystywane, gwałco-
ne i poniżane. Gdzie nie mają 
one możliwości edukacji, są 
gorsze od chłopców.  

 W Polce możemy cie-
szyć się możliwością eduka-
cji, głosowania, pracowania 
w wybranym zawodzie, ale to 
nie oznacza, że jest tak wszę-

dzie. Nasza ignorancja 
wobec tego tematu 
jest ignorancją wobec 
tych kobiet, które są 
wychowywane w po-
czuciu, że są gorsze… 
Jest ignorancją wobec chłop-
ców, którzy są wychowywani 
w poczuciu, że nie są praw-
dziwymi mężczyznami, ponie-
waż mają inne marzenia… Nie 
bądźmy na to obojętni. Po 
prostu bądźmy świadomi.  

          Jestem i będę feminist-
ką. Jestem kobietą i czuję się 
silna. Uważam, że wszyscy 
powinniśmy być feministami, 
bez względu na płeć. Każdy z 
nas chce równości. Chce de-
cydować o swoich wyborach i 
samym sobie. Zostawiam 
Was z tym tematem. 

Nie ignoruj feminizmu 

,,Najwyższy to bowiem czas, abyśmy my, kobiety, często przez historię i czas krzywdzone, 

wreszcie znalazły miejsce obok mężczyzn, w ich groźnym, okrutnym świecie.”   

Gabriela Wolińska, klasa II  LO A 


