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Drodzy Czytelnicy! 

 Serdecznie witam Was w naj-

nowszym wydaniu SZTAMY! 

 Za nami pierwszy semestr nau-

ki, sezon balów maturalnych dobiega 

końca i wreszcie zostało tylko kilkana-

ście dni do ferii zimowych. Zanim jed-

nak wyjedziemy na zasłużony wypoczy-

nek oddaję Wam do rąk rezultat dzien-

nikarskiej pracy naszych reporterów.  

 A w naszej szkole … zaskakują-

ce zmiany. Pani Wicedyrektor Ewa Biel-

Chamioło, po wielu latach pracy z młodzieżą, odchodzi na emeryturę. 

Jej obowiązki przejęła Pani Prof. Teresa Majerczyk. Wszystkie infor-

macje na ten temat zebraliśmy na stronach: 3, 5 oraz 9.  

 Ponadto dziennikarze z II LO a okazali się być jednymi z naj-

lepszych w Polsce :-) O radiowym sukcesie naszej ekipy przeczytacie 

na stronie 4. Młodzi redaktorzy krótko świętowali swój sukces… już 

rozpoczęli nową inicjatywę: projekt „Włącz się! Młodzi i media”.  

W technikum również odnotowaliśmy  sukcesy — zainteresowani tym 

tematem niech zobaczą informację na stronie 3.  

 Dla miłośników publicystyki Dominika Dziedzina przygotowa-

ła komentarz “Jak nie czytają Polacy…”, a Ewa Garbowska ciekawy 

felieton. Tradycyjnie śledzimy również losy naszych absolwentów.  

W tym wydaniu sylwetka niezwykle utalentowanego  Wojtka Węgrzy-

na. Oczywiście na ostatniej stronie nie zabraknie komiksu, którego 

autorką jest Ewelina Trojan.  

 

Życzę przyjemnej lektury 

   Redaktor naczelna 

 Natalia Banach  
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LITERACKI NAUCZYCIEL 

Na prośbę naszych czytelników postanowiliśmy powrócić do publikacji stałej rubryki „Literacki nauczyciel”,  

w której prezentujemy porównanie nauczycieli do bohaterów książek. Dzisiaj… 
 

Bogini mądrości  
Pani Dyrektor Ewa Biel - Chamioło  

W styczniu 29 uczennic z II, III i IV klas 

technikum wzięło udział w etapie 

rejonowym Olimpiady Wiedzy  

i Umiejętności z Zakresu Projektowa-

nia i Wytwarzania Odzieży. Aż 18 

uczennic zakwalifikowało się do fina-

łu, który odbędzie się w kwietniu  

w Łodzi.  

- To druga edycja olimpiady – mówi 

Pani Wicedyrektor Teresa Majerczyk. – 

W poprzedniej uczestniczyło tylko sześć 

naszych uczennic. Ich osiągnięcia zachę-

ciły w tym roku inne osoby. Finaliści 

olimpiady są zwolnieni z części pisemnej 

egzaminu zawodowego. Z tej części 

otrzymują 100 procent. Poza tym na 

laureatów czekają też cenne nagrody.  

Jak podkreśla Pani Wicedyrektor, uczen-

nice odniosły wielki sukces. Słowa uzna-

nia należą się szczególnie młodszym 

uczennicom, które musiały opanować 

treści programowe z klasy III i IV. 

 

(Red) 

NEWS 

 Pamiętam jakby to było 

wczoraj - pierwszy dzień w liceum. 

Ożywiona klasa z niecierpliwością czekała 

na swego pierwszego nauczyciela, towa-

rzyszył im śmiech i głośne rozmowy. 

Wbrew oczekiwaniom pojawiła się Pani 

Wicedyrektor. W mgnieniu oka surowym, 

ale spokojnym tonem głosu uciszyła kla-

sę, wygłaszając przy tym monolog o dys-

cyplinie. Po czym obdarzyła nas życzli-

wym uśmiechem i dodała: „Mam też dru-

gie usposobienie - to bardziej życzliwe  

i myślę, że tylko w życzliwych okoliczno-

ściach będzie nam dane się spotykać.”  

I wyszła. Już wtedy wiedziałam, że jest 

wspaniałą osobą. Rygorystyczną, ale spra-

wiedliwą, serdecznie nastawioną do swo-

ich uczniów. Niczym Atena - patronka 

mądrości i sztuki. Wytrwała w wiecznej 

walce o jak najlepsze przekazywanie wie-

dzy, doskonałe przygotowanie do matury, 

oraz wychowanie i wpojenie wartości 

życia młodym ludziom. “Patronka mądro-

ści, uczonych i filozofów zajmowała się 

także wieloma innymi sprawami. Pokaza-

ła ludziom jak budować wozy czy statki. “ 

 Nasza ziemska Atena pokazała 

wielu pokoleniom uczniów jak nie bać się 

edukacji, a polubić ją. Jak pokochać język 

polski i bezpiecznie przebrnąć przez tyle 

trudnych tematów związanych z lektura-

mi.  

 “Atena była niezwykle mądra, 

inteligentna, a także subtelna i umiarko-

wana.” To cechy, które z pewnością mo-

żemy przypisać naszej Pani Profesor. Nie 

bez przyczyny używam słowa „naszej”. 

Pomimo to, iż nie uczyła każdej klasy sta-

rała się być blisko z wszystkimi uczniami. 

Dzięki jej podejściu, stanowczości i sym-

patii stała się autorytetem dla wielu 

uczniów, a także nauczycieli. Dziękujemy 

naszej Atenie, za wszystkie wspaniałe 

chwile spędzone na Olimpie - w Zespole 

Szkół nr 3. 

 

Karolina Florek klasa II LO a 

Sukces w technikum 

Koncert kolęd i pastorałek 

Pod koniec stycznia w Zespole Szkół 

nr 1 im. KEN odbył się charytatywny 

koncert kolęd i pastorałek. Organiza-

torami przedsięwzięcia były Samorzą-

dy Uczniowskie naszej szkoły oraz 

„Gastronoma”. Koncert był okazją do 

zebrania pieniędzy dla małego chłopca 

—Huberta, którego czeka poważna 

operacja oraz rehabilitacja. W koncer-

cie zaprezentowali się nasi uzdolnieni 

muzycznie uczniowie: Alicja Kwit  

z I LO a, Łucja Cięciel z II LO a oraz 

Patrycja Olesiak z II LO c. Kolędy i pasto-

rałki we współczesnych aranżacjach za-

prezentował również zespół Fusion. Or-

ganizacją przedsięwzięcia zajęła się Pani 

prof. Cecylia Borgosz. 

(Red) 
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

Uczniowie naszej szkoły to znakomici 

sportowcy. Dlatego stworzeni są do 

rywalizacji, która bez wątpienia działa 

na nich mobilizująco. Świadczą o tym 

ich wyniki, które są bardzo dobre choć 

nie mamy własnej sali gimnastycznej. 

Jednak nasi zawodnicy  potrafią dosto-

sować się do każdych warunków, przez 

co bez problemu udaje im się osiągać 

świetne wyniki.  

 Za tak dobre przygotowanie 

naszej młodzieży należą się podzięko-

wania nauczycielom wychowania fizycz-

nego, którzy pomagają  i wspierają 

sportowe talenty. Szczerze gratulujemy 

osobom, które godnie reprezentują 

naszą szkołę na zawodach i zdobywają 

szczególne osiągnięcia. Poniżej przed-

stawiamy imprezy sportowe, w których 

wystąpili nasi uczniowie. 

 

4 grudnia 2014 roku odbył się Szkolny 

Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i 

chłopców.  

 Dziewczęta swoje mecze roz-

grywały systemem „każda z każdą”. 

Bezkonkurencyjna okazała się uczenni-

ca klasy I Technikum Marlena Cabak, 

która wygrała wszystkie swoje mecze, a 

klasyfikacja przedstawia się następują-

co: 1 miejsce Marlena Cabak z klasy I T, 

2 miejsce Joanna Grzesik z klasy II LO b, 

3 miejsce Anna Mężyk z klasy II LO b, 4 

miejsce Kinga Lupa z klasy II LO b. 

 

 Chłopcy swoje mecze rozgry-

wali systemem „pucharowym”. Turniej 

zdominowali uczniowie klasy III LO e, 

którzy zajęli dwa pierwsze miejsca. 

Zwyciężył Krzysztof Oleksy, który wy-

grał wszystkie mecze. Klasyfikacja 

przedstawia się następująco: 1 miejsce 

Krzysztof Oleksy z klasy III LO e, 2 miej-

sce Paweł Krzyżak z klasy III LO e, 3 

miejsce Michał Leśniak z klasy II LO g, 4 

miejsce Radosław Niemas z klasy II LO 

c, 5 miejsce Bartosz Orlecki z klasy II LO 

g, 6 miejsce Dawid Kos z klasy II LO e, 7 

miejsce Marcin Hajduk z klasy II LO e, 8 

miejsce Szymon Gryzło z klasy II LO g, 9 

miejsce Tomasz Skoczeń z klasy II LO g, 

10 miejsce Szymon Orzeł z klasy II LO 

b, 11 miejsce Michał Gardoń z klasy II 

LOg.  

 Zwycięzcy turnieju otrzymali 

pamiątkowe statuetki, a pierwsze trzy 

osoby w obu kategoriach dyplomy. 

 

Edyta Oleksy klasa II LO a 

INFORMACJA 

Konkurs upamiętniał setną rocznicę 

urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 

który był legendarnym kurierem z 

Warszawy oraz założycielem Wolnego 

Radia. Trójka wyróżnionych otrzy-

mała pamiątkowy dyplom, książkę 

o słynnej postaci, dyktafon do 

przygotowywania kolejnych audy-

cji oraz pierwszą publikację dzien-

nikarską opublikowaną na Portalu 

polskieradio.pl. Opiekunem zespo-

łu była nauczycielka historii Pani 

Prof. Bogumiła Gleń-Balicka, która 

nadzorowała pracę i udzielała cen-

nych wskazówek. Stroną technicz-

ną zajął się Artur Ziajkiewicz. Przy-

gotowania do konkursu trwały kilka tygo-

dni. Celem laureatów było nie tylko przed-

stawienie sylwetki Jana Nowaka-

Jeziorańskiego, ale przede wszystkim do-

tarcie do grona osób, które pamiętają 

czasy komunistyczne oraz słuchali Radia 

Wolna Europa. Największą trudność 

sprawiła sonda uliczna, ponieważ ucz-

niowie spotkali się z oporem ze strony 

sądeczan oraz odmową udzielania od-

powiedzi na zadawane pytania. Ta ba-

riera nie zniechęcała, a wręcz przeciw-

nie - mobilizowała do dalszej pracy. 

Niezwykle ciekawym punktem audycji 

była rozmowa przeprowadzona z Ry-

szardem Kozubem, który zajmował się 

zagłuszaniem Radia Wolna Europa.  

 

Natalia Banach klasa II LO a 

 

Radiowy sukces 

 
Młodzi dziennikarze z naszej szkoły: Artur Ziajkiewicz, Natalia Banach oraz Karolina Zielonka zajęli II miejsce  

w Ogólnopolskim Konkursie na audycje radiową. Temat, z którym się zmierzyli brzmiał: „Od Radia Wolna Europa 

do wolnej Polski”. Patronem konkursu było Polskie Radio oraz Portal polskieradio.pl.  

 Stworzeni do rywalizacji 

Czy można odnosić sukcesy sportowe w szkole, która nie ma własnej sali gimnastycznej? Uczniowie 

Zespołu Szkół nr 3 udowodnili, że niemożliwe staje się możliwe 
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W styczniu br. Pani Prof. Ewa Biel-Chamioło odeszła na emeryturę. Pani Profesor od ponad 15 

lat pełniła funkcję wicedyrektora naszej szkoły. Karierę pedagogiczną rozpoczęła jako nauczy-

cielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 19 w Nowym Sączu. Po sześciu latach pracy 

przeniosła się do Zespołu Szkół nr 3, z którym związana jest do dzisiaj. Jej zaangażowanie i ta-

lent dydaktyczny były wielokrotnie nagradzane przez przełożonych: Małopolskiego Kuratora 

Oświaty i Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Pani Ewa Biel-Chamioło zawsze podkreśla, że 

„osiągnięcia uczniów są też jej osiągnięciami”. Energię i chęć do działania czerpie z podróży. 

Najciekawszą z nich jest przekroczenie… koła podbiegunowego. Pani Profesor nie rozstaje się 

jednak z naszą szkołą, nadal będzie uczyć języka polskiego.  

 

KRÓTKO 

Pożegnanie Pani Dyrektor 

Zmiany w technikum 

W Technikum nr 6 również nastąpiły zmiany. Pani Profesor Tere-

sa Majerczyk, pełniąca do tej pory funkcję Kierownika Kształcenia 

Zawodowego, objęła stanowisko Wicedyrektora naszej szkoły. 

Pani Majerczyk związana jest z technikum od ponad 30 lat. Zaw-

sze powtarza: „praca jest dla mnie najważniejsza, staram się swo-

je obowiązki spełniać jak najlepiej”. Jej miejsce zajęła Pani Prof. 

Anna Studzińska, lubiana i ceniona przez uczniów nauczycielka 

wos-u oraz podstaw przedsiębiorczości. Nasi dociekliwi redakto-

rzy dowiedzieli się, że obie Panie są absolwentkami naszej szkoły. 

Nowym Paniom dyrektor składamy gratulacje i życzymy wielu 

sukcesów zawodowych. 

SYLWETKA 

Klaudia Ma-

tuła, uczen-

nica I klasy 

dziennikar-

skiej VI LO, 

została fina-

listką mię-

dzyszkolnego 

konkursu 

„Mój Region 

– Moja Du-

ma. Moje 

Miasto – Moja Duma”. Mimo tego, że 

Klaudia dopiero rozpoczęła naukę w 

naszej szkole już osiągnęła wysokie wy-

niki w konkursie historycznym. Zdolna 

pierwszoklasistka przyznaje, że historią 

interesuje się od dziecka. 

- Na  poważnie historią zaczęłam intere-

sować się w klasie czwartej szkoły pod-

stawowej, chociaż moja fascynacja tą 

dziedziną nauk zrodziła się znacznie 

wcześniej – mówi Klaudia. - Od zawsze  

ciekawiły mnie  starożytne cywilizacje  

i historia czasów wojny. Zdecydowanie 

największym, jak dotąd, przeżyciem dla 

mnie była rozmowa z uczestnikiem II 

wojny światowej oraz ze świadkami 

Holocaustu. 

Kiedy nauczycielka historii, Pani Prof. 

Grażyna Lipczuk-Kalisz, zaproponowała  

udział w tym konkursie, Klaudia nie 

zastanawiała się długo czy chce w nim 

uczestniczyć – natychmiast się zgłosiła.  

- Pomysł, by spróbować sił w konkursie 

wziął się z zainteresowania przedmio-

tem, a co za tym idzie, chęci ciągłego 

pogłębiania swojej wiedzy z zakresu 

historii - stwierdza Klaudia. 

Uczennica znalazła się w gronie 12 fina-

listów, którzy zmierzą się w ostatnim 

etapie konkursu w marcu br.  

Nagrodami w konkursie są m.in.: sty-

pendia im. Braci Potoczków oraz upo-

minki o łącznej wartości 20 tysięcy zło-

tych.  

Organizatorami przedsięwzięcia są: SKT 

„Sądeczanin”  I LO w Nowym Sączu. 

 

 

Bartosz Matras klasa I LO a 

Historyczna pasja 
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KOMENTARZ 

 Kto czyta nie błądzi, można by 

rzec, parafrazując znane przysłowie. 

Czy aby na pewno? Analizując dane 

statystyczne, dotyczące poziomu czy-

telnictwa Polaków możemy wysnuć 

wniosek, że ponad połowa naszego 

społeczeństwa zgubiła się gdzieś na 

swej życiowej drodze.  

Z badań Głównego Urzędu Statystycz-

nego oraz Biblioteki Narodowej (2014 

rok) wynika, że aż 58 % rodaków w cią-

gu roku nie przeczytało ani jednej książ-

ki. Jednak nie bądźmy pesymistami! 

Tylko 11% Polaków czyta regularnie 

książki (7 i więcej rocznie). Ponadto 

14% młodych ludzi twierdzi, że było w 

stanie ukończyć szkołę, bez czytania 

książek.  

 W raporcie sformułowano 

wniosek, że „szkoła nie jest w stanie 

samodzielnie wykształcić trwałych na-

wyków czytelniczych”. Zdaję sobie spra-

wę jak to paradoksalnie brzmi. Książka 

w edukacji kojarzy się z lekturą, a pew-

nie większość z Was dostaje dreszczy 

słysząc to słowo. Tekst jest mozol-

nie ,,przerabiany'' i analizowany na ję-

zyku polskim. Przecież najważniejszą 

rzeczą jest charakterystyka głównego 

bohatera pod kątem klucza maturalne-

go, a nie wrażenia i refleksje młodego 

człowieka.  Skutek jest taki, że uczeń 

zamiast czytać książki dla samej przyjem-

ności czytania, woli sięgnąć po „ściągi”, 

w których zawarte są najistotniejsze 

informacje. Taki młody człowieka na 

Facebooku w kategorii „przeczytane 

książki” z wielką chęcią zaznacza op-

cję ,,nie czytam''. Przecież to dzisiaj takie 

modne... 

 Czy można wymawiać się 

aspektem finansowym? Fakt, w Polsce 

czytelnictwo nie należy do najtańszego 

hobby, jednak biblioteki są z reguły do-

syć dobrze wyposażone. W 16% gospo-

darstw domowych nie ma żadnych ksią-

żek. 80% domowych księgozbiorów… to 

jedynie 3 półki z książkami.  

 Zawsze jednak możemy czytać 

w Internecie, pożyczać lektury od znajo-

mych, wymieniać się, bądź często kupo-

wać za małe pieniądze na aukcjach. Nie-

bagatelny wpływ na czytelnictwo ma 

także rozwój mass mediów.  Statystycz-

ny Polak 20 lat temu, chcąc dowiedzieć 

się czegoś o świecie wertował encyklo-

pedię, a chcąc przeczytać najnowsze 

wiadomości wędrował do kiosku po 

gazetę. Dziś informacja podana jest na 

tacy, nie z tekstem, a z dużą ilością ob-

razków. Widząc gotowe nagranie nie 

trzeba uruchamiać wyobraźni. 

 Jakie z tego można wyciągnąć 

wnioski?  Leczyć będą nas lekarze, któ-

rzy … nie czytają. Bronić w sądzie – 

prawnicy, którzy … nie czytają. Uczyć w 

szkołach – nauczyciele, którzy nie czyta-

ją…  Człowiekiem będzie bardzo łatwo 

manipulować, a społeczeństwo zgodzi 

się na wszystko, co narzuci władza.  

W rozmowach wrócimy do słownictwa, 

jakim posługiwali się ludzie pierwotni 

albo będziemy porozumiewać się za 

pomocą piktogramów.  Jeżeli będziemy 

chcieli wyrazić swój stan emocjonalny 

narysujemy np. uśmiech. Czy komuni-

kacja nie będzie wtedy łatwiejsza?  

 Nasza noblistka Wisława Szym-

borska powiedziała kiedyś, że czytanie 

jest jedną z najpiękniejszych rzeczy ja-

kie zostały dane ludzkości. Szkoda, że  

o tym nie pamiętamy. 

 

Dominika Dziedzina klasa III LO a 

8 PYTAŃ DO... 

8 pytań do..  
Pani Prof. Bogumiły Gleń-Balickiej, 

nauczycielki historii w Zespole Szkół nr 3  

1. Życiowe motto: „ Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka” 

2. Jestem: Słowna i konsekwentna ( może nawet czasem uparta :)).  

3. Największy sukces: Mam nadzieję, że największy jeszcze przede mną. 

4. Największa porażka: Na szczęście same małe porażki i tak nieznaczące, że nawet 

ich nie pamiętam. 

5. Moim autorytetem jest: Zawsze i na zawsze mój tata. 

6. Najbardziej dumna jestem z: Z moich synów, bo są dobrymi i wrażliwymi ludźmi. 

7. Ulubiona klasa: Lubię wszystkie klasy jednakowo, ale największą słabość mam do 

3 LO a. 

8. Książka godna polecenia:  Marco Patricelli „Ochotnik. O rotmistrzu Witoldzie 

Pileckim”, Jan Nowak Jeziorański „Kurier z Warszawy”. 

                                                  Natalia Banach klasa II LO a      
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Wczesne lata XXI wieku. Małe miasto 

i przytulna szkoła – 6 LO  

w Nowym Sączu - to tu Wojciech Wę-

grzyn uczęszczał do  klasy plastycznej. 

Obecnie jest operatorem filmowym, 

o czym marzył będąc jeszcze dziec-

kiem. „Często z braćmi bawiliśmy się 

w zabawę, polegającą na tworzeniu 

w myślach wirtualnego fantastyczne-

go świata. Przypisywaliśmy sobie role 

różnych bohaterów książkowych lub 

rzeczywistych i próbowaliśmy dla 

zabawy żyć ich życiem. Właśnie  

w taki, na swój sposób magiczny 

świat, przenosi mnie mój zawód. Na 

co dzień, pracując przy filmach, two-

rzę ich warstwę wizualną”. Wojtek 

skończył Wydział Operatorski Cze-

skiej FAMO. Jego filmy dokumental-

ne: „Zaszumiał, powiał”, „400 Hekta-

rów”, „Pojechał-Zobaczył” – zdobyły 

szereg nagród na festiwalach w Kra-

kowie, Kazimierzu Dolnym, Warsza-

wie i Toronto. Debiutował filmem 

fabularnym "Wybraniec". Obecnie 

jest już autorem zdjęć kilkunastu 

etiud fabularnych, teledysków, re-

klam. Współpracował z takimi reżyse-

rami, jak: Marcin Krzyształowicz, 

Magdalena Holland-Łazarkiewicz czy 

Andrzej Domalik i Janusz Zaorski. 

Mając 16 lat zrealizował krótki film 

pod tytułem "Choroba sieroca". Opo-

wiada on o  potrzebie własnej, za-

mkniętej przestrzeni w rodzinnym 

domu. „Film został nagrodzony na 

kilku festiwalach amatorskiego kina, 

dostałem nawet propozycję wyjazdu 

do Londynu na stypendium do szkoły 

filmowej, ale ponieważ byłem wtedy 

dopiero w drugiej klasie liceum 

(system 4-letni) bałem się, że nie 

skończę szkoły. Pierwsza nagroda 

dodała mi wiary w to, co robię i pew-

ności siebie, która w tym zawodzie 

jest niezbędna. Wysyłając film na 

pierwszy festiwal do Warszawy po-

myślałem, że jeśli nie będzie żadnego 

odzewu to powinienem 

dać sobie z tym spokój.  

Festiwal ruszył, a ja nie 

miałem żadnych wiado-

mości na temat zakwalifi-

kowanych filmów. Nie 

było jeszcze wtedy Inter-

netu rozwiniętego w taki 

sposób jak teraz. W trak-

cie trwania festiwalu do-

stałem telefon z zapyta-

niem czy mogę przyjechać do Warszawy 

odebrać główną nagrodę. Był to dla 

mnie szok tak duży, że kiedy zaproszono 

mnie do wywiadu na żywo w programie 

"Kawa czy herbata" uciekłem pod pre-

tekstem zakupionego biletu na pociąg.” 

Następny zrealizowany film to 

„Zaszumiał, Powiał”. Jest to historia 

samotnika, któremu surowa codzien-

ność bytu - trudna relacja ze schizofre-

niczną matką i ciężkie warunki material-

ne - nie przeszkadzają w snuciu marzeń 

o życiu w lepszym świecie. Paweł często 

zmuszony jest jednak do podejmowania 

skrajnych decyzji, które pozwolą mu 

przetrwać kolejny dzień. Przyjaciele 

spod ciemnej gwiazdy czy spowodowa-

ne głodem poranne wyprawy na pobli-

ski targ to jedne z wielu rzeczy na jakie 

skazało go życie. Wojtek realizował film 

przez kilka miesięcy. Uzbrojony w kame-

rę, dzień w dzień, odwiedzał bohatera 

swojej historii. 

Obecnie pracuje przy filmie o Irenie 

Sendlerowej, która w czasie II wojny 

światowej pomogła w uratowaniu około 

2500 dzieci żydowskich, przemycając je 

zza murów warszawskiego getta. „Praca 

przy filmie historycznym w dzisiejszych 

czasach polega na umiejętnym korzysta-

niu z technik komputerowych, w których 

tworzy się poszczególne warstwy obra-

zu. Przykładowo w scenie, gdzie Irena 

Sendlerowa odbiera dziecko zapakowa-

ne w karton, w jadącym tramwaju mieli-

śmy za oknami współczesną Warszawę. 

Zdjęcia zostały zaplanowane w taki spo-

sób, aby możliwe było wymienienie wi-

doku zza okna na ten wygenerowany 

komputerowo, odtwarzający Warszawę 

z roku 1942.” 

Młody filmowiec zapytany o to jak 

wspomina  6 LO odpowiedział: „Naukę 

w 6 LO wspominam dobrze. Uczyłem się 

w klasie plastycznej. Mieliśmy naprawdę 

fajną, kreatywną grupę i dość dużo luzu 

na co dzień, ze względu na profil klasy. 

Nauka wtedy była rozłożona w czasie na 

4 lata, co sprawiało, że mieliśmy chyba 

mniej przedmiotów w ciągu roku niż 

teraz. Z perspektywy czasu myślę, że 

mogłem bardziej przykładać się do nauki 

i mieć więcej pokory. W tamtych cza-

sach myślałem na przykład: po co mam 

czytać jakiegoś Sienkiewicza skoro czy-

tam Tomasza Manna lub po co  mi bio-

logia skoro nie wiąże się to z moim przy-

szłym zawodem. Dziś wiem, że dobra 

wiedza ogólna to podstawa wszystkie-

go, co się w życiu robi.  

Wojtek rocznie ogląda w kinie ponad 

sto filmów. Natomiast całkowicie i abso-

lutnie fascynuje go proces powstawania 

filmu w warstwie wizualnej i w tym lubi 

brać udział. Mimo że dziś jest to jego 

praca, będąc w niej nie czuje, że pracu-

je. „Po prostu robię coś, co sprawia mi 

radość i satysfakcję.” Jego mottem ży-

ciowym i sposobem na sukces jest myśl 

Jana Pawła II „Wymagajcie od siebie, 

choćby inni od was nie wymagali”. 

Maria Węgrzyn klasa II LO a 
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Miasto 44 

RECENZJA 

 Osiem lat pracy zawartych  

w stu trzydziestu minutach niesamo-

witego, wojennego filmu w reżyserii 

Jana Komasy pt.: „Miasto 44”. Jedna  

z najbardziej oczekiwanych a zarazem 

największych polskich produkcji  

w ostatnim czasie. Film został nakrę-

cony dzięki produkcji Michała Kwieciń-

skiego i Akson Studio oraz dystrybucji 

Kino Świat. 

 Ekranizacja opowiada o po-

wstaniu warszawskim oraz emocjach  

i miłości w trudnych czasach. Głów-

nym bohaterem jest Stefan Zawadzki 

(Józef Pawłowski) mieszkający wraz ze 

swoją matką aktorką (Monika Kwiat-

kowska) i młodszym bratem Jasiem 

(Filip Szczepkowski). Młody człowiek 

obiecuje, że nie będzie uczestniczył  

w żadnej grupie spiskowej, gdyż jego 

ojciec nie powrócił z wojny. Po stracie 

pracy poznaje grupę AK-owców, mło-

dych, zapalonych ludzi, którzy nie za-

mierzają poddać się bez walki. Namó-

wiony przez Beksę (Antoni Kwietniow-

ski) i koleżankę Kamę (Anna Próch-

niak) decyduje się walczyć, mimo iż 

wciąż czuje się odpowiedzialny za po-

zostawioną w kamienicy rodzinę. 

Dziewczyna zakochuje się w Stefanie, 

nie wiedząc, że bohater oddał już swe 

serce Biedronce (Zofia Wichłacz), któ-

ra także angażuje się w pomoc przy 

powstaniu. Zabawy, spotkania trwają 

do momentu wybicia tzw. “Godziny 

W”, kiedy bohaterowie są świadkami 

pierwszych strzałów. Rozpoczynające 

się powstanie warszawskie przyśpiesza 

akcję filmu, który staje się coraz bardziej 

brutalny, mroczny 

i dynamiczny. 

Między przetrwa-

niem o życie, 

strzelaniną  

i śmiercią rozgry-

wa się historia 

miłości. Dwie 

sanitariuszki ko-

chają się w Stefa-

nie. Biedronka 

jest w stanie 

wszystko dla nie-

go poświęcić. 

Chłopak nie może 

wykazać się przed 

kolegami z od-

działu. Odebrana zostaje mu broń za jeden 

z brawurowych czynów. Szybko postrzelo-

ny w bok jest świadkiem śmierci swej mat-

ki i brata. W efekcie wpada w szok i trau-

mę. Przez pewien czas leży w szpitalu nie 

mogąc wypowiedzieć żadnego słowa. Ste-

fan podnosi się i walczy, gdyż chce zemścić 

się za śmierć rodziny. Sceny przedstawiają-

ce bohaterów w intymnych sytuacjach 

budzą kontrowersje. W momencie ostrzeli-

wania główny bohater i Alicja całują się 

szczęśliwie omijając wszystkie pociski, któ-

re próbują w nich trafić. W tle słychać pio-

senkę Czesława Niemena. W następnym 

epizodzie, gdzie dwójka bohaterów przed-

stawiona jest w miłosnej odsłonie słychać 

muzykę Skrillex’a. Wszystko to dzieje się w 

zwolnionym tempie. Myślę, że reżyser 

chciał w ten sposób pokazać jaką wielką 

moc ma miłość. Ci młodzi ludzie potrze-

bowali być ze so-

bą. Mieli świado-

mość, że za chwilę 

mogą zginąć. Inny 

przerażający ob-

raz ukazany jest  

w momencie wę-

drówki bohaterów 

przez ściskające  

i zwężające się 

ściany kanałów. 

W filmie zostały 

pokazane genial-

ne sceny batali-

styczne, które  

z całą pewnością 

zapadną w pa-

mięć. W ostatnim epizodzie pokazana 

jest przemiana Warszawy XX w. w stolicę 

XXI w. Ilustruje ona niezwykły kontrast.  

Niestety nie zadowoliła mnie gra niektó-

rych aktorów. Jednakże na uznanie zasłu-

guje Zofia Wichłacz, która wcieliła się  

w postać Biedronki i tym samym zdobyła 

nagrodę w kategorii najlepsza aktorka. 

 Film zatem opowiada o młodych 

ludziach, którzy z uśmiechem, pełni zapa-

łu i wiary idą walczyć za swoją ojczyznę, 

miłość a przede wszystkim dla siebie 

samych. Zdania na temat filmu są podzie-

lone. Niektórym produkcja nie przypadła 

do gustu. Wątpię, czy kiedykolwiek uda 

się nakręcić ekranizację powstania war-

szawskiego, która spodoba się wszyst-

kim. Ilu Polaków, tyle poglądów i wizji na 

realizację tego zadania. Jestem pewna, 

że nikt nie wyreżyseruje tego filmu tak, 

jak Jan Komasa, który pozwolił zobaczyć 

z czym zmagali się uczestnicy historycz-

nego wydarzenia .  

 

 

 

Natalia Banach klasa II LO a 
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WYWIAD (ÓWKA) 

Ważna jest   o b e c n o ś ć 
Rozmowa z Panią Wicedyrektor Ewą Biel-Chamioło  

Podobno kobietę można lepiej po-
znać, kiedy zobaczy się zawartość jej 
torebki. Czy może nam Pani Dyrektor 
zdradzić, co zwykle nosi w torebce?  
 
W przepaści mojej torebki zwykle znaj-
duję: portmonetkę, bilet miesięczny, 
telefon, perfumy , coś do pisania  
i przeważnie jakieś sprawdziany lub 
książki. W bocznej kieszonce mam 
różaniec. 
 
Czy jej zawartość zmieni się w chwili, 
gdy nie będzie już Pani Dyrektorem? 
 
Zawartość raczej się nie zmieni, ale 
może zmieni się wielkość mojego 
„tornistra”. 
 
Była Pani wicedyrektorem w naszej 
szkole od ponad 15 lat. Czy pamięta 
Pani swój pierwszy dzień po objęciu 
tej funkcji?  
 
Pierwszego dnia nie pamiętam, ale 
doskonale przechowuję w swej pamię-
ci te kilka dni poprzedzających podję-
cie decyzji, pełnych lęku, obaw czy 
potrafię pogodzić obowiązki polonist-
ki, wychowawczyni I klasy humani-
stycznej VI LO i funkcji wicedyrektora 
szkoły. 
 
Z jakimi trudnościami zetknęła się 
Pani w trakcie pełnienia funkcji wice-

dyrektora? 
 
W zakresie moich obowiązków leżało mię-
dzy innymi egzekwowanie statutowych 
zapisów, co czasami sprawiało pewne 
trudności. Nie zawsze czytanie ze zrozu-
mieniem  tych samych paragrafów przez 
uczniów i przeze mnie było jednoznaczne. 
 
Czy w swojej karierze zawodowej był 
moment, w którym chciała Pani zrezy-
gnować ze swojej funkcji? 
 
Tak, od 2008 roku, kiedy nabyłam prawo 
do emerytury i wówczas mogłam sobie 
pozwolić, od czasu do czasu, na takie my-
ślenie. 
 
A jakie sukcesy z ostatnich 15 lat Pani 
zapamiętała? 
 
Będąc wicedyrektorem naszej szkoły, 
przewodniczyłam przez 9 lat Komisji Ma-
turalnej przy Małopolskim Kuratorze 
Oświaty, otrzymywałam nagrody dyrekto-
ra, kuratora, prezydenta. Sukces nauczy-
ciela - dyrektora mierzy się sukcesami 
młodzieży, a zatem pięknie zdaną maturą 
z języka polskiego, rozwiązaniem trud-
nych problemów wychowawczych. 
 
 O czym marzyła Pani obejmując stano-
wisko wicedyrektora? 
 
Marzyłam, że nasza szkoła – zarówno li-

ceum jak i technikum - będzie się rozwi-
jać , oferując  coraz to ciekawsze formy 
kształcenia,  interesujące  zajęcia poza-
lekcyjne, niepowtarzalny klimat. Marzy-
łam  również, że z tak kreatywnym  
i przedsiębiorczym Panem Dyrektorem 
uda się  zbudować salę gimnastyczną….  
 

Jakie marzenia ma Pani dzisiaj? 
Jak wyżej…  A jako emerytka,  chciała-
bym utrzymywać kontakt „naukowy ” ze 
szkołą. 
 
Jak będzie Pani spędzać swój wolny 
czas? Czy to pora na rozwijanie swoich 
pasji, zainteresowań, hobby...? 
 
Nie jestem pewna czy będę miała zbyt 
wiele wolnego czasu… W każdym razie 
nudzić się nie zamierzam. 
 
Jak będzie Pani wspominać naszą szko-
łę? 
 
Jako przestrzeń wzruszeń, przyjaźni, in-
spiracji, wyzwań . 
 
Czego nauczyła Panią praca z młodzie-
żą? 
Nauczyłam się , że jasno określone wy-
magania i konsekwencja przynoszą efek-
ty. 
Wiem, że zawsze warto podać przyjazną 
dłoń, nawet, gdy bywa ona odtrącona. 
Nauczyłam się też, że nie ma złej mło-
dzieży, złe są metody trafienia do niej, a 
tego całe życie trzeba się  uczyć. 
 
Jakie przesłanie mogłaby Pani skiero-
wać do młodzieży, która obecnie uczy 
się w naszej szkole? 
 
Chciałabym, aby każdy uświadomił so-
bie, jak ważna jest o b e c n o ś ć. Bez 
obecności nie ma miłości,  przyjaźni, nie 
ma dobrych relacji interpersonalnych. 
Nasza nauczycielska praca ma sens, gdy 
jesteście obecni  na lekcjach, obecni 
fizycznie i intelektualnie.  

 
 
 
 

Natalia Banach klasa II LO a 
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Zwykły człowiek 

Uczniowie klas dziennikarskich VI LO w Nowym Sączu przy współpracy z Sądecką Biblioteką Publiczną 

zorganizowali wieczorek poezji i prozy Tadeusza Różewicza. W podziemiach sądeckiej biblioteki, w nastrojowej 

scenografii, zaprezentowali i przybliżyli nam twórczość tego wybitnego poety. Inicjatorką wieczorku była  

Pani Katarzyna Tokarczyk, do której udało mi się skierować kilka pytań. 

WYWIAD  

Czy często organizuje Pani wieczorki 

poezji?  

To pierwszy wieczór poezji, jaki przy-

gotowałam. Wcześniej przygotowywa-

łam młodsze dzieci do konkursów i 

spektakli teatralnych. Z zawodu je-

stem dziennikarzem i lektorem pol-

skich list dialogowych. Pasjonuję się 

kulturą języka polskiego. Uważam, że 

w dzisiejszych czasach, kiedy zacierają 

się różnice między narodami, o kulturę 

naszego języka powinniśmy dbać 

szczególnie, bo to dobro narodowe. 

Wielkie słowa, prawda? A tak, język 

moim zdaniem, to jedna z niewielu 

cennych rzeczy jakie nam pozostały i 

odróżniają nas od innych nacji. Dzięki 

przygotowaniom np. do tego wieczoru 

poezji i prozy Tadeusza Różewicza 

mogę rozwijać swoją pasję i jeszcze 

dzielić się nią z innymi. 

 

Dlaczego Tadeusz Różewicz? 

Tadeusz Różewicz zmarł 24 kwietnia 

2014 roku. No i zrobiło mi się zwyczaj-

nie, po prostu smutno i żal, że on już 

niczego nie napisze. Ale przecież, po-

myślałam napisał tyle i tak wyjątko-

wych rzeczy, że powinno starczyć. 

Trzeba tylko do tego sięgać. Poza tym 

ktoś kiedyś napisał o Różewiczu „zwykły 

człowiek, zbyt normalny na pomnik”. 

Też tak uważam, ale co innego wieczór, 

spotkanie z jego twórczością. Chciałam w 

ten sposób uczcić pamięć o nim. Chcia-

łam też przybliżyć twórczość Różewicza 

młodym ludziom. Pomysł spodobał się 

pani dyrektor Biblioteki Publicznej Barba-

rze Pawlik i panu dyrektorowi szkoły Cze-

sławowi Sarocie.  I tak, mogliśmy się 

zmierzyć z twórczością Tadeusza Różewi-

cza. 

Dlaczego zdecydowała się Pani na 

współpracę z uczniami VI LO w Nowym 

Sączu? 

Ta szkoła znajduje się najbliżej mojego 

domu, dosłownie sto pięćdziesiąt metrów 

(śmiech). Mój syn chodzi do tej szkoły. 

Miałam przeczucie, że spotkam tam fajną 

młodzież. No i nie myliłam się, trafiłam w 

dziesiątkę. 

Skąd pomysł na taki właśnie scenariusz? 

Najpierw spotkałam się z młodzieżą, która 

miała ochotę wziąć udział w tym wydarze-

niu. Potem wybierałam teksty, dobierałam 

je tak żeby zainteresować nimi tych mło-

dych ludzi. Ułożyłam je w odpowiedniej 

kolejności, żeby tworzyły całość, na tej 

samej zasadzie wybierałam muzykę. Czy 

zrobiłam to dobrze? Nie mnie to oceniać. 

Zrobiłam po pro-

stu tak jak mi w 

duszy grało. 

Jest Pani zado-

wolona z wie-

czorku i współ-

pracy z uczniami? 

Z wieczorku??? 

Jestem zadowolo-

na z każdej godzi-

ny spędzonej z 

nimi.  To było 

wyjątkowe, niepowtarzalne doświadcze-

nie. I rzeczywiście, współpraca to bardzo 

trafne określenie, sporo pomysłów po-

wstało w trakcie prób. Karolina, Klaudia, 

Alicja, Dominika, Artur, Bartosz, każde z 

nich jest indywidualnością. Tak jak Ma-

riola, która robiła zdjęcia oraz  Łukasz 

(perfekcyjnie i z wyczuciem realizował 

udźwiękowienie wieczoru). Każde z nich z 

osobna i wszyscy razem tworzyli dobry, 

mimo że na tak krótko, zgrany zespół. 

Naprawdę miło mi, że poznałam tych 

wszystkich ludzi. 

 

Ma pani już kolejne pomysły  artystycz-

ne? 

Tak, ja mam pomysły, a młodzież ma 

ochotę  wziąć udział w ich realizacji. Oby 

tylko czas się znalazł, bo zapał na pewno 

nas nie opuści. No i mamy już zaprosze-

nie na powtórzenie wieczoru T. Różewi-

cza. 

Rozmawiała  

Angelika Kmiecik klasa II LO a 
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 W szkole rusza nowy projekt.  

Uczniowie klas dziennikarskich posta-

nowili zaangażować się w ogólnopolski 

program edukacji medialnej „Włącz 

się! Młodzi i media”  

 Na czym będzie polegał? Otóż, 

musimy wybrać jakiś temat, następnie 

go nagłośnić. Było wiele ciekawych po-

mysłów, jednak my zajmujemy się spra-

wą młodzieży niepełnosprawnej rucho-

wo. Wybraliśmy taką tematykę głównie 

dlatego, że mało osób chce o tym roz-

mawiać. Jest to temat tabu, a tak być nie 

powinno. Chcemy pokazać z czym takie 

osoby muszą zmagać się na co dzień, a 

także pomóc w nagłośnieniu całej spra-

wy.  

 Zaczynamy powoli – od założe-

nia bloga, na którym będziemy dokumen-

tować nasze działania. Każdy ma swoje 

zadanie, nikt nie może siedzieć bezczyn-

nie.   

 Naszym kolejnym krokiem ma 

być przygotowanie kampanii społecznej, 

dotyczącej problematyki osób niepełno-

sprawnych.  Mamy nadzieję, że nasze 

działanie pomoże poprawić sytuację 

chociaż w jakimś stopniu i pokaże spo-

łeczeństwu, że wszyscy jesteśmy równi. 

 Koodynatorami projektu są:  

Anna Główczyk, Bartosz Matras z I LO a, 

Artur Ziajkiewicz z II LO a oraz Łukasz 

Kmak z III LO a. Opiekunem zespołu jest 

dr Klaudia Jasińska. 

 

           Anna Główczyk klasa I LO a 

FELIETON 

 Był sobie liść. 

Liść ten był piękny, zielony i żółty, pełen 
nawet jeszcze innych odcieni, o których 
nazwach nie mam bladego pojęcia. 
 Liść ten spadł, a Garbowska go 
znalazła. Zachwyciła się - i owszem, bo 
liść ten był zachwycający sam w sobie  
i tkwiąc tak bezbronnie na chodnikowej 
płycie wydał jej się istotą zbyt zachwy-
cającą właśnie, by móc w ten sposób 
samotnie leżeć. 
Liść zatem wylądował w rękawiczce, 
rękawiczka na ręce, a ręka wraz z wła-
ścicielką w autobusie, który – choć znie-
nawidzony do granic możliwości – był 
jedynym środkiem osiągnięcia celu po-
dróży, czyli domu. 

 Sęk tkwi jednak nie w samym 
autobusie, ale w spotkanej tam osobie. 
Była to bowiem znajoma z rodzaju tych 
znajomych, z którymi rozmowa o pogo-
dzie, to szczyt możliwości komunikacyj-
nych. Dzielenie sąsiadujących miejsc 
upływało więc w atmosferze rozważań 
o deszczu, słońcu i narzekań na brak 
trafnych prognoz. Gdy jednak temat ten 
bezlitośnie się wyczerpał, moje czcze 
gadanie rozpaczliwie zwróciło się w 
kierunku jedynego przedmiotu, jaki 
absorbował w tym momencie resztki 
mojej nadszarpniętej uwagi. Był to ów 
osławiony liść i w nim właśnie postano-
wiłam szukać inspiracji do ciągnięcia 
tego dialogu, który – choć bez większe-
go sensu – należało ze względu na 

grzeczność kontynuować, póki przystanek 
nas nie rozłączy. 
- Spójrz – rzekłam do znajomej, pragnąc 
podzielić się refleksjami dostarczonymi 
przez liść.   

Pełna nadziei na ich zgłębienie rozpoczę-
łam swą rozprawę obfitującą w rozmyśla-
nia nad losem ludzkim i przemijaniem. 
Był to koniec września, toteż jesienna 
pora dostarczała inspiracji do ich snucia. 
Moja rozmówczyni słuchała - jak mi się 
przynajmniej zdawało – z uwagą, bez 
komentarza. Jednak gdy padły słowa: „I 
już wrzesień się kończy…”, ta wpierw 
spojrzała w dal wzrokiem pełnym głębi, a 
potem, kierując na mnie ubarwione nagle 
jakąś gwałtowną iskrą oczy, rzekła pod-
niesionym głosem:-) „No! I już miesięczny 
cza bedzie kupywać! Jezus Maryjo, jakie 
to koszta so…” 

 Lekko zdziwiona, choć może 
lepszym określeniem mojego stanu było-
by zszokowana do granic, postanowiłam 
kontynuować naszą rozmowę. Wynikło  
z niej wniosków kilka. Poruszając je 
wszystkie mogłabym nieumyślnie zanu-
dzić biednego czytelnika na śmierć, zwa-
żywszy jednak na fakt, iż serce mam do-
bre i nie w smak mi bycie przyczyną czyje-
goś nieszczęścia, przytoczę jedynie te 
najważniejsze. 
 Pierwsze, co rzuciło mi się  
w oczy, to jak różne spojrzenie na zwy-
czajną sprawę mogą mieć dwie osoby 
pochodzące ze środowiska – mogłoby się 

wydawać – tak jednolitego. Co dla mnie 
stanowiło pretekst do niewielkich choć-
by przemyśleń, dla kogoś innego było 
tylko zwykłym przedmiotem, może na-
wet powodem zgryzoty, symbolem nie-
szczęścia i impulsem do narzekań. I nie 
chodzi tu nawet o osobiste upodobania, 
ale sam sposób odbierania zjawisk tak 
wysoce prozaicznych, jak przyjście je-
sieni, czy drobne, codzienne sprawy. 
Ciągle ktoś mówi, śpiewa, zdziera gar-
dło, grzmi, nakłania i nuci, że trzeba żyć 
chwilą, cieszyć się z małych rzeczy  
i mnóstwo tym podobnych frazesów, 
od których mam ochotę przerzucić ra-
dio przez płot sąsiada. Co ciekawe, te 
epigońskie, popkulturowe formy znaj-
dują wielkie upodobanie wśród społe-
czeństwa, a jednak najwidoczniej ich 
ślepe wysłuchiwanie przychodzi nam 
łatwiej niż jakakolwiek, najpłytsza choć-
by interpretacja. 

 I tak, moi drodzy, zwyczajny 
liść przerodził się w epicentrum gniewu, 
generator nieszczęścia i piekielny oręż.  
A to ci liść! Taki niby zwyczajny! 
Mimo wszystko jednak pragnę prosić – 
nie patrzcie na liścia wilkiem, a jeśli 
nawet ktoś by patrzył, ratujcie czym 
prędzej tę biedną istotę od zajadłych 
spojrzeń i agresji. Liść też ma uczucia. 
Nie bądź obojętny, podnieś liść z chod-
nika! Może i Tobie podsunie jakąś re-
fleksję… 

Ewa Garbowska klasa III LO a 

Spojrzeć na liść 

Włącz się  
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Ewelina Trojan, klasa II LO b 


