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Str. 2 SZTAMA  

Słowo do Czytelnika Słowo do Czytelnika Słowo do Czytelnika    

Drodzy Sztamowicze! 

 
W naszych uszach  od kil-

ku miesięcy brzęczały słowa: Wa-

kacje, znów będą wakacje! Już za 

kilkanaście dni będziemy mogli jed-

nak śmiało zaśpiewać: Znowu są 

wakacje! Ani się nie obejrzeliśmy,  

a znów minęło dziesięć miesięcy. 

Wkrótce wszyscy udamy się na za-

służony odpoczynek. Jeszcze tylko 

ostanie lekcje, spotkania z kolega-

mi, jeszcze tylko… Tak, jeszcze tyl-

ko chwila i 25 czerwca spotkamy 

się ostatni raz w tym roku szkol-

nym. Odbierzemy  świadectwa  

i wyruszymy w podróż po wakacyj-

nych ścieżkach... 

Mimo tego że wszystkich 

pochłaniają już typowo wakacyjne 

myśli, redakcji „SZTAMY” udało 

się zmobilizować siły i wydać, 

zgodnie z planem, ostatni w tym ro-

ku szkolnym numer gazetki. Dzię-

kuję bardzo wszystkim redaktorom, 

którzy przyczynili się do tego, że te-

raz mogę złożyć na Wasze ręce ma-

jowo-czerwcowe wydanie gazetki. 

W tym numerze… 

Czy w naszej szkole wła-

dzę sprawują bogowie? Dlaczego 

warto się uczyć? Jak wyglądają 

ostatnie tygodnie pracy ucznia? Czy 

dwa miesiące wakacji to rzeczywi-

ście „maksymalna laba”? Odpowie-

dzi na te pytania znajdziecie wła-

śnie w „SZTAMIE”. 

W tym wydaniu powraca 

do nas Magda z dalszymi opowie-

ściami z cyklu „Z pamiętnika lice-

alistki.” Kasia i Agnieszka już tra-

dycyjnie przygotowały dla Was 

sondę. Tym razem zapytały naszych 

Profesorów o to, co zabraliby ze so-

bą na Bezludną Wyspę. Koniecznie 

sprawdźcie, kto nie zapomniałby  

o telefonie komórkowym ;-) 

Czy w życiu wszystko 

można zaplanować? A może na-

szym losem zwykle kieruje przypa-

dek? Jeśli chcecie dowiedzieć się 

więcej na ten temat, koniecznie 

przeczytajcie historię Iwony.  Nato-

miast Aneta zaprasza Was na chwi-

lę refleksji nad tym, jak traktujemy 

zwierzęta. Czy ktoś z nas w ogóle 

potrafi usłyszeć ciszę? 

Wszystkim czytelnikom 

życzę udanego wakacyjnego wypo-

czynku. Dużo słońca oraz wspania-

łych przygód i wrażeń! Do zobacze-

nia we wrześniu! :-) 
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SZTAMA  Str. 3 

Mitologiczna władzaMitologiczna władzaMitologiczna władza   
Starożytni wierzyli, że 

świat wyłonił się z Chaosu – wiel-

kiego zmieszania, otchłani, plątani-

ny żywiołów. Z owego Chaosu po-

wstali pierwsi bogowie: Uranos – 

Niebo i Gaja – Ziemia. Ich dzieci, 

czyli Kronos i Rea wydali na świat 

liczne potomstwo: Zeusa, Hadesa, 

Posejdona, Herę, Demeter oraz He-

stię. Jednak dopiero gdy władzę na 

Olimpie przejął Zeus, na świecie 

zapanował ład. 

Tym naszym szkolnym 

Zeusem jest Pan Dyrektor Cze-

sław Leszek Sarota. W Zespole 

Szkół nr 3 to niewątpliwie najwyż-

szy z „bogów”. Jego siedziba, czyli 

mitologiczny wierzchołek góry 

Olimp, znajduje się na pierwszym 

piętrze, na końcu korytarza. Wrót 

Olimpu strzegą Panie sekretarki, 

czyli hory. Pan Dyrektor, jako 

władca naszej szkoły, jest obrońcą 

prawa. Przydziela najważniejsze 

funkcje, umacnia ład i porządek, 

karze niesprawiedliwość oraz broni 

tych, którzy szukają u niego ratun-

ku. Stojąc na straży całości społe-

czeństwa Dzeus żąda posłuchu dla 

praw moralnych. Gdy tylko za-

dzwoni dzwonek, drzwi gabinetu 

Pana Dyrektora ciągle się otwiera-

ją. Wchodzą tam nie tylko Profeso-

rowie, ale także uczniowie, którzy 

pragną uzyskać pomoc lub poradę. 

Zeus jest najmocniejszym i najdo-

skona lszym z bogów.  To 

„wizytówka naszej szkoły”. Ciepłe 

i spokojne spojrzenie Pana Dyrek-

tora sprawia, że w szkole zawsze 

możemy czuć się bezpieczni. Nie 

powinniśmy jednak zapominać  

o przestrzeganiu pewnych zasad. 

Przecież nasz władca posiada broń, 

którą są gromy oraz błyskawice.  

Z pewnością, jeśli zaszłaby taka 

potrzeba, nie zawahałby się jej 

użyć, żeby pokazać nam, kto tutaj 

rządzi ;-) 

Pan Dyrektor posiada 

dwie swoje zastępczynie. Jedną – 

Panią Ewę Biel-Chamioło rodem  

z mitologii greckiej oraz drugą – 

Panią Halinę Dominik – boginię 

rzymską. Obydwie Panie Dyrektor 

opiekują się najważniejszym czyli 

„szkolnym ogniskiem”. 

Pani Dyrektor Ewa Biel-

Chamioło, czyli mitologiczna He-

stia dba o przyjazną atmosferę. Jest 

dobrym duchem naszej szkoły. 

Rozsyła dookoła uśmiech i pozy-

tywną energię.  W mitologicznym 

świecie każdy przybysz, gość lub 

zbieg, o ile nie był pewny dobrego 

przyjęcia, chwytał się brzegu ogni-

ska i to wystarczało, aby go uważa-

no odtąd za stojącego pod opieką 

bogów. Podobnie jest w naszej 

szkole. Jeśli tylko mamy jakiś pro-

blem lub po prostu potrzebujemy 

wsparcia, wystarczy, że zgłosimy 

się do Pani Dyrektor. Nie musimy 

dużo mówić. Pani Dyrektor najle-

piej wie, jak 

r o z w ią z a ć 

dany pro-

blem. Za na-

szymi pleca-

mi potrafi 

z d z i a ł a ć 

prawdziwe 

cuda :-) To 

właśnie Pani 

Ewa Biel-

C h a m i o ł o 

dba o to, by 

w naszej 

szkole zawsze płonął ogień, czyli 

panowała przyjazna atmosfera mię-

dzy Profesorami i uczniami. 

Jeśli zdarzy się, że  

w szkole nie ma Pani Dyrektor 

Ewy Biel-Chamioło, zawsze moż-

na liczyć na pomoc Pani Dyrektor 

Haliny Dominik, czyli Westy – 

rzymskiej bogini ogniska domowe-

go. Gabinet Pani Dyrektor, podob-

nie jak świątynia Westy jest bardzo 

mały, lecz wstęp do niego mają 

wszyscy. Każdy może przyjść, by 

ogrzać sobie dłonie, czyli zaczerp-

nąć rady i wskazówek. Płonący 

ogień nigdy nie gaśnie. Zawsze 

spotkamy się tam z uśmiechem  

i ciepłym przyjęciem.  

 Bardzo ważną funkcję  

w naszej szkole pełni również kie-

rownik kształcenia zawodowego – 

Pani Dyrektor Teresa Majer-

czyk, czyli mitologiczna Atena. 

Pani Dyrektor w mądry i sprawie-

dliwy sposób decyduje o najważ-

niejszych sprawach dla uczniów – 

dba o rozpisanie zastępstw. Panią 

Majerczyk często można spotkać 

na korytarzu, gdy przywiesza na ta-

blicy kartki z rozpisanymi zastęp-

stwami za nauczycieli, którzy  

w danym dniu są nieobecni. To 

dzięki Pani Dyrektor niejednokrot-

nie, czytając owe zapiski, krzyczy-

my: Hurra! Wychodzimy jutro dwie 

godziny wcześniej! Podobnie jak 

Atena Greków, Pani Majerczyk 

zawsze wspiera swych uczniów – 

zwłaszcza w sprawach dotyczą-

cych organizacji życia szkoły. To 

do niej można zgłosić się z prośbą 

o drobną poprawkę w planie lekcji 

lub z pytaniem o nieobecność któ-

regoś z Profesorów. Pani Majer-

czyk, jak przystało na prawdziwą 

Atenę, potrafi wyjaśnić każdą spra-

wę :-) 

 

 

Ilona Klimek 

II LO a 

LITERACKI NAUCZYCIELLITERACKI NAUCZYCIEL  

Jak wiadomo, szkoła nie mogłaby prawidłowo funkcjonować, gdyby ktoś nie sprawował w niej 

władzy. W związku ze zbliżającym się końcem roku, bardzo dziękujemy naszemu Panu Dyrektorowi  

i Paniom Dyrektor za cały rok opieki nad  szkołą. Dziękujemy za pomoc, wsparcie, zrozumieniu oraz 

wspaniałą atmosferę, którą udało Wam się stworzyć. 
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 Najgorsze ma juz za sobą. 

Dziś z uśmiechem na twarzy wspo-

mina pierwszy dzień, w którym to 

stanęła w progach 6 LO. Paraliżują-

cy strach przed nieznanym, stres  

i zakłopotanie teraz są jej obce. 

Wraz z nowymi przyjaciółmi do-

brnęła prawie do końca. Do dźwię-

ku ostatniego dzwonka pozostał 

miesiąc. Z radością wyczekuje 

upragnionych wakacji, letniego 

szaleństwa, powiewu ciepłego wia-

tru, szumu morskich fal... Już 

wkrótce kącik jej małego, przytul-

nego pokoiku wypełnią sterty ksią-

żek i zapisanych po brzegi zeszy-

tów. Czas na ostatnie w tym roku 

szkolnym wycieczki, ostatnie chwi-

le wspólnej zabawy. Jeszcze tylko 

kilka poprawek, małych kartkó-

wek... Od niechcenia spojrzała na 

swój pamiętnik. Zapisywała w nim 

wszystkie swe spostrzeżenia, myśli, 

uczucia. W nim ukryte były jej ma-

rzenia i plany na przyszłość. Dzi-

siaj jest juz bardziej zniszczony niż 

w zimie, kiedy odnalazła go otulo-

nego kurzem. Jego kartki, mimo, że 

pożółkły od biegnącego nieustannie 

czasu, są bardziej kolorowe. Prawie 

na każdej z nich widnieją zdjęcia  

i szerokie, sympatyczne uśmiechy 

nowych koleżanek i kolegów.  

-Będę za nimi tęsknić... stwierdza, 

przesuwając powoli pomarszczone 

kartki.  

 Niektóre wydarzenia odci-

skają się w nas tak głęboko, że stają 

się bardziej doniosłe dopiero długi 

czas później. Takie chwile jątrzą 

przeszłość, a przez to są zawsze 

obecne w naszych wciąż bijących 

sercach. Niektórych wydarzeń się 

nie wspomina, lecz przeżywa je od 

nowa. choć niektóre z nich były ba-

nalne - jednak mają w sobie coś, co 

powoduje uśmiech na twarzy.  

 

25 czerwca, 2010 r. 
 

 Nadszedł wyczekiwany 

przez wszystkich czas zakończenia 

roku szkolnego. Nad jej głową roz-

przestrzenia sie bezchmurne niebo, 

a gorące słońce rzuca blask na 

okrągłą, bladą twarzyczkę. Za 

chwile stanie po odbiór świadec-

twa. Czysta formalność. Potem po-

żegna sie z wszystkimi i wróci do 

domu. Wokoło słychać śpiew pta-

ków przeplatający sie z okrzykami 

wesołej młodzieży. Słodka woń 

kwiatów utwierdza wszystkich  

w przekonaniu o dwóch miesiącach 

beztroskiego lenistwa. Ktoś z tłumu 

rzuca pomysł, aby wyjść na spacer 

po mieście. Wszyscy chętni groma-

dzą sie przed dębowymi drzwiami 

6 LO. Krótka wędrówka uwieńczo-

na zostaje kubeczkiem lodów. Je-

dząc łapczywie, wymieniają w po-

śpiechu adresy i numery telefonów. 

Obiecują sobie że spotkają się już 

wkrótce. Niektórzy mówią o swych 

wakacyjnych planach, właściwie 

żyją pakowaniem walizki i przygo-

towaniami do wyjazdu. Wśród zna-

jomych twarzy szuka Jego wzroku. 

Lecz dziś go zabrakło. Dlaczego 

właśnie dziś, w dzień, kiedy najbar-

dziej zależało jej na tym, by go uj-

rzeć? Zamienić parę słów, banal-

nym tonem życzyć udanych waka-

cji... Zamiast "żegnaj" powiedzieć: 

"Proszę, rozgość się w moim życiu 

na zawsze, przecież już zajmujesz 

każdy zakamarek mego serca!" 

 Zegar sądeckiego ratusza 

wybił 13. Spotkanie dobiegło koń-

ca. Na „do widzenia” krótka wy-

miana zdań i ciepły uścisk dłoni.  

W mgnieniu oka grupka przyjaciół 

rozprysła się, a każdy z jej elemen-

tów  podążał w swoim kierunku. 

Stojąc sama w cieniu rozłożystego 

kasztanu, postanowiła pójść przed 

siebie. Zsunęła na nos duże czarne 

okulary i po chwili stąpając wol-

nym krokiem po kocich łbach za-

częła wystukiwać rytmiczną, znana 

jedynie sobie melodię. Idąc pogrą-

żona w świecie niespełnionych ma-

rzeń nie spostrzegła, że idzie tuż za 

nią. W ręku trzymał bukiet czerwo-

nych róż. Wreszcie miała okazję, 

by powiedzieć mu nie tylko banal-

ny zwrot „miłych wakacji”. Poczu-

ła, że w jednej, niespodziewanej 

chwili spełniają się jej marzenia. 

Uśmiechając się szczerze, wziął ją 

za rękę i wyszeptał, że najważniej-

sze jest by gdzieś istniało to, czym 

się żyło. Najważniejsze jest by żyć 

do powrotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Piszczek 
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Z pamiętnika licealistkiZ pamiętnika licealistkiZ pamiętnika licealistki   

    

 

„Wśród znajomych 
twarzy szuka Jego 
wzroku. Lecz dziś go 

zabrakło. Dlaczego 
właśnie dziś,  
w dzień, kiedy 
najbardziej zależało 
jej na tym, by go 
ujrzeć?” 
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 Liczne sprawdziany, czę-

ste kartkówki, zaliczenia, po-

prawki – oto wyzwania, jakim 

muszą podołać uczniowie, zanim 

udadzą się na zasłużony odpoczy-

nek.  Mimo iż koniec roku zbliża 

się wielkimi krokami, mają teraz 

najwięcej obowiązków. 

 W kalendarzyku ucznia, 

paradoksalnie, najwięcej notatek 

związanych ze szkołą, znajdziemy 

na dwa miesiące przed jej zakoń-

czeniem. Właśnie majowe i czerw-

cowe zapiski z terminarza, infor-

mują o semestralnych sprawdzia-

nach, masowych kartkówkach, za-

liczeniach i odpowiedziach ust-

nych. Już z początkiem wiosny, 

zniecierpliwieni uczniowie dopytu-

ją nauczycieli o dokładną datę za-

kończenia roku szkolnego. Obli-

czają, kiedy ewentualnie mogą spo-

dziewać się proponowanych ocen, 

w jakim terminie wystawione zo-

staną stopnie ostateczne i w jakim 

czasie powinna odbyć się konferen-

cja. Kiedy już zapiszą wszystkie 

daty ważnych wydarzeń, rozpoczy-

nają odliczanie. Z tygodni, jakie 

pozostały do wystawienia pierw-

szych ocen, wykreślają majowy 

weekend, odpisują terminy matur, 

skreślają datę wycieczki klasowej, 

dzień dziecka i czerwcowe święto. 

Są zachwyceni, gdy niespodziewa-

nie okaże się, że z powodu nie-

obecności jakiegoś nauczyciela, 

dodatkowo przepadną lekcje. By 

poprawić końcową ocenę, ucznio-

wie wolą przygotować referat i od-

dać do sprawdzenia zeszyt przed-

miotowy. Marzą więc, by brakło 

czasu na realizację kolejnego dzia-

łu i napisanie jeszcze jednego 

sprawdzianu. Siłę i energię, na czas 

wzmożonego wysiłku intelektual-

nego, dodają im słowa optymi-

stycznej piosenki: „Wakacje, znów 

będą wakacje! Na pewno mam ra-

cję, wakacje będą znów!” 

 

Jadwiga Jelińska 

II LO a 

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI  

Wakacje w sercu, szkoła w głowieWakacje w sercu, szkoła w głowieWakacje w sercu, szkoła w głowie   

Dlaczego warto się uczyć?Dlaczego warto się uczyć?Dlaczego warto się uczyć?   

 Dorosłym łatwo powie-

dzieć: „Ucz się, to daleko zaj-

dziesz”. Do tego dodają, że „za ich 

czasów było ciężko o podręczniki  

i nie było czasu, a teraz muszą pra-

cować za marne grosze”. Tymcza-

sem rzeczywiście czasy się zmieni-

ły, wszystko się zmieniło, ale mło-

dzież chyba nadal ta sama. 

 Rodzice mówią, że powin-

niśmy się uczyć, a nie biegać za 

piłką, spotykać z kolegami, sie-

dzieć przed komputerem itd. Spró-

bujmy jednak zapytać dziadków  

o rodziców. W 90%  odpowiedzą, 

że „twój ojciec/matka byli tacy sa-

mi”. Więc, po co to całe gadanie? 

Wbrew pozorom nie po to żeby 

uprzykrzyć nam życie. 

 Pomyślmy, dzień typowe-

go nastolatka wygląda zazwyczaj 

tak samo. Tylko że, drodzy rodzice 

każde z tych zajęć daje nam inną 

wiedzę, która także przyda się  

w życiu. 

 Istnieje jeszcze kilka py-

tań, na które każdy nastolatek pró-

buje znaleźć odpowiedzi. Jedno  

z nich to; „Dlaczego dorośli w ogó-

le nie znają się na muzyce czy mo-

dzie?”. Odpowiedź jest bardzo pro-

sta. Po prostu każdy lubi coś inne-

go. Młoda osoba jest podatna na 

wpływy swojego środowiska, ma 

swoje fascynacje, każde pokolenie 

ma inne wartości. Między innymi, 

dlatego nasze babcie nie rozumiały, 

dlaczego ich córki zakładały te 

„męskie” spodnie zamiast kobie-

cych sukien. Wystarczy porozma-

wiać z rodzicami na ten temat i za-

pytać o ich przeżycia. 

 To samo tyczy się nauki. 

Każda młoda osoba ma marzenia. 

Chce zostać lekarzem, prawnikiem, 

strażakiem. Ale niestety rodzice 

też… Np. mama Krzysia marzy że-

by jej syn został lekarzem, a on 

marzy o lotnictwie. Syn ma szóstki 

z fizyki i techniki, a mamusia 

chciałaby z biologii i chemii. Do-

kąd tym dążymy? Do kłótni i na-

pięć. W konsekwencji Krzyś dosta-

je stypendium i zostaje lotnikiem,  

a mamusia zostaje niezadowolona. 

Młodzież ma swoje wzorce, plany. 

Chce coś osiągnąć. Każdy chce 

czegoś innego i tak jak z wcześniej 

wspomnianymi ubraniami, co inne-

go im się podoba. Wystarczy 

szczera rozmowa i chęć porozu-

mienia. O marzenia trzeba walczyć, 

żeby później móc cieszyć się ży-

ciem. Uczymy się przez całe życie 

i nigdy nie wiemy, kiedy ta wiedza 

może nam się przydać. Błędy mło-

dości odczuwamy po latach i po-

tem długo przez nie cierpimy. 

 Ktoś spyta, „ po co się 

uczyć?”. Ano po to, żebyś głąbie 

wiedział, że nie grzebie się łapą w 

akumulatorze! Uczymy się, żeby 

wiedzieć, ale nie po to, żeby się  

z tą wiedzą obnosić. Bo osoba, któ-

ra dużo wie, wie, że nie wie 

wszystkiego. Tylko idiota uważa, 

że zjadł wszystkie rozumy. Więc 

młodzieży uczmy się, bo nigdy nie 

wiadomo, w czym przyjdzie nam 

grzebać. 
 
 

 

Monika Kuźma 

II LO a 
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Profesor CruzoeProfesor CruzoeProfesor Cruzoe   
Zbliżają się wakacje, czas 

pakować walizki i ruszać na poszu-

kiwanie wakacyjnych przygód.  

W letnim odpoczynku pomocna 

może stać się nasza wyobraźnia, 

która przeniesie nas na przykład na 

Bezludną Wyspę.  

Zapytałyśmy Profesorów 

naszej szkoły, jakie trzy rzeczy naj-

chętniej zabraliby ze sobą na Bez-

ludną Wyspę. Może skorzystacie  

z ich rad :-) 

 

Pan Profesor Władysław Krzy-

żak 
Nie jestem typem samotnika, który 

lubi własne towarzystwo, dlatego 

na Bezludną Wyspę zabrałbym ze 

sobą jakąś miłą panią, towarzysz-

kę, która umilałaby mi życie. Co 

jeszcze? Myślę, że musiałbym 

wziąć ze sobą gazety i telewizję, 

ponieważ jestem człowiekiem poli-

tycznym. Lubię wiedzieć, co się 

dzieje na świecie. Media na Bez-

ludnej Wyspie to chyba trudna 

sprawa, prawda? :-) 

 

 

Siostra Paulina 

Co zabrałabym ze sobą na Bezlud-

ną Wyspę? Na pewno Pismo Świę-

te, ponieważ nie wyobrażam sobie, 

żebym na Bezludnej Wyspie prze-

stała się modlić - a modlę się co-

dziennie Słowem Bożym. Ponadto 

na pewno zabrałabym zdjęcia mo-

ich najbliższych: rodziców, rodzeń-

stwa i klasy II LO A (śmiech). Trze-

cią rzeczą byłby pewnie rower, na 

którym podróżowałabym sobie po 

tej wyspie. Na Bezludnej Wyspie 

nikt by mnie nie widział, dlatego 

nie czułabym się niezręcznie. Bar-

dzo lubię jeździć na rowerze, jest to 

moje hobby. :-) 

 

Pan Profesor Marcin Jasiński 

Na Bezludną Wyspę wybrałbym się 

z ekwipunkiem do nurkowania oraz 

wszelkimi koniecznymi rzeczami 

potrzebnymi do życia w takim miej-

scu. Oprócz tego zabrałbym ze so-

bą jakąś miłą osobę towarzyszącą - 

piękną i inteligentną panią :-) 

Myślę, że potrzebny byłby mi także 

telefon komórkowy, aby móc roz-

mawiać z rodziną i bliskimi mi oso-

bami. 

 

Pani Profesor Dorota Sadowska 

Na Bezludną Wyspę zabrałabym 

męża, synka i słownik łacińsko-

polski. Męża i synka, ponieważ to 

moja rodzina. Bez tych dwóch osób 

nie jestem w stanie normalnie funk-

cjonować i są mi one potrzebne na-

wet na Bezludnej Wyspie. Tak  

w ogóle, wówczas ta wyspa nie bę-

dzie już taka bezludna :-) Słownik 

łacińsko - polski zabrałabym ze so-

bą z racji mojego zawodu, wy-

kształcenia – tę rzecz muszę mieć 

zawsze przy sobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Gaborek 

Agnieszka Ptaszkowska 
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Prof. Magdalena Kawa-Wilińska: 
Mówcie głośniej, bo mi się katar na 

uszy rzucił. 

* 

Prof. Jerzy Dębicki: Jak słyszę 

niektórych polityków to mi ziem-

niaki z piwnicy parami uciekają!  

Tup… tup… tup! 

* 

Prof. Grażyna Basta: Uczycie się 

tej fizyki? 

Klasa: Nie, po co? 

Prof. Grażyna Basta: No… W su-

mie nie wiem, po co. 

* 

Prof. Magdalena Kawa-Wilińska, 

tłumacząc reakcję: Ten jakby nie 

brał udziału, ale musi brać,  

bo musi zapoczątkować reakcję.  

* 

Prof. Dorota Sadowska, tłuma-

cząc czytankę: Nie ma co się 

śmiać! To nie taki „huius”, o ja-

kim myślicie. 

* 

Prof. Jacek Frączek: Czasem 

mniej dosłowne tłumaczenie da-

je więcej wiadomości niż do-

słowne. To fantastyczne! 

* 

Prof. Grażyna Basta: Widzieliście 

te rybiki? One tak szybko chodzą, a 

potem się zatrzymują, bo myślą, że 

my ich nie widzimy. 

* 

Prof. Elżbieta Czech-Klima: 

Owszem, są zapory przeciwpowo-

dziowe, ale jak przyjdzie woda to 

ich nie ma. To jest strasznie smut-

ne. 
 
 

 
 

 

 

Zebrała: 
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Kiedyś myślałam, że ludzie kon-

trolują swoje życie. Dokładnie 

planują, wyznaczają sobie cele  

i je osiągają. Zawsze wydawało 

mi się, że podejmowane przez nas 

decyzje nie mogą być kwestią zu-

pełnego PRZYPADKU…  

 

PRZYPADEK 1  

Gośka, moja starsza sio-

stra, od dziecka chciała być polo-

nistką. Jako młoda absolwentka 

Uniwersytetu Pedagogicznego,  

z głową pełną marzeń i zapału do 

pracy, miała wszystko dokładnie 

zaplanowane. Najpierw dobre stu-

dia, potem wymarzona praca  

w szkole.  

- To nic, że ciężkie egzaminy, noce 

nieprzespane, kiepskie zarobki – 

wspomina Gośka. – Myślałam, że 

jak skończę studia to sytuacja się 

zmieni.  

I zmieniła się – na gor-

sze… Brutalna rzeczywistość szyb-

ko zweryfikowała plany mojej sio-

stry. Setki szkół, setki podań  

i wszędzie tylko jedno zdanie: „Nie 

mamy wolnych etatów”. Oraz ro-

dzące się pytanie: „Czy warto było 

tyle lat studiować, skoro i tak nie 

mam szans na wymarzoną pracę?” 

Po złożeniu podań o pracę 

w większości szkół w Krakowie 

Gośka PRZYPADKIEM trafiła do 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego na Praską.  

- Wracałam do mieszkania po ko-

lejnym dniu poszukiwania pracy – 

opowiada. - Uciekł mi tramwaj. Po-

stanowiłam się kawałek przejść. 

Wydawało mi się, że wchodząc  

w nieznaną mi ulicę skrócę sobie 

drogę. Jak się okazało była to chy-

ba najlepsza decyzja w moim życiu.  

Gośka PRZYPADKIEM 

przechodziła obok szkoły specjal-

nej, w której nigdy nie była. Posta-

nowiła złożyć tam swoje podanie. 

Okazało się, że w placówce był 

akurat wolny etat. Na początku 

Gośka nie mogła podjąć pracy jako 

nauczyciel z powodu braku przygo-

towania specjalistycznego. Została 

więc „pomocą nauczyciela” i za-

częła studia podyplomowe na kie-

runku oligo frenopedagogika. 

Dziewczyna, która nigdy wcześniej 

nie miała styczności z osobami 

upośledzonymi umysłowo, teraz 

może o nich opowiadać godzinami.   

- Dzieci z cechami autystycznymi, 

dzieci z Zespołem Downa, dzieci  

o obniżonej sprawności intelektual-

nej. Dzisiaj to także moje dzieci – 

opowiada z uśmiechem Gośka. -  

Teraz jestem „panią świetliczanką” 

i nie wyobrażam sobie pracować, 

gdzieś indziej. Choć czasem jest 

ciężko, to wiem, że te dzieciaki są 

warte wszystkich wyrzeczeń.  

 

PRZYPADEK 2 i 3  

- Już od 1 klasy gimnazjum zapla-

nowałyśmy, że pójdziemy na biolo-

giczno-chemiczny do Grybowa, pa-

miętasz? Potem zmieniłyśmy zda-

nie. Byłyśmy zdecydowane na geo-

grafię i angielski. Ależ byłyśmy na-

iwne – śmieje się Partycja, moja 

najlepsza przyjaciółka z czasów 

gimnazjalnych, zwana przeze mnie 

zdrobniale Pyśką.    

Po napisaniu egzaminów 

każdy gimnazjalista musi podjąć 

pierwszą ważną decyzję w swoim 

życiu – wybrać szkołę średnią. Dla 

nas było to oczywiste. Liceum  

w Grybowie, małym miasteczku, 

oddalonym od miejsca zamieszka-

nia Partycji o 7 km, a ode mnie tyl-

ko o 1,5. Ona miała dojeżdżać au-

tobusem, ja – chodzić pieszo. Pla-

nowałyśmy, że będziemy razem 

siedzieć w ławce. Ale pojawił się 

ON. PRZYPADEK.  

- Zaczęło się od tego, że usłyszałam 

rozmowę dwóch dziewczyn – mówi 

Pyśka. – Coś o liceum, w którym 

jest klasa policyjna. Byłam cieka-

wa, gdzie jest taka szkoła. Szuka-

łam jej w necie i w końcu znala-

złam. Gorlice, LO nr 2 im. Ignace-

go Łukasiewicza. Od razu do ciebie 

dzwoniłam i pytałam, czy interesuje 

cię coś związanego z policją, pa-

miętasz? 

Pamiętam. Patrycja zdecy-

dowała się od razu. Ja nie chciałam 

dojeżdżać do szkoły do Gorlic, 

miasta zupełnie dla mnie obcego.  

Przyjaciółka postanowiła więc na 

własną rękę znaleźć mi szkołę. 

Uważała, że skoro ona wybiera się 

do większego miasta i będzie do-

jeżdżać około godziny dziennie, to 

ja też mogę. Następnego dnia do-

stałam od niej wiadomość na Gadu-

Gadu z linkiem do strony interneto-

wej jakiejś szkoły. Trafiła na nią 

PRZYPADKIEM i pomyślała, że 

może mi się spodobać. Oferta wy-

glądała ciekawie.... Klasa dzienni-

karska, warsztaty, dodatkowe 

przedmioty. Po chwili postanowi-

łam: „Tak, będę tam chodzić.” 

- Tę szkołę masz dzięki mnie – 

śmieje się Patrycja. – chociaż o ma-

ły włos ja nie chodziłabym do mo-

jej! 

To było na początku czerwca. Pyś-

ka PRZYPADKIEM weszła na 

stronę II LO. Był tam komunikat o 

egzaminie sprawnościowym dla 

kandydatów do klasy policyjnej, 

który miał się odbyć następnego 

dnia.  

- Nic o tym nie wiedziałam – wspo-

mina przyjaciółka. - Byłam przera-

żona! W sumie niepotrzebnie, bo 

przecież dobrze mi poszło. Dosta-

łam się bez problemu. Podobno 

większość osób w ogóle nie zjawiła 

się na tym egzaminie, bo nic o nim 

nie wiedziała. Miałam po prostu 

szczęście.   

 

Gośka. Od dwóch lat pracuje  

w szkole specjalnej na Praskiej. 

Odkryła swoje powołanie i kocha 

to, co robi. Przez zupełny PRZY-

PADEK… 

Patrycja. Jest w 2 klasie liceum na 

profilu policyjnym. Po skończeniu 

studiów chce zostać policjantką. 

Przez zupełny PRZYPADEK… 

Ja. Chodzę do klasy dziennikarskiej 

dzięki Pyśce. Jeszcze nie wiem, co 

chciałabym robić w życiu. Teraz 

piszę reportaż  

o PRZYPADKU. Przez zupełny 

PRZYPADEK… 

 

 

Iwona Kmak 

II LO a 

Teoria przypadkuTeoria przypadkuTeoria przypadku   

REPORTAŻREPORTAŻ  



FELIETONFELIETON  

 W życiu są takie chwile, 

że człowiekowi ręce opadają, gałki 

oczne powiększają się do wielkości 

skorupki od orzecha, a usta mimo-

wolnie otwierają się w szerokim 

zdziwieniu. Wówczas nie wiadomo 

czy się śmiać z postawy bezdusz-

nych ludzi, czy płakać nad losem 

bezbronnych zwierząt. Budzą się  

w nas wyrazy współczucia i zasta-

nawiamy się czy okazać pogardę 

właścicielowi psa czy też szarpnąć 

się na gest i zainterweniować. Sze-

reg dylematów przeradza się w we-

wnętrzną walkę z samym sobą. 

Człowiek często decyduje się nie 

robić nic, bo tak lepiej, wygodniej  

i prościej.  

 Niemal każdy z nas ma w 

domu jakiegoś pupila, którego da-

rzy szczególną sympatią. Dbamy  

o swoje zwierzaki bawiąc się z ni-

mi w ogrodzie i codziennie wycho-

dząc na spacer. Ten sielankowy ob-

raz, który maluje mi się w głowie, 

uderza mnie z niepowtarzalną siłą. 

Przypominam sobie bowiem, przy-

kre wydarzenie, którego świadkiem 

byłam kilka dni temu. 25 maja 

znajdowałam się w pobliskim mia-

steczku. Mijając starą kamienicę 

zauważyłam mężczyznę, który gru-

bym, metalowym drutem brutalnie 

uderzał psa. Wychudzone, zanie-

dbane zwierzę leżało bezradnie na 

ziemi, ledwo dysząc. Przechodnie  

z niesmakiem spoglądali na spraw-

cę, ale mruknąwszy coś pod nosem 

- szli dalej. Zdarzenie to wywarło 

na mnie tak piorunujące wrażenie, 

że czym prędzej podbiegłam do 

mężczyzny i odepchnąwszy go, 

wyrwałam z rąk metalowe narzą-

dzie. Ten, obruszony powiedział 

coś, po czym odszedł mocno zde-

nerwowany. Razem z rodzicami 

przeniosłam psa do samochodu  

i w błyskawicznym tempie prze-

wiozłam do weterynarza. W ciągu 

godziny pies zdechł. Lekarz wete-

rynarii stwierdził, że doszło do 

krwotoku wewnętrznego, a także 

połamania kilku żeber i zmiażdże-

nia przedniej łapy.  

 Dzisiaj ludzie często de-

monstrują swoją wyższość poprzez 

znęcanie się nad zwierzętami.  

W Polsce systematycznie rośnie 

liczba osób skazanych za tego typu 

przestępstwo. Sądy obecnie orzeka-

ją ok. 500 prawomocnych wyroków 

w tej sprawie, a jeszcze w roku 

2003 było ich o połowę mniej. To 

tylko oficjalne statystyki. Zastana-

wiające jest to, ilu ludzi nadal bez-

karnie maltretuje zwierzęta a nikt  

o niczym nie wie. Po całym zajściu, 

wraz z rodzicami odwiedziłam ka-

mienicę, obok której doszło do zda-

rzenia. Nikogo nie było, mężczyzna 

przepadł bez śladu.  

 Niektórzy ludzie uważają, 

że aby zmniejszyć liczbę wypad-

ków należy dotkliwiej karać prze-

stępców nakła-

dając na nich 

kary pieniężne, 

o b o w i ą z e k 

ciężkiej pracy 

czy też wyrok 

po z baw ie n ia 

wolności. Naj-

bardziej ude-

rzająca jest postawa ludzi, którzy 

swój gniew, frustrację, niespełnie-

nie pragną wyładowywać na zwie-

rzętach. Gdy w żyłach niemiłosier-

nie pulsuje krew a ciśnienie gwał-

townie podnosi się, człowiek daje 

upust emocjom a ofiarą staje się za-

zwyczaj bezbronny zwierzak. Prze-

raża mnie również postawa ludzi, 

którzy obserwują zdarzenie. Kato-

wany drutem pies był na tyle osła-

biony, że nie mógł wydać z siebie 

żadnego dźwięku, który mógłby 

ktoś usłyszeć. Pupil nie skomlał, 

nie wył, lecz każdy z przechodniów 

widział bestialskie traktowanie 

zwierzaka. 

 Sęk tkwi w tym, aby usły-

szeć ciszę, która tak często jest wo-

łaniem o ratunek i sygnalizatorem 

niebezpieczeństwa. Ktoś powie, że 

pies to bezuczuciowe zwierzę. Nie. 

Ono odczuwa ból, tak jak człowiek. 

Może czasem warto przemyśleć 

swoje zachowanie i wyeliminować 

egoizm, a postawić na empatię? 
 

Aneta Jaworecka 
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Usłyszeć ciszęUsłyszeć ciszęUsłyszeć ciszę   

 Wakacje, to chyba naj-

szczęśliwszy okres w życiu każde-

go ucznia. W piosence zespołu Aro 

pt. „Pocztówka z wakacji” możemy 

usłyszeć:  Przez 2 miesiące wolne 

od szkoły/Od stresu od pisania lek-

cja, temat,/Kreślenia marginesów, 

testów, kartkówek i sesji/Od niko-

mu niepotrzebnych fizyki lekcji. Po 

10 miesiącach ciężkiej intelektual-

nej pracy wreszcie będziemy mogli 

odpocząć, zrelaksować się i po-

rządnie wyspać!!! Znudził mnie już 

pośpiech i te obowiązki/ Te wszyst-

kie mądrości i ciężkie książki/ Wer-

sik całonocny ja nie musze wst-

awać/ Przez 2 miesiące maksymal-

na laba.                                                                                          

 Jednak teraz wakacje są 

często traktowane jako czas, kiedy 

możemy iść do pracy i zarobić parę 

groszy. Wielu młodych ludzi, rów-

nież z naszej szkoły deklaruje się, 

że w wakacje będzie zarabiać pie-

niądze na „drobne” wydatki. Oczy-

wiście część z nas pojedzie na ro-

dzinną wycieczkę, kolonię lub 

obóz językowy.  Będę chodził po 

lesie, obcował z przyrodą/ Z szu-

mem zielonego drzewa i z płynąca 

wodą/ Z pogodą łąka i potok/ Ple-

cak i wałówka, coraz głębiej na 

spacer dla zdrówka/ Miejscówka, 

pod barem, pod parasolami/  

Z dziewczynami, z chłopkami  

i z tnącymi komarami/  Sami, wy-

p s i k a n i 

o f f a m i 

pogryzie-

ni po wę-

drówkach 

pol skimi 

lasami.    

 Ci, których nie stać na wa-

kacyjny wyjazd z rodziną na pew-

no zorganizują sobie świetnie czas 

i nie zmarnują wakacji. 

 Teraz nie zastaje mi nic 

innego, jak tylko życzyć Wam uda-

nego odpoczynku :-) Do zobacze-

nia we wrześniu! 
 
 

 
 

Sylwia Janiszewska  
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