
   

   

Gazetka Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Sączu 

maj /czerwiec 2015 

Nagroda za wielkie serce — strona 5 



 2 

 2 

Kochani Czytelnicy! 

To już ostatni numer „SZTAMY” w tym roku szkolnym.  Mam nadzieję, że każdy 

z Was w pełni wykorzystał dziesięć miesięcy i dał z siebie wszystko.  Dla naszych 

stałych czytelników przygotowaliśmy wiele ciekawych informacji. 

Czy folklor jest interesujący dla współczesnego człowieka? Czy dopalacze są 

groźna dla naszego zdrowia i życia? Czy taniec może pomagać nam w życiu? Na 

te i inne pytania odpowiemy w naszych artykułach! 

W tym wydaniu również o zwycięstwie naszych sportowców i przedsiębiorców. 

Na „8 pytań do…” odpowiedzą nam Pani Prof. Małgorzata Migacz oraz Pani 

Prof. Joanna Pawłowska. W wywiad (ówce) Pani Wicedyrektor Teresa Majer-

czyk opowie o sukcesach w technikum, a uczennica Mariola Majda o swojej 

„Fotopasji”. I tym razem nie zabraknie śmiesznych cytatów naszych nauczycieli 

oraz komiksu.  Życzę przyjemnej lektury! 
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 Choć wielkimi krokami 

zbliżają się wakacje, uczniowie naszej 

szkoły nie zrobili sobie wolnego.  Na 

każdych zawodach sportowych starają 

się osiągnąć jak najlepszy wynik. 

 24 kwietnia odbyła się Liceal-

iada LA o mistrzostwo Nowego Sącza. 

Uczniowie startowali w biegu na 

100m, 400m, 800m, skoku w 

dal, pchnięciu kulą oraz sztafe-

cie 4x100. Po zakończeniu ry-

walizacji nasza szkoła uzyskała 

III miejsce.  

 Reprezentacja ZS nr 3 

wzięła następnie udział w 

zawodach wojewódzkich, które 

odbyły się 28 maja w Krakowie. 

W stolicy małopolski wyróżniła 

się sztafeta szwedzka 

(400,300,200,100m). Uczniowie  

naszej szkoły zajęli w wo-

jewództwie świetne III miejsce! 

 20 maja miała miejsce 

Licealiada klas I i II o mistrzostwa Nowego 

Sącza. Katarzyna Oracz (klasa I LO f) 

zwyciężyła w biegu na 100 i 200m, a szt-

afeta 4x100 zajęła 2 miejsce.  

- Od trzech lat odnosimy sukcesy w Liceal-

iadzie, chociaż nie mamy własnej sali 

gimnastycznej - mówi Pani prof. Zofia 

Gołąb, nauczycielka wychowania 

fizycznego w ZS nr 3 w Nowym Sączu. - 

Przegrywają z nami szkoły, które mają 

lepsze warunki. Sportowe sukcesy są 

przede wszystkim zasługą naszych zdol-

nych uczniów. 

Rok szkolny 2014/2015 w VI LO 

przyniósł zwycięstwa  w różnych dyscy-

plinach sportowych, jednak najczęściej 

nasi uczniowie odnosili sukcesy w lek-

koatletyce. Na tych zawodach zdobyli 

najwięcej trofeów. Możemy być dumni, 

że tak utalentowani sportowcy 

uczęszczają do naszej szkoły. Mamy 

nadzieję, że wakacje spędzicie równie 

aktywnie i w przyszłym roku szkolnym 

dacie naszej szkole jeszcze więcej 

powodów do dumy. 

 

Edyta Oleksy, klasa II  LO a 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

Zwycięstwo lekkoatletów 

 Na początku czerwca w Hali 

Widowiskowo-Sportowej w Nowym 

Sączu odbył się turniej piłki nożnej o 

puchar dyrektora Zespołu Szkół nr 4. 

Drużyna z naszej szkoły, po zaciętym 

meczu, wywalczyła II miejsce.  

 W turnieju wzięło udział sześć 

zespołów z różnych szkół z Nowego 

Sącza. W finale nasza reprezentacja 

spotkała się z drużyną z Zespołu Szkół 

nr 1 im. KEN. W regulaminowym czasie 

gry był remis 1:1, a zwycięzców wyłoni-

ły dopiero rzuty karne. Skład naszej 

drużyny: Maciej Wiktorowski, Patryk 

Szarek, Radosław Niemas, Jakub Wię-

cławek, Marcin Hajduk, Bartosz Orlecki, 

Michał Gardoń, Oskar Zaczyk. 

- Uczniowie zrealizowali zadania tak-

tyczne, zagrali konsekwentnie w obro-

nie, tracąc jedynie w turnieju jedną 

bramkę w finale – mówi Pan Prof. Mar-

cin Jasiński, opiekun drużyny. - Nasi 

chłopcy wykazali się również dużą sku-

tecznością w ataku. Na pochwałę zasłu-

guje postawa całego zespołu: walecz-

ność, determinacja i chęć odniesienia 

zwycięstwa.  

W nagrodę uczniowie otrzymali okazały 

puchar i pamiątkowe dyplomy.  

(Red) 

Waleczność i determinacja 
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8 PYTAŃ DO... 

8 pytań do… Pani Prof. Małgorzaty Migacz, 

nauczycielki matematyki, opiekunki projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” 

1. Życiowe motto…  Idę przez życie tylko raz, dlatego cokolwiek 

dobrego mogę uczynić to czynię, bo nie przejdę tędy nigdy  

więcej... 

2. Jestem… Szczęśliwym człowiekiem. 

3. Największy sukces… To zarażanie młodych ludzi wrażliwością 

na dobro... 

4. Największa porażka... Nie ma takich porażek, które nie wnosiły-

by ze sobą czegoś cennego, zawsze czegoś mnie nauczyły. 

5. Moim autorytetem jest… Taki Święty a zarazem taki zwyczajny 

– święty Jan Paweł II. 

6. Najbardziej dumna jestem z… tego, że w każdej chwili swego życia staram się być sprawiedliwa. Zawsze pamiętam, że w 

naszym życiu najważniejszy jest człowiek... 

7. Ulubiona klasa… No oczywiście, że w tej chwili 2 LO D :-) , a tak poważnie lubię ludzi za to kim są i co sobą reprezentują, za to 

że nie starają się udawać kogoś innego, że potrafią dzielić się z nami tym, co najlepsze i najpiękniejsze. 

8. Książka godna polecenia… Ojj! Od dawna nie mam czasu na dobrą  lekturę. Wiem, że informacja o tym, co człowiek czyta, 

mówi o nim wszystko — niestety nie mam nic na chwilę obecną godnego  polecenia. 

8 pytań do… Pani Prof. Joanny Pawłowskiej,  
nauczycielki języka niemieckiego, opiekunki projektu  

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” 

1. Życiowe motto… "Cała sztuka to mieć odwagę i energię, żeby coś zmienić. Może nie od razu cały świat, ale ten kawałek wo-

kół siebie"- na dobre oczywiście :)) 

2. Jestem…  na zewnątrz bezpośrednia, w środku wrażliwa, może (nie) doskonała, ale za to prawdziwa. 

3. Największy sukces… rodzina oraz to, że mam wokół siebie przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć, choćby nie wiem co... 

4. Największa porażka… "Nie robiąc nic unikasz porażki, a wraz z nią sukcesu". Zgadzam się z myślą, że "porażka to doskonała 

okazja, by rozpocząć coś jeszcze raz, tym razem mądrzej." Na szczęście w moim życiu nie było takich porażek, po których nie 

mogłabym się podnieść. To nie zwycięstwa, lecz porażki kształtują nasz charakter i mobilizują do dalszego działania. Poddać się 

bez walki to jest dopiero klęska. 

5. Moim autorytetem jest… trudne pytanie.  Na przestrzeni lat były i są to różne osoby (jestem reprezentantką pokolenia JP II), 
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które mi imponowały, wzorowałam się na nich. Jednak największym ponadcza-

sowym autorytetem są moi rodzice, którzy wychowali mnie, mam nadzieję, na 

dobrego człowieka. 

6. Najbardziej dumna jestem z… mojego synka, z tego, co robię w życiu, jeśli 

uda mi się zrobić coś, co uczyni drugiego człowieka szczęśliwszym, lepszym, 

uśmiechniętym..... 

7. Ulubiona klasa… wszystkie klasy mają swój nieoceniony urok i każdą lubię na 

swój sposób, lecz największym sentymentem darzę moich wychowanków. 

8. Książka godna polecenia… z uwagi na mój zawód oraz nieustanne kształcenie 

się (awans zawodowy itd.) w ostatnim czasie bardzo dużo czasu poświęcam lite-

raturze psychologiczno-pedagogicznej oraz dydaktycznej. Nie mam ulubionej 

książki, ale lubię dobrą literaturę. Niestety na taki luksus mogę sobie pozwolić 

tylko w dni wolne od szkoły. Czego i wam życzę,  bo przecież niedługo wakacje:) 

 

8 PYTAŃ DO... 

 „Kiedy pomagamy innym, poma-

gamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, 

które dajemy, zatacza koło i wraca do 

nas” ~ Flora Edwards.  O tym mogło się 

przekonać 20 wolontariuszek z klas II LO d, 

II LO f i III LO e, które wyjadą w najbliż-

szym czasie do Rzymu. Wycieczka jest na-

grodą za udział w projekcie „Mieć wyob-

raźnię miłosierdzia”. Opiekunkami przed-

sięwzięcia były: Pani Prof. Małgorzata 

Migacz oraz Pani Prof. Joanna Pawłowska. 

Od września ubiegłego roku do czerwca 

2015 roku uczennice angażowały się w 

akcje niesienia pomocy potrzebującym. 

Licealistki współpracowały m.in.: ze Stowa-

rzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo i Umy-

słowo „Nadzieja”, Stowarzyszeniem 

SURSUM CORDA, Towarzystwem Przy-

jaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”, 

Domem Pomocy Społecznej, Fundacją  

Pomocy Osobom z Autyzmem 

„MADA”.  

- Obawiałyśmy się, że nie uda nam się 

osiągnąć wszystkich założonych celów 

– mówią opiekunki projektu Prof. Mał-

gorzata Migacz oraz Prof. Joanna Paw-

łowska, nauczycielki w ZS nr 3 w No-

wym Sączu. – Zadań było bardzo dużo. 

Długo zastanawiałyśmy się komu nale-

ży pomóc i dlaczego. Tyle jest przecież 

osób, rodzin, instytucji, które liczyły na 

nasze wsparcie. Na szczęście wszystkie 

działania udało nam się zrealizować. 

Uczennice przez cały rok pomagały nie-

pełnosprawnym osobom w codziennych 

czynnościach, organizowały im wolny 

czas, zbierały środki finansowe na ich 

potrzeby, spełniały drobne marzenia 

chorych dzieci. W tym roku kapituła kon-

kursu doceniła wielkie serce naszych 

koleżanek i postanowiła wyróżnić ich 

zaangażowanie. W nagrodę wolonta-

riuszki pojadą na wycieczkę do Rzymu.  

 

 

Nagroda za wielkie serce 

INFORMACJA 

Natalia Banach, klasa II LO a 

(Red) 
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SYLWETKA 

 Wysoki chłopak o kręconych wło-

sach, często uśmiechnięty, to Krystian 

Górny z klasy II LO B. Ostatnio wygrał 

szkolny Festiwal „Guzik z Pętelką” w kate-

gorii taniec. Zajmował też wysokie miejsca 

w innych szkolnych i międzyszkolnych 

turniejach. 

- Sukcesy w konkursach nie są dla mnie 

ważne, bo nie o to chodzi w tańcu – mówi 

Krystian. - Spoko, jest rywalizacja i każdy 

stara się pokazać przeciwnikowi, gdzie 

jego miejsce, ale według wielu tanecznych 

laików ,,jak nie wygrałeś zawodów, to 

jesteś lama". Z  takimi przekonaniami trze-

ba walczyć i pamiętać, że zabawa i zawie-

ranie nowych znajomości są  

w tańcu NAJ-WAŻ-NIEJ-SZE.  

Dla niego taniec od sześciu jest przede 

wszystkim pasją i zabawą.  

- Programy typu You Can Dance, Mam 

Talent  dały mi chwilowego kopniaka, ale 

prawdziwą zajawkę złapałem jak poje-

chałem na pierwszy turniej – opowiada 

zdolny licealista. - To było w 2010 roku w 

Koszalinie - Black Street 2010. Wtedy 

poznałem prawdziwych tancerzy i byłem 

na pierwszych warsztatach poppingu. To 

taniec polegający na szybkim spinaniu  

i rozluźnianiu mięśni (tzw. pop) w rytm 

muzyki w połączeniu z różnymi pozami  

i ruchami.  

Krystian w wolnym czasie spotyka się  

z kolegami, szuka informacji o swoich 

ulubionych fandomach (przez komiksy, 

filmy/seriale). Trenuje również kalisteni-

kę (aktywność fizyczną, polegającą na 

treningu siłowym, opartym o ćwi-

czenia z wykorzystaniem własnej 

masy ciała, takie jak np. „pompki”, 

„mostki”, „brzuszki” i „dipy”). Lubi 

także parkour,  czyli  pokonywanie 

przeszkód stojących na drodze w 

jak najprostszy i najszybszy sposób. 

Wieczory poświęca na treningi 

poppingu. Zapytany o swoją przy-

szłość odpowiada: Tego, co będę 

robił w przyszłości jeszcze nie 

wiem, ale chciałbym kontynuo-

wać ,,przygodę" z poppingiem, na 

przykład poprzez nauczanie innych 

osób. 

 

Maria Węgrzyn, klasa II LO a 

Tancerz na szóstkę 
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Prowadzące – Pani dr hab. Agnieszka 

Krawczyk oraz Pani dr Monika Golon-

ka – Czajkowska z Instytutu Ekologii  

i Antropologii Kulturowej na Uniwer-

sytecie Jagiellońskim,  skierowały swój 

wykład do młodzieży z klas gimnazjal-

nych oraz ponadgimnazjalnych. Jego 

celem było przede wszystkim przybli-

żenie pojęcia antropologii oraz poka-

„Zobaczyć, odkryć, zrozumieć. Antro-

pologiczna wyprawa w świat bliski  

i daleki” – pod takim hasłem 27 maja 

br. odbyła się konferencja w Miastecz-

ku Galicyjskim w Nowym Sączu. Orga-

nizatorami spotkania byli: nowosądec-

ka Delegatura Kuratorium Oświaty, 

Uniwersytet Jagielloński oraz Muzeum 

Okręgowe w Nowym Sączu. 

 

zanie jej zastosowania w różnych dziedzinach 

życia społecznego.   

Dr Monika Golonka Czajkowska, wykładająca 

na Uniwersytecie Jagiellońskim, zwróciła 

uwagę na to, że antropologia uczy specyficz-

nego spojrzenia na świat. Dzięki niej możemy 

lepiej zrozumieć dane grupy społeczne oraz 

poznać ich punkt widzenia. Dyscyplina ta 

zmusza do refleksji na temat tego, kim jeste-

śmy i skąd pochodzimy.  Powrót do moty-

wów folklorystycznych i regionalnych jest 

dobrą okazją, by kształtować świadomość 

narodową, ale jednocześnie podkreślić swoją 

odrębność.  

- Każdy powinien wiedzieć, jak żyli jego 

przodkowie oraz jaka kultura go ukształtowa-

ła – mówi Stanisław Szudek, dyrektor Delega-

tury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. – 

Poszerzanie wiedzy w tej dziedzinie jest na-

szym obowiązkiem. W ten sposób pielęgnuje-

my  kulturę i tradycję. Chcemy zachęcać mło-

dzież do poznawania regionu poprzez organi-

zowanie takich konferencji. 

Ta nietypowa lekcja uświadomiła młodym, że 

regionalizm to również sposób na pokazanie 

swojej oryginalności. Coraz częściej artyści 

sięgają do motywów folklorystycznych  

w muzyce, modzie, malarstwie oraz fotogra-

fii. Folklor staje się inspiracją. Na koniec spo-

tkania wystąpił zespół wokalno – instrumen-

talny „CANTO” z Zespołu Szkół Zawodowych 

w Bieczu. Zaproszeni goście zwiedzili również 

Miasteczko Galicyjskie. 

 

Natalia Banach, klasa II LO a 

 

INFORMACJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folklor staje się inspiracją 
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 Pod koniec maja II klasa dzien-

nikarska VI LO udała się na warsztaty 

do jednego z oddziałów Instytutu Pa-

mięci Narodowej, mieszczącego się  

w Pałacu Konopków w Wieliczce.  

Do zadań Instytutu należą: gromadzenie  

i zarządzanie dokumentami organów 

bezpieczeństwa państwa, prowadzenie 

śledztw w sprawie zbrodni nazistow-

skich i komunistycznych oraz realizowanie 

działalności edukacyjnej. Instytut przejmu-

je również dokumenty z innych archiwów. 

Dzięki temu, że ustawa o IPN przewiduje 

udostępnianie pism zgromadzonych w 

archiwach służb specjalnych PRL, nasi ucz-

niowie mieli jedyną i niepowtarzalną oka-

zję zapoznać się z niektórymi z dokumen-

tów. Wizyta rozpoczęła się od oprowadze-

nia uczniów po podziemiach Instytutu, by 

na własne oczy mogli zobaczyć około 6 

km akt. Po wejściu do archiwum niemal 

od razu czuje się charakterystyczny 

zapach starych papierów. Kolejnym 

punktem była praca nad jedną z archi-

walnych teczek, sporządzonych przez 

członków służb specjalnych. Każda gru-

pa uczniów, dostając skan dokumentu, 

mogła dokładnie przeanalizować jakie 

metody kiedyś stosowano, aby pozby-

wać się wrogów PRL. Zdecydowanie 

najciekawszą rzeczą było przeglądanie 

dokumentów o osobach, o których or-

gany bezpieczeństwa państwa zbierały 

informacje. Wszelkie pamiętniki, pasz-

porty i zdjęcia zrobiły na uczniach na-

prawdę duże wrażenie. Warsztaty w 

IPN pozwoliły młodym ludziom zrozu-

mieć, jakie trudności dla przeciętnych 

obywateli wynikały z operacji przepro-

wadzanych przez Służbę Bezpieczeń-

stwa i Milicję Obywatelską. 

 

Dziennikarze z wizytą w IPN 

INFORMACJA 

Angelika Kmiecik, klasa II LO a 

WYWIAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utalentowana, ambitna, kreatyw-

na… to tylko niektóre przymiotni-

ki, jakimi mogłabym ją określić. Jej 

pasją jest fotografia. Na swoich 

zdjęciach wyraża coś więcej niż 

obraz. Potrafi uchwycić chwilę i 

emocje. Uczennica II klasy dzienni-

karskiej VI LO w Nowym Sączu – 

Mariola Majda w wywiadzie opo-

wie nam o swoim hobby. 

 

Prowadzenie bloga to promocja Twojej 

twórczości? Czy pomaga Ci to zachęcić 

ludzi do podziwiania Twojej pasji? 

 

Jestem cały czas aktywna na Facebooku, 

Photoblogu i Instagramie. Staram się, 

aby pojawiały się tam moje najlepsze 

prace. Spotykam się z ogromną akcepta-

cją co sprawia, że mam motywację do 

dalszego działania. 

Fotopasja 
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Jak zaczęła się Twoja przygoda z fo-

tografią? 

Moja przygoda z fotografią zaczęła się 

5 lat temu. Zainteresowanie tą dzie-

dziną sztuki pojawiło się dzięki moje-

mu kochanemu Tacie, który kupił mi 

pierwszy w moim życiu aparat – Ca-

non A495. 

Jak wspominasz swoje początki? Czy 

były trudne? 

Na początku moje hobby kosztowało 

mnie wiele pracy i wyrzeczeń, ale 

dzięki temu z dnia na dzień byłam 

coraz lepsza. Dzisiaj widzę błędy, któ-

rych nie dostrzegałam poprzednio i 

dlatego zwracam na nie teraz uwagę.   

W którym momencie zrozumiałaś, że 

fotografia jest tym, co chcesz robić w 

życiu?  

Każdy dzień z aparatem mi to uświa-

damiał. Codziennie coraz bardziej 

dostrzegałam, że poprzez zdjęcia wy-

rażam siebie. Po jakimś czasie zrozu-

miałam, że stało się to moją codzien-

nością, bez której nie potrafię żyć. 

Twoje projekty to wynik współpracy 

z wieloma osobami. Opowiedz jak to 

jest ciągle pracować z ludźmi? Czy 

spotykasz się z trudnościami? 

Praca z ludźmi daje mi wiele satysfak-

cji. Owszem trudności się zdarzają. 

Nigdy nie można być z nikim w pełni 

zgodnym. Najczęściej sprzeczamy się 

o wyraz twarzy na zdjęciach czy pozę, 

ale… największą radość sprawia mi 

moment, kiedy te zbulwersowane 

osoby mówią: wow! nie poznaję się 

na tym zdjęciu? 

Jaki gatunek fotografii uznajesz za 

swoją specjalność?  

Portrety i makro :) 

Ile sprzętu zazwyczaj zabierasz na 

sesję? 

Zawsze mam przy sobie moją naj-

wspanialszą lustrzankę Canona Eos 

500 D i statyw. Czasem zabieram 

również cyfrówkę. 

Z jakimi wyzwaniami musisz sobie 

radzić? 

Z konkurencją. W świecie, w którym 

żyjemy każdy chce być najlepszy, 

musimy się czymś wyróżniać… nie 

znoszę tego. Mimo wszystko wiem, że 

muszę stawiać na swoim.  

Co najbardziej lubisz w pracy fotogra-

fa? 

Najbardziej lubię zadowolonych z mo-

jej pracy ludzi. Największą trudność 

sprawia mi pogoda… To ona często 

krzyżuje wszystkie moje plany. 

Skąd czerpiesz inspiracje i jak powsta-

ją pomysły na sesje? 

Inspiracje najczęściej czerpię z książek, 

filmów, piosenek. Często pomysły sa-

me przychodzą do głowy. Widzę jakieś 

miejsce i wyobrażam sobie,  co najle-

piej do niego pasuje. 

Co możesz poradzić osobom, które 

marzą o karierze fotografa? 

„Nie sprzęt, ale technika czyni z Ciebie 

zawodnika‘’  

Co robisz w swoim życiu poza fotogra-

fowaniem?  

Jestem bardzo zakręconą osobą. Mam tysiąc 

myśli na minutę. Uwielbiam spędzać czas ze 

zwierzętami, śpiewam, gotuję… 

Opowiedz nam o swoich marzeniach. 

Jak każdy chcę być szczęśliwym człowiekiem, 

który spełnia się zawodowo.   

W życiu każdego artysty pojawia się  kryty-

ka. Jak na nią reagujesz? 

Owszem, spotkałam się z krytyką wielokrot-

nie. Nie lekceważę takich uwag. Staram się 

poprawiać moje błędy i jestem bardzo 

wdzięczna wszystkim, którzy obiektywnie 

wyrażają swoją opinię. Dzięki nim ciągle 

uczę się czegoś nowego. 

I na koniec, jakieś rady dla początkujących 

fotografów? 

Jak najwięcej praktyki :) 

 

WYWIAD 

Natalia Banach, klasa II LO a 
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 No i stało się. Mamy XXI wiek. 

I to nawet od kilkunastu lat. Nawet się 

nie obejrzeliśmy, a słowa „10 lat te-

mu” oznaczają rok 2005, a nie lata 90-

te XX w. Dużo się zmieniło, nie tylko 

kalendarz na ścianie. Przemianie ulegli 

również ludzie – a na pewno młodzież, 

która za wszelką cenę chce uważać się 

za dorosłych. A przecież dorosłość to 

nic ekscytującego – parę możliwości i 

same obowiązki. Za jakieś dwa lata te 

wszystkie dobrze ułożone, eleganckie 

panienki będą łamały swoje długie 

szpony przy wyrywaniu włosów z głowy, 

bo trzeba będzie iść do pracy, żeby zaro-

bić na życie i na zachcianki. Wtedy mama 

raczej już nie podaruje córeczce kasy na 

sklepowe szaleństwa. Chciałaś być doro-

sła? Trudno, musisz pogodzić się z obo-

wiązkami i z tym, że nikt cię nie wyręczy. 

Chciałabym również przypomnieć, że 

przeklinanie na środku ulicy (im głośniej – 

tym lepiej), ani wypychanie stanika chus-

teczkami nie uczyni dziewczyny bardziej 

dorosłą, raczej zwraca uwagę na jej roz-

paczliwe szukanie rozgłosu, Osobiście 

wolałabym wypchać mózg wiedzą, a nie 

biustonosz chusteczkami, ale cóż, co kto 

woli. Jeśli taka dziewczyna myśli, że jak 

ma wypchany biust i długie paznokcie, to 

chłopak zwróci na nią uwagę, to współ-

czuję bardzo mocno. Współcześni chłopcy 

wolą palić i pić piwo za szkołą, a za dziew-

czyną nawet się nie obejrzą. Taka jest 

prawda!  

 Większa część młodzieży robi nie 

to, co powinna, tylko się buntuje, bo chce 

pokazać rodzicom, że oni mogą sobie mó-

wić, a synek, czy też córcia i tak wie 

wszystko lepiej. Oczywiście, przecież ro-

dzice to stare dziadki i wcale nie wiedzą 

jak żyć, a nauczyciel to już zło totalne, bo 

chce wychować te prawie dorosłe dzieci i 

zmusza je do robienia zadań, których one 

wcale nie potrzebują. A nie potrzebują, bo 

wiedzą już wszystko, co chcą wiedzieć i 

nie opłaca im się uczyć. A przecież nikt 

nigdy nie życzy źle swoim dzieciom. Wszy-

scy wokół starają się, chcą dobrze, a my 

nic nie robimy, tylko marudzimy, że coś 

jest za trudne… I nawet nie chcemy spró-

bować, żeby być z siebie dumnymi. 

 Jak to w końcu jest? – buntujemy 

się robimy wszystkim na złość, żeby poka-

zać jacy jesteśmy świetni, czy udajemy 

dorosłych w tak bardzo nieudolny sposób, 

bo boimy się tej prawdziwej dorosłości? 

 

 

Duże dzieci, czy mali dorośli ? 

FELIETON 

 

 

Bez niedopiętych swetrów, 
dziurawych rajstop, 
nierozchodzonych butów. 
 

Ulicą kroczysz już pewnie. 

Niech oglądają 
wigilijne opłatki 
i wycałowane policzki. 
 
Niech zazdroszczą 
do woli. 

CHWILA POETYCKIEJ ZADUMY... 

Obrazy z naparstka 
 

W naparstku przechowujesz kliszę 

dozwolonych obrazów. 

 

Bez zdartych kolan, 

zeszklonych oczu,  

zaciśniętych pięści. 

 

Bez potłuczonych butelek, 

zgrzytającego widelca i noża, 

powyszczerbianych talerzy. 

 

 

 Natalia Bałuszyńska, klasa II LO g 

 Wiersz Ilony Klimek (ur. 
1992), absolwentki klasy dzienni-
karskiej VI LO.  
 Młoda poetka wydała już 
dwa tomiki poezji: „Zwierciadło 
duszy” (2008) oraz „Zbierane, gu-
bione” (2012). 
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zapisane w Konwencji O Prawach Dziecka. 

Gratulujemy ogromnego zainteresowania 

stoiskiem i zebranych funduszy, które po-

mogą w dalszej rehabilitacji dziewczynki. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy również 

do wszystkich uczennic z I LO a, które 

przygotowały słodkie smakołyki 

Sukces przyszłych przedsiębiorców 

 29 kwietnia br. odbyła się gala 

podsumowująca III edycję konkursu 

„Włącz myślenie. Postaw na przedsię-

biorczość”.  

Organizatorami tego przedsięwzięcia 

było Starostwo Powiatowe w Nowym 

Sączu, Urząd Miasta Nowego Sącza, Są-

decka Izba Gospodarcza, Wyższa Szkoła 

Biznesu – NLU w Nowym Sączu, Fundacja 

„Pomyśl o Przyszłości” oraz Stowarzysze-

nie na Rzecz Integracji Środowisk Akade-

mickich „ORION” w Nowym Sączu. W 

tegorocznym projekcie wzięła udział re-

kordowa liczba uczniów. Ponad 400 mło-

dych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych 

uczestniczyło w wykładach z wiedzy 

ekonomicznej oraz warsztatach  

z przedsiębiorczości w różnych firmach 

i konkursie Młodzi Aktywni. Konkurs 

odbywał się w dwóch kategoriach: 

Miasto i Powiat. Uczniowie, w wybra-

nych przez siebie zespołach, mieli za-

prezentować kreatywny pomysł na 

rozwiązanie problemu społecznego,  

z jakim mogą zmagać się mieszkańcy 

miasta. 

Nasi uczniowie: Natalia Banach, Artur 

Ziajkiewicz oraz Karolina Zielonka, zdo-

byli II miejsce wraz z projektem pt. 

„Integracyjny plac zabaw dla dzieci.” 

Projekt ten miał za zadanie ułatwić inte-

grację dzieci niepełnosprawnych z pełno-

sprawnymi, a tym samym w przyszłości 

uniknąć wykluczenia w społeczeństwie. 

 Opiekunem tego przedsięwzię-

cia była Pani prof. Anna Studzińska. Zwy-

cięzcom serdecznie gratulujemy i życzy-

my dalszych sukcesów!  

 

 

 

Natalia Banach, klasa II LO a 

 

Każdy z nas datę 1 czerwca kojarzy ze 

świętem wszystkich dzieciaków. Z tej 

okazji uczniowie klasy I LO A dziennikar-

skiej postanowili  zorganizować Dzień 

Gospodarza Szkoły.  

Uczennice, ze związanymi w kucyki wło-

sami (ozdobionymi dodatkowo czerwo-

nymi kokardkami) już od samego rana 

sprzedawały wspaniałe ciasta i ciastecz-

ka. Dochód ze sprzedaży słodyczy został 

przeznaczony na leczenie chorej dziew-

czynki, podopiecznej fundacji Sursum 

Corda. Młodym dziennikarzom udało się 

zebrać ponad 150 złotych. Bartosz Ma-

tras, Klaudia Peregrym oraz Kamil Kwiat-

kowski przygotowali również audycję 

radiową, w której przypomnieli zasady 

INFORMACJA 

Czerwone kokardki 

INFORMACJA 

 

             Gabriela Krzak, klasa I LO a 



 12 

 12 

WYWIAD 

Magdalena Polczyk: W tym roku aż 17 

uczennic z technikum uzyskało tytuł Fina-

listy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z 

Zakresu Projektowania i Wytwarzania 

Odzieży. Paulina Mróz, z klasy II, została 

laureatką zawodów centralnych. Co Pani 

zdaniem przyczyniło się do tak znakomi-

tych wyników? 

Nasze uczennice osiągnęły tak wysokie 

wyniki tylko dzięki intensywnej pracy. 

Bardzo istotne w procesie ich przygotowa-

nia było zaangażowanie, zarówno samych 

uczennic, jak i nauczycieli przedmiotów 

zawodowych. Dziewczęta spędziły bardzo 

dużo czasu na dodatkowych pracach. Czę-

sto musiały przychodzić na dodatkowe 

zajęcia, nawet w przerwach świątecznych. 

Ich przygotowanie polegało na opanowa-

niu treści z klas wyższych programowo – 

na przykład z klasy III i IV.  

W technikum od tej pory będzie można 

wybrać specjalność "projektant mody ". 

Czym będzie się charakteryzował 

program tej klasy? 

Zawód projektanta jeszcze nie jest 

ujęty w klasyfikacji zawodów. My od 

dwóch lat jesteśmy ukierunkowani w 

zawodzie technik technologii odzieży 

- projektant mody. Zakupiliśmy już 

program do projektowania i uczenni-

ce będą mogły rozwijać się w tym 

kierunku. 

Wiemy, że młodzież z naszej szkoły 

wyjeżdżała juz na "Fashion Week " 

w Łodzi. Czy takie wyjazdy będą in-

tegralną częścią programu tej klasy ? 

Takie wycieczki wiążą się  z dużymi 

kosztami. W tym roku mamy już za-

kłady, które podjęły się sfinansowa-

nia tego wyjazdu. Młodzież będzie 

mogła zobaczyć jak wygląda taki po-

kaz. 

Nasza szkoła otrzymała patronat 

Wyższej Szkoły Technicznej w Kato-

wicach. Co to oznacza dla naszych 

uczniów ? 

Pani magister Anna Studzińska, która 

ściśle współpracuje z tą uczelnią, za-

warła już takie porozumienie pomię-

dzy władzami WST a panem Dyrekto-

rem. Dzięki temu nasza młodzież bę-

dzie uzyskiwać wszelkie informacje o 

kierunkach kształcenia na tej uczelni 

oraz będzie miała możliwość brania 

udziału w warsztatach organizowa-

nych przez WST. Zarówno w warszta-

tach artystycznych, jak i z kształcenia 

medialnego . 

W mediach bardzo popularne są pro-

gramy typu " Projekt Runway", poka-

zujące pracę  młodych projektantów. 

Czy nasza szkoła ma już jakiś sław-

nych absolwentów, którzy zajmują się 

modą ? 

Mamy kilka osób, które mają własne 

studia projektowania lub zajęły się 

szyciem odzieży zarówno konfekcyj-

nej, jak i indywidualnej. W tej chwili 

zawarliśmy porozumienie i nasze ab-

solwentki, które mają swoje zakłady 

pracy, przyjmują osoby z III klasy na 

praktykę zawodową. Młodzież rozwija 

się w tym kierunku. Nasze absolwentki 

studiują również w Szkole Artystyczne-

go Projektowania w Krakowie, Wyż-

szej Szkole Technicznej w Katowicach 

oraz na Politechnice Łódzkiej. 

Jakie ma Pani Dyrektor marzenia 

związane z Technikum Nr 6? 

Bardzo zależy mi na rozwoju techni-

kum. Chciałabym, żeby ten kierunek 

kształcenia, technik technologii odzie-

ży, nie zaginął. Jestem związana z tą 

szkołą ponad 30 lat i przez cały ten 

czas dążę do jej rozwoju. Staram się, 

żeby nasza młodzież odnosiła wielkie 

sukcesy. Będę nadal pracować z naszy-

mi uczniami, by ich zdolności zostały 

docenione. 

Magdalena Polczyk, klasa I LO a 

Sukces w technikum  

Rozmowa z Panią Prof. Teresą Majerczyk, Wicedyrektorem Zespołu Szkół Nr 3 
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Chce się żyć 

SZTAMA POLECA 

Zastanówmy się, jakie mamy podejście do 

ludzi niepełnosprawnych?  Wśród nas są 

osoby, które podziwiają ich za siłę ducha  

i woli. Niestety, niektórzy są obojętni na 

ich problemy, gardzą nimi, odwracają się z 

niesmakiem lub strachem, mówią że tacy 

ludzie nie powinni żyć, gdyż sprawia im to  

cierpienie i są kłopotem dla najbliższych. 

Czy można mieć negatywny stosunek do 

osób niepełnosprawnych? Zastanówmy 

się:  przecież są  to osoby, które rozumieją 

co się do nich mówi, mają swoje pasje, 

zainteresowania, zdolności, mogą obda-

rzyć nas przyjaźnią, nauczyć cierpliwości w 

dążeniu do wybranego celu. Często są 

przykładem tego, by mimo wszystko nie 

upadać pod ciężarem życiowych proble-

mów i cieszyć się każdą chwilą. To, że ma-

ją jakieś upośledzenie fizyczne lub psy-

chiczne nie powinno wykluczać ich ze spo-

łeczeństwa.  

W filmie opartym na faktach Marka Pie-

przycy pt. „Chce się żyć” widzimy Ma-

teusza, chorego na rozległe porażenie 

mózgowe. Wraz z matką udaje się do 

lekarza. Lekarka stwierdza, że Mateusz 

zawsze będzie tylko roślinką. Okazuje 

się jednak, że chłopiec doskonale rozu-

mie, co się wokół niego dzieje. Nie umie 

po prostu tego wyrazić. Chłopiec intere-

suje się astronomią, ma poczucie humo-

ru, wydaje się być pogodzony z tym, co 

go spotkało, powtarza często, że 

„dobrze jest”. Chciałby tylko udowodnić 

bliskim, że rozumie co do niego mówią. 

Jego ciało jest chore, ale mózg pracuje. 

Film "Chce się żyć" to przede wszystkim 

bardzo dobrze zagrana historia. Dawid 

Ogrodnik, grający głównego bohatera, 

idealnie identyfikuje się na ekranie ze 

swoją postacią, (podobnie  jak Kamil 

Tkacz, odrywający Mateusza w dzieciń-

stwie).  

Film pokazuje, że nie warto się podda-

wać. Zwraca też uwagę na to, jak czuje 

się osoba niepełnosprawna i jej rodzi-

na. „Chce się żyć” to obraz, który wy-

warł na mnie wielkie wrażenie. Jest 

wzruszający, ciepły, momentami hu-

morystyczny. Myślę, że każdy powi-

nien zobaczyć ten film. 

 

 

„Halucynacje, myśli euforyczne. Pociłem 

się, temperatura ciała 43 stopnie, ciśnie-

nie 255/220, puls 190. Taki stan się utrzy-

mywał przez około 5 godzin. Po takiej 

nocy człowiek sobie uświadamia, co zro-

bił, po co mu to było. Ale zaraz myśli: k...,  

to mnie nie zabiło, jestem niezniszczal-

ny" (wypowiedź internauty). Dlaczego 

coś, co powoduje śmierć jest w zasięgu 

ręki, ot tak? Dlaczego jedyną przeszkodą 

do zdobycia tych substancji są pieniądze? 

Dlaczego dopalacze są legalne? Co 

można zrobić? Gdzie szukać pomocy?  

 Chcąc oderwać się od rzeczy-

wistości, poczuć dawkę adrenaliny, mło-

dzi ludzie sięgają po substancje psycho-

aktywne, jakimi są dopalacze. Te 

„produkty kolekcjonerskie” – jak okre-

ślają dilerzy – są niebezpieczne, a w 

niektórych przypadkach śmiertelne.  

Dopalacze, zwane również smart drugs 

stanowią preparaty zawierające w 

swym składzie substancje psychoaktyw-

ne. Większość dopalaczy ma postać ta-

bletek lub mieszanek do palenia.                                               

 Produkty kolekcjonerskie                     

Dopalacze na ogół działają podobnie do 

nielegalnych narkotyków, niekiedy rów-

nież silniej. Jednak, z uwagi na to, że do-

palacze znane są od niedawna, na temat 

większości z nich wciąż nie ma wiarygod-

nych danych dotyczących ich rzeczywi-

stej szkodliwości. W przypadku  

Wypalacze umysłu 

REPORTAŻ 

Maria Węgrzyn, klasa II LO a 



 14 

 14 

REPORTAŻ 

syntetycznych kanabinoli, a więc znajdują-

cych się w dopalaczach odpowiedników 

THC, czyli składnika aktywnego marihuany, 

podejrzewa się, że ich silniejsze powino-

wactwo do receptorów kanabinolowych 

może stanowić zagrożenie dla zdrowia i 

życia konsumentów. Niebezpieczeństwo 

sięgania po dopalacze polega także na tym, 

że konsumenci nie mają pojęcia, w jakich 

dawkach je stosować. Dawek tych nie pre-

cyzują również producenci, a zawartość 

środka czynnego w ich produktach podlega 

znacznym wahaniom. W przeciwieństwie 

do dopalaczy, stosunkowo krótko obec-

nych na rynku, następstwa przyjmowania  

„tradycyjnych” i nielegalnych narkotyków 

są już dobrze rozpoznane, a sięgające po 

nie osoby mają dość dobrą orientację, 

czym ryzykują. Dopalacze, wbrew rozpo-

wszechnionej opinii, nie stanowią łagod-

niejszej wersji czarnorynkowej narkoty-

ków. Przeciwnie – niejednokrotnie działają 

silniej, a przez to są bardziej niebezpieczne 

dla zdrowia. Zażywanie dopalaczy może 

być wstępem do drogi, z której nie ma 

powrotu. Zazwyczaj tego rodzaju substan-

cje prowadzą do poważnych skutków, któ-

re będą odczuwalne w przyszłości.  Na 

forum internetowym spotykamy się z 

różnego rodzaju komentarzami. Jedni są 

przeciw, inni za tym, by dopalacze nie 

były powszechnie dostępne.  

Niech zakażą sprzedaży tego świństwa.. 

„Ludzie kochane, TRAGEDIĄ JEST TO, ŻE 

WY POJĘCIA NIE MACIE, CO TO SĄ 

'DOPALACZE'. I dlatego można was bez-

karnie ***, a wasze dzieci truć jakimś 

zajzajerem. Otóż dopalacze, choć pod 

inną nazwą (jako lekko pobudzające zio-

ła) są całkowicie legalne w większości 

krajów Zachodniej Europy i całkowicie 

legalne w Wlk. Brytanii, gdzie mieszkam. 

(…) Na opakowaniu mają kto je zrobił, i 

co naprawdę w nich jest” - Sławek. 

  

„Nie wiem, co mu strzeliło do głowy, że 

wziął tego dopalacza. Pewnie go kupił, bo 

jest legalny. Pewnie nie widział w tym nic 

złego. Moja żona zmarła trzy lata temu, 

dlatego sam wychowuję syna i córkę. Nie 

upilnuję dzieci w każdej chwili. Niech ci, 

którzy nami rządzą, zakażą sprzedaży 

tego świństwa i dopilnują jego przestrze-

gania!” – Ojciec 17-letniego Grzegorza 

C., który walczy o życie. 

Policja zamknęła prawie 1,4 tys. sklepów, 

ale branża dopalaczowa znowu się uaktyw-

niła. Na rynku pojawia się coraz więcej róż-

nych szkodliwych preparatów - już nie tylko 

sprowadzanych z zagranicy, ale także wy-

twarzanych w  laboratoriach, które zajmują 

się produkcją syntetycznych narkotyków.  

- Problem dopalaczy jest jednym z prioryte-

towych  przedsięwzięć. Cały czas prowadzo-

ne są wzmożone działania mające na celu 

ich zwalczanie. W szkołach prowadzone są 

działania profilaktyczne polegające na pre-

lekcjach dla uczniów gimnazjów i szkół po-

nadgimnazjalnych, rodziców i kadry peda-

gogicznej, dotyczące szkodliwości zażywa-

nia dopalaczy. Będziemy walczyć o to, by 

takie sklepy były zamykane – mówi  Artur 

Kurczaba z Komendy Powiatowej w Ostro-

wie Wielkopolskim. 

 Pomoc 

Przede wszystkim nie można dać wiary 

argumentom naszego dziecka, gdy próbuje 

przekonać nas, iż są to substancje całkowi-

cie nieszkodliwe. Warto spokojnie poroz-

mawiać z dzieckiem i przekonać go do 

zmiany postępowania. W pewnych przy-

padkach niezbędne może okazać się wpro-

wadzenie konsekwencji, takich jak na przy-

kład ograniczenie kontaktu z rówieśnikami. 

Jeżeli problem jest poważny, trzeba zwrócić 

się do psychologa, pedagoga szkolnego lub 

terapeuty uzależnień  

 

 

 

 

Natalia Banach, klasa II LO a 
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 „Włącz wrażliwość!” – to 

hasło kampanii społecznej przygo-

towanej przez uczniów klas dzien-

nikarskich VI LO w Nowym Sączu. 

Celem akcji jest zwrócenie uwagi 

na problemy ludzi niepełnospraw-

nych. Młodzi ludzie w grudniu ub. 

roku zaangażowali się w ogólnopol-

INFORMACJA 

ski projekt 

„Włącz się! Mło-

dzi i Media”. 

Organizatorem 

przedsięwzięcia 

jest Centrum 

Edukacji Obywa-

telskiej w War-

szawie.  Przez 

kilka miesięcy 

grupa młodych 

entuzjastów 

realizowała dzia-

łania, których 

rezultatem jest 

spot kampanii 

społecznej. Film 

został oparty na 

pomysłach sa-

mej młodzieży. 

Scenariusz opra-

cowała Angelika Kmiecik, natomiast zdję-

ciami i montażem zajęli się:  Łukasz Kmak 

oraz Artur Ziajkiewicz.  

- Warto zauważyć, że wokół nas żyje wie-

lu ludzi niepełnosprawnych – mówi Bar-

tosz Matras, uczeń I klasy dziennikarskiej. 

– W Nowym Sączu znajdziemy zakłady 

pracy, organizacje lub stowarzyszenia, 

WŁĄCZ WRAŻLIWOŚĆ 

które starają się pomóc takim 

osobom. Chcieliśmy zwrócić 

uwagę, że taka pomoc jest po-

trzebna również w zwykłych, 

codziennych sytuacjach. 

Licealiści marzą, aby spot dotarł 
do jak największej ilości ludzi. 
Wtedy kampania społeczna bę-
dzie mieć sens. 
-  Film spotkał się z dużym zain-

teresowaniem  – mówi dr Klau-

dia Jasińska, nauczycielka języka 

polskiego i dziennikarstwa w VI 

LO w Nowym Sączu. –  Zależy 

nam, aby jak najwięcej osób 

mogło go zobaczyć.  Dla nas 

cała akcja ma jeszcze dodatko-

wy wymiar. Chcemy w ten spo-

sób zaznaczyć, jak ważną rolę 

we współczesnym świecie pełni 

dziennikarstwo zaangażowane 

w problemy społeczne.  

 Wszystkich zapraszamy 
do obejrzenia filmu na stronie 
www.barbacki.pl albo stronie 
VI LO na Facebooku. 

WYRWANE Z KONTEKSTU... 

Rozmowa w trakcie lekcji podstaw 
przedsiębiorczości: 
 

Uczeń: Panie Profesorze mogę iść do 
ubikacji? 

Prof. Sebastian Bielak: Nie. 

Uczeń: To się zsikam. 

Prof. Sebastian Bielak: To wtedy pój-
dziesz do łazienki po szmatkę. 
 

 

Rozmowa na lekcji matematyki:  

Prof. Adam Szczecina: Rozmawiamy dzisiaj 
czy na następny raz? 

Uczeń: A nie mam „np.” ? 

Prof. Adam Szczecina: Masz...  

Uczeń: Ooo, to poproszę 

Prof. Adam Szczecina: …zgłoszone 26 stycz-
nia. 

 

 

 

Prof. Joanna Olesiak do ucznia: 

- Nie stój za mną, bo czuję się zagro-
żona. 

Innym razem do ucznia: 

- Jak odpowiadasz to patrz na mnie, 
bo jak patrzysz na kolegę to czuję się 
odrzucona. 

 

 

 

Zebrała:   Natalia Drożdż, klasa I LO a 

Anna Główczyk, klasa II LO a 

http://www.barbacki.pl
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KOMIKS 

Ewelina Trojan, klasa II LO b 


