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Kochani Sztamowicze!  

  

Myślałam, że w kolejnym numerze SZTAMY, przywitam 

Was w pięknej, wiosennej atmosferze. Niestety, troszeczkę 

się pomyliłam. Trzeba przyznać, że w tym roku zima nie daje 

nam spokoju. Miejmy nadzieję, że szybko zniknie i pojawi 

się piękne słoneczko.   

Teraz na Wasze ręce składam najnowsze wydanie 

„SZTAMY”, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.  

W czym Pani prof. Ewelina Smaga przypomina Afrodytę? 

Jaka jest naprawdę miłość XXI wieku? Dlaczego nauczyciele 

nie przebierają butów? Aby znaleźć odpowiedzi na te i inne 

pytania, koniecznie sięgnijcie po „SZTAMĘ”! 

 

Ponadto przeczytacie wiadomości o tym, jak w naszej szkole 

obchodzono Dzień Lachów. Pani prof. Agnieszka Tokarczyk 

odpowie na „7 pytań do...”, a Pan prof. Jacek Frączek opowie 

nam o swojej pracy. Na stronie szóstej znajdziecie ankiety,  

w których nauczyciele i uczniowie, wypowiadali się na temat 

walentynek, dnia wagarowicza oraz śmigusa dyngusa. Nasi 

dziennikarze przygotowali również relację z sądu nad S.A. 

Poniatowskim oraz Konradem Wallenrodem. Nie zapomnie-

liśmy także o rubryce literackiej. Młodzi poeci z naszej szko-

ły nie zawiedli nas i tym razem! 

 

  

Życzę przyjemnej lektury! 

 

Redaktor naczelna  

Agata Kmiecik, klasa II LO a   
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W mitologii greckiej mówi się, że bo-

gowie nie chodzą  po ziemi, tylko z 

nieba obserwują nędzny żywot ludzki. 

Zsyłają  przy tym na nas cierpienia, 

strach, choroby, ale również szczęście, 

miłość, dobrobyt. Bogów traktuje się 

jako istoty nadnaturalne, dla których 

my - nic nie znaczący ludzie, jesteśmy 

jedynie zabawkami. 

Jednak w naszej szkole, wśród zwy-

kłych ludzi, ma zaszczyt przebywać 

bogini piękna, miłości i wiosny. Po 

naszych brudnych posadzkach chodzi 

starożytna Afrodyta, która w tym 

wcieleniu przyjęła postać Pani Profe-

sor Eweliny Smagi – naszej nauczy-

cielki języka polskiego. Każdy uczeń, 

który ją zna, może powiedzieć, że gdy 

Pani Profesor wchodzi do klasy 

wszystkim poprawia się nastrój. Dzia-

ła na nas uspokajająco i jej śmiech jest 

równie zaraźliwy jak śmiech bogini 

Afrodyty. 

Nie da się też  nie zauważyć swobod-

nego, a jednocześnie klasycznego sty-

lu w jakim gustuje nasza nauczyciel-

ka. Dzięki temu jest najlepiej ubraną  

nauczycielką w szkole, a może nawet 

na planecie Ziemia. Ma równie 

ogromne serce i potrafi po parę razy z 

rzędu przekładać zapowiedziane kart-

kówki, a nawet sprawdziany, gdy ją o 

to poprosimy. Jednocześnie jest ludz-

ka i  potrafi zrozumieć, że dla nas 

uczniów istnieją inne przedmioty. W 

sposób niezwykle poetycki próbuje 

przekonać nas, że literatura z poprzed-

nich epok kształtuje nie tylko język, 

ale także nas samych. Potrafi nadać 

światło mrocznej epoce średniowie-

cza i odsłonić przed nami, bajkowy 

świat ukryty za gąszczem liter. W 

przyjazny sposób zachęca nas do 

poszukiwania w tekście archaizmów, 

czy innych środków poetyckich  oraz 

domyślić się, co autorowi wiersza 

chodziło po głowie, kiedy pisał ten 

utwór. Jednocześnie prowadząc z 

nami lekcje zabawia nas tak, że w 

całej szkole słychać radosne śmie-

chy. Lekcje z Panią Profesor Eweliną 

Smagą nie są nudne tylko bardzo 

fascynujące. Ma do nas nadludzką 

cierpliwość kiedy po kilka razy z 

rzędu powtarza nam jedno i to samo 

zdanie oraz prosi po raz setny o 

uspokojenie się. W niezwykle arty-

styczny sposób wyłania bohaterów z 

lektur, dzięki czemu stają się nam 

bardziej bliscy. Zachęca nas przy 

tym, do czytania coraz większej ilo-

ści książek, które wzbogacają przy 

tym nasz wąski zasób słownictwa 

oraz poszerzają światopogląd. Nawet 

w najczarniejszym charakterze potra-

fi znaleźć żarzący się płomień dobra. 

Na nikogo nie potrafi się obrazić, 

dłużej niż do końca lekcji. 

 

Dzięki temu widać,  że żaden człowiek nie 

podoła zatem zadaniom,  z jakimi codzien-

nie boryka się boska Pani Profesor Smaga. 

Jej nadludzkie dobro, cierpliwość, wyba-

czenie oraz piękno nie tylko zewnętrzne, 

ale także wewnętrzne potrafi rozjaśnić na-

wet ciemne zimowe dni, kiedy nikomu się 

nic nie chce. Doceńmy zatem fakt, że je-

steśmy w tym gronie uprzywilejowanych 

osób, które miały okazję spotkać się z isto-

tą nadnaturalną. 

 

 

Monika Ogorzałek, klasa I LO a 

Literacki nauczyciel 

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

w której prezentujemy porównanie naszych dydaktyków do bohaterów książek. Dzisiaj… 

 

Afrodyta w szkolnych progach, 

czyli pani prof. Ewelina Smaga 

Komentarz 

Nie każdy kto ma lustrzankę jest fotografem! 

cji! Nie wiesz jak ustawić aparat, aby 

zamrozić obraz, zmienić głębię. Ależ 

owszem - jesteś fotografem. Myślę, że 

osoba, która chce uważać się za foto-

grafa musi mieć na ten temat jakiekol-

wiek pojęcie. WIĘC ZASTANÓW SIĘ 

CZY NA PEWNO NIM JESTEŚ?!  

  

XYZ, klasa II LO a 

być fotografem należy nie tylko umieć 

naciskać przycisk migawki ( dla fotogra-

fów przycisk, którym robisz zdjęcia), a 

nie tylko robić zdjęcia w pełnej automaty-

ce. 

A może zrobisz tak, bo nie wiesz co to 

jest programowanie automatyki ekspozy- 

Wiele osób interesuję się fotografią,  lubi 

robić zdjęcia, dlatego też kupuje sobie no-

wy aparat. Czy jednak sam fakt posiadania 

lustrzanki czyni go fotografem? Ostatnio 

zauważyłam, że osoba, która zdobędzie 

taki sprzęt od razu zakłada sobie funpage 

na Facebooku ( XXX photography ). Aby  
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Informacja 

Dzień Lachów limanowskich  

Pod koniec stycznia, w ramach 

„Festiwalu kultur”, klasa II LO a 

przybliżyła nam kulturę Lachów 

limanowskich. Uczniowie ZS nr 3 

mogli wysłuchać przygotowanej au-

dycji, zobaczyć ludowe stroje, a tak-

że spróbować regionalnych przy-

smaków. 

 Szczególną uwagę zwrócono 

na rok obrzędowy. Bardzo bogato były 

rozbudowane zwyczaje bożonarodze-

niowe oraz związane z okresem wiel-

kanocnym. „Gdy zabłysła pierwsza 

gwiazdka ławę zaścielano sianem, po 

jej rogach kładziono opłatki, pod ławą 

kładziono w miarce kolędę dla kur. Po 

modlitwie siadano do wieczerzy. 

Pierwszą łyżkę brał ojciec - głowa 

domu. Na wieczerzę podawano to 

wszystko, co się w gospodarstwie  

rodziło i co zwykle podawano,  

a więc groch, karpiele, kapustę, 

ziemniaki, pęcaki z grzybami, 

śliwy suszone z kaszą i chleb. 

Gdy usłyszano głos dzwonu (o 

godzinie 11:30) dziewka biegła 

boso nad rzekę ze skopkiem po 

wodę. Twierdzono bowiem, że 

podczas dzwonienia na jeden 

moment woda zamienia się w 

wino.” 

 „W Wielką Niedzielę 

palono ognisko, zwane judaszem - była 

to zazwyczaj wiązka słomy. Łupiny z 

jajek święconych zakopywano do zie-

mi, by się dobrze rodziło zboże.  W  

Poniedziałek Wielkanocny, zwany świ-

gust, chodzono z patykami laskowymi. 

Ubogi wchodził wtedy do domu, rzucał 

patyk na środek izby i trzeba było mu 

dać chleba albo jajka. Z patykiem tym 

gospodarz szedł do stajni i bił młode 

jałówki, aby się brały do bydła (tzn. 

wychowywały na dorosłe krowy).” 

  Podczas Dnia Gospodarza 

Szkoły można było skosztować kołacza, 

faworków, podpłomyków na słodko, 

podpłomyków z kminkiem i masłem 

czosnkowym, ogórków kiszonych i 

suski sechlańskiej (śliwki suszonej).  

 

Pokazane były też stroje ludowe dam-

skie, które składały się z białej, lnianej 

koszuli, kamizelki, kolorowej spódnicy 

i zapaski. 

Mamy nadzieję, że klasa II LO a do-

skonale wywiązała się ze swojego za-

dania i odpowiednio przedstawiła oraz 

przybliżyła kulturę Lachów limanow-

skich. 

 

Dominika Ligas, Sylwia Janisz  

Klasa II LO a 

8 pytań do... 

8 pytań do…  

Pani prof. Agnieszki Tokarczyk,  

nauczycielki języka francuskiego w Zespole Szkół nr 3  

  

1. Życiowe motto: "Quand on n'a pas ce que l'on aime, il 

faut aimer ce que l'on a"- "Jak się nie ma, co się lubi, to się 

lubi, co się ma".  

2. Jestem: Jestem pracowita.  

3. Największy sukces: Spełnianie się w pracy zawodowej.  

4. Największa porażka: Nie umiem pływać.  

5. Moim autorytetem jest: Moja mama  

6. Najbardziej dumna jestem z: Najbardziej jestem dumna 

z tego, co robię w życiu.  

7. Ulubiona klasa: Plusy i minusy dotyczą każdej klasy.  

8. Książka godna polecenia: Nie mam ulubionej książki.  

  

Przygotowała   

Agata Kmiecik, klasa II LO a 
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Kultura 

W piątek przed południem, 15 lutego 

br., klasy drugie naszego liceum wy-

brały się do Małopolskiego Centrum 

Kultury Sokół na spektakl Agencji 

Artystycznej, dotyczący twórczości 

Adama Mickiewicza i Juliusza Sło-

wackiego – dwóch geniuszy romanty-

zmu. 

 

   Uczniowie zgromadzili się pod kinem 

i czekali na swoich opiekunów. Kiedy 

wszyscy byli już w komplecie, a bilety 

zostały zakupione, ruszyliśmy na salę. 

Wśród zainteresowanych spektaklem 

nie zabrakło również uczniów innych 

szkół: Ekonoma i V liceum. Nie mogli-

śmy się doczekać rozpoczęcia seansu. 

W końcu sztuka miała być z udziałem 

publiczności… Nagle światła przyga-

sły, muzyka rozbrzmiała, a na scenie 

pojawiły się... dwie dziewczyny? Tego 

publika nie mogła się spodziewać! Jak 

się okazało, po krótkiej chwili, Joanna  

i Maryla – studentki dziennikarstwa – 

urządziły seans spirytystyczny. Chciały 

wywołać duchy Juliusza Słowackiego  

i Adama Mickiewicza, żeby przeprowa-

dzić z panami wywiad. Dziewczęta 

szukały odpowiedzi na pytanie, dlaczego 

poezję obu twórców tak wiele dzieli, a 

jednocześnie łączy. Po kilku nieudanych 

próbach, nareszcie się powiodło. Począt-

kowo dziewczęta były przerażone i nie-

śmiały się odezwać, lecz szybko stały się 

rasowymi dziennikarkami i skonfrontowa-

ły wrogów. Panowie Mickiewicz i Sło-

wacki starali się udowodnić ukochanym – 

gdyż wzięli dziewczyny za swoje wielkie 

miłości (Joannę Bobrową – Słowacki oraz 

Marylę Wereszczakównę – Mickiewicz) – 

który z nich był bardziej utalentowanym 

twórcą. Co ciekawe nie byli osamotnieni 

w swoich staraniach, ponieważ dziewczy-

ny miały swoich ulubieńców (łatwo zgad-

nąć, że Maryla broniła twórczości Mickie-

wicza, zaś Joanna - Słowackiego). Męż-

czyźni starali się ''odgrywać'' teksty wy-

znaczone przez rywala, pomińmy fakt, że 

szło im to niezwykle opornie oraz recyto-

wać swoje wiersze i inne dzieła, m.in.: 

''Testament mój'' Słowackiego czy ''Pana 

Tadeusza'' Mickiewicza. Studentki rów-

nież mogły pochwalić się swoimi umiejęt-

nościami, z ich ust usłyszeliśmy, np. ''Nad 

wodą wielką i czystą'' oraz ''Stepy aker-

mańskie'' Mickiewicza, hymn - ''Smutno 

mi, Boże!'' czy też ''Rozłączenie'' Sło-

wackiego. Najbardziej do gustu przy-

padł młodzieży aktor grający postać 

Juliusza Słowackiego, gdyż odznaczał 

się bardzo teatralnym zachowaniem, 

wrażliwością i charyzmą. Świadczyły o 

tym ryki śmiechu za każdym razem, 

kiedy ten pojawił się na scenie. Finał 

sztuki okazał się zaskakujący, gdyż cały 

seans spirytystyczny i duchy były zwy-

kłą farsą. Starsi rocznikiem studenci 

zażartowali z koleżanek i zorganizowali 

to wszystko. Aktorzy pożegnali nas 

''uroczystym'' polonezem z ''Pana Tad-

eusza''. My ich natomiast – salwami 

oklasków. 

   Dzięki sztuce teatralnej, młodzież w 

bardzo zabawny i twórczy sposób, mo-

gła przybliżyć sobie poezję obu poetów.  

Mieliśmy okazję zobaczyć współczesną  

konfrontację romantyków. Miejmy na-

dzieję, że takie kreatywne podejście do 

poezji, zapadnie nam w pamięć i skłoni 

do sięgnięcia po literaturę piękną.  

 

 

Adrianna Skraba,  

klasa II LO a 

Duchy Mickiewicza i Słowackiego  

Zmiana obuwia. Czy tak naprawdę u wszystkich?   

Komentarz 

Ze statutu szkoły, Roz. VIII „Prawa i 

obowiązki ucznia”, pkt. 2, ust. 10 do-

wiadujemy się, że uczeń ma obowiązek 

„noszenia obuwia zastępczego na tere-

nie szkoły”. Nauczyciele bardzo często 

argumentują ten właśnie fragment po-

trzebą dbania o parkiety lub po prostu 

brudem, jaki uczniowie roznoszą, wcho-

dząc w mokrym obuwiu codziennym.  

A nauczyciele? 

Ostatnio, przebierając buty, wychodząc 

ze szkoły lub po prostu stojąc na parte- 

rze budynku wraz z przyjaciółmi zauwa-

żyliśmy, że nauczyciele wchodząc  do 

szkoły, po prostu idą dalej. Nie wycierają 

butów, nie przebierają. Postanowiliśmy 

zaobserwować, czy zauważymy jakieś 

zmiany. Zmian nie było. Nie chcę wy-

mieniać nazwisk, ale jedynie dwóch lub 

trzech nauczycieli przebiera obuwie. 

Oczywiście buty profesorów nie brudzą 

parkietu, nie niszczą go. Siedząc nad 

kolejną kawą zastanawiam się, czy hasło 

„buciki przebrane?” w ogóle ma sens ? 

Dlaczego my, uczniowie, mamy OBO-

WIĄZEK dbać o parkiet i czystość, sko-

ro nauczyciele tego nie robią ? Czym się 

różnimy, jesteśmy gorsi, głupsi? Faktem 

jest, że pedagogów w naszej szkole jest 

zdecydowanie mniej, niż uczniów, ale 

czy to oznacza, że można pozwolić sobie 

na wyjątki? Może zróbmy tak, że każda 

klasa co miesiąc może nie przebierać 

butów i jedną „klasą” będą też nauczy-

ciele? Swoją drogą, nie obrażając pięknej 

części czytelników, czy tzw. „szpilki”, 

czyli buty na morderczych igiełkach nie  

są bardziej szkodliwe od butów pła-

skich? A przecież prawie każda przed-

stawicielka kobiecej części kadry takie 

właśnie  nosi. Szkoła, powinna być dla 

ucznia, nie na odwrót. Podobnie zasta-

nawia mnie mowa o tym, że obuwiem 

zamiennym mają być „czarne trampki 

z białym noskiem i białą podeszwą”. 

Gdzie taki zapis w statucie szkoły? 

  

Kończąc wywód, czy jest sens dbać o 

coś, co nauczyciele i tak niszczą? A 

może jest inny powód, dla którego 

mamy przebierać buty, a jeśli tak, czy 

w końcu zostanie nam on przedstawio-

ny? Może nauczyciele kupują  specjal-

ne obuwie, które nie rysuje i nie brudzi 

parkietu? Proszę więc o adres sklepu, 

w którym można je dostać.  

  

 

 

 

Dominik Smoroń,  

klasa II LO a 
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SONDA 

Pani Prof. Ewelina Smaga:  
,,Dzień wagarowicza jest szkolną trady-

cją, która zawsze wiązała się z czymś 

przyjemnym. "  

  

Pani Prof. Bogumiła Gleń-Balicka:  

,,Same wagary nie niosą pozytywnych 

skutków. Lepszym rozwiązaniem nato-

miast jest ustalenie danego dnia razem z 

nauczycielem czy wychowawcą. " 

 

szkołą, ale w tym czasie warto nauczyć się 

czegoś pożytecznego, co przyniesie nam 

korzyści." 

 

Pani Prof. Iwona Błoch  
,,Dzień wagarowicza to moment, w któ-

rym uczniowie robią sobie wolne od szko-

ły. Nie jest to jednak święto. Jest to czas, 

w którym cieszymy się z nadejścia kalen-

darzowej wiosny, której niestety w tym 

roku nie widać." 

DZIEŃ WAGAROWICZA 

Jak dzień wagarowicza postrzegany jest przez nauczycieli ?  

Pani pedagog Violetta Jędruch:  

,,Dla niektórych dzień wagarowicza po-

wtarza się zbyt często, jednak wiemy, że 

obchodzimy go pierwszego dnia wiosny. 

Można ten czas wykorzystać na różne 

sposoby, niekoniecznie opuszczaniem 

lekcji." 

 

Pani Prof. I. Wituszyńska   
,,Dzień wagarowicza można spędzić poza  

ŚMIGUS - DYNGUS  
 Jak „lany poniedziałek” postrzegany jest przez naszych nauczycieli? 

Pani Prof. Ewelina Smaga:  
,,Sama tradycja warta jest powielania i 

niesie ze sobą wiele radosnych wspo-

mnień. Niestety tradycja zanika, zastępo-

wana jest niemądrymi zabawami, które w 

większości idą w parze razem z niechcia-

nymi konsekwencjami."  

 

Pani Prof.  Bogumiła Gleń-Balicka:  
,,Piękna tradycja, jeżeli jest kulturalna.   

  

Najpiękniejszy lany poniedziałek z dzie-

ciństwa to krakowski Emaus. Coś zwią-

zanego z religią, tradycją i obyczajowo-

ścią tych świąt. Powinno to być delikatne 

oblewanie wodą kobiet przez mężczyzn. " 

 

Pani pedagog Violetta Jędruch:  
,,Jeśli jest przeżywany w prawidłowy 

sposób jest przyjemny, może być nową 

formą nawiązywania kontaktów. Niesie   

 

ze sobą zdenerwowanie i smutek jeśli jest 

przesadzony i przepełniony nachalno-

ścią."  

 

Pani Prof. I. Wituszyńska:  

,,Jeśli pogoda dopisuje, czas jest bardzo 

miło spędzany." 

 

Pani Prof. Iwona Błoch:  
,,Bardzo przyjemna tradycja." 

 

Arkadiusz Pydych, klasa II LO a 

Recenzja 

Dobre, współczesne kino 

 Niedawno miałam okazję zoba-

czyć jeden z najnowszych polskich fil-

mów – „Sęp”.  W kinach pojawił się w 

styczniu 2013 roku. Reżyserem i scena-

rzystą jest Eugeniusz Korin.  Tytułowego  

bohatera – policjanta – odegrał Michał 

Żebrowski, a towarzyszył mu Daniel 

Olbrychski, który wcielił się w rolę poli-

cjanta „Bożka”. Oprócz tych dwojga, na 

ekranach możemy dostrzec także gwiaz-

dy współczesnego kina, takie jak: Anna 

Przybylska (Natasza), Paweł Małaszyń-

ski (Robaczewski), czy Piotr Fronczew-

ski (komendant Krasucki).           

 Głównym wątkiem filmu jest 

zlecenie, które dostaje „Sęp” – policjant 

o wyjątkowych zdolnościach. Ma on 

rozwiązać sprawę, dotyczącą znikania - 

w niewyjaśnionych okolicznościach - 

przestępców. Całość filmu wypełniona 

jest nagłymi zwrotami akcji, przez co 

trudniej jest widzowi zrozumieć sens 

cały czas akcja trzyma publiczność w 

napięciu, a sam finał jest zaskakujący. 

 Film „Sęp” widocznie różni się 

od pozostałych polskich produkcji. Jego 

temat nie powtarza się w znanych mi pol-

skich twórczościach filmowych. Widać, 

że reżyser miał własny, oryginalny po-

mysł na dzieło. Mimo iż jest to jego 

pierwsza ekranizacja, doskonale się spi-

sał. Bardzo mocną stroną filmu jest obsa-

da. Aktorzy właściwie wcielili się w rolę, 

które mieli odegrać. Michał Żebrowski i 

Daniel Olbrychski bardzo dobrze odegrali 

szczególnie sceny finałowe, które wyma-

gały od nich niemałego talentu. W grze 

wszystkich aktorów, nie ma nic sztuczne-

go, toteż myślę, że zasługują oni na po-

chwałę.  

 Nie podoba mi się jednak fakt, iż 

ścieżką dźwiękową filmu zajął się tylko 

jeden zespół –Archive. Nie twierdzę, że 

wykonywana przez niego muzyka jest  

zła, ale moim zdaniem film zasługuje na 

różnorodność dźwiękową. Aczkolwiek ta 

uwaga nie zmniejsza wysokiego poziomu 

tego filmu.    

 Po obejrzeniu tej świetnej pro-

dukcji można nieco bardziej zastanowić 

się nad otaczającym nas światem. W gło-

wie pojawia się myśl, czy to co widzimy 

jest prawdą… A może jakiś ważny fakt 

pozostaje przed nami ukryty, a my nawet 

w najmniejszym stopniu nie zdajemy 

sobie z tego sprawy. Z dumą mogę 

stwierdzić, że współczesne, polskie kino 

również może być dobre. Warto obejrzeć 

film „Sęp” i wyciągnąć z niego indywi-

dualne spostrzeżenia i wnioski, a także 

dokonać własnej oceny. 

  

 

Marcelina Lach,  

klasa I LO a 
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Informacja 

26 lutego 2013 roku II klasa dzienni-

karska wzięła udział w spotkaniu z 

dr. Markiem Jarosińskim, specjalistą 

public relations i reklamy, wykładow-

cą w Wyższej Szkole Biznesu - Natio-

nal Louis University w Nowym Sączu, 

dziennikarzem oraz byłym rzeczni-

kiem prasowym komendanta Karpac-

kiego Oddziału Straży Granicznej.  

  

Uczniowie na warsztatach usłyszeli 

kolejne ciekawostki z zakresu rozwoju 

mediów, reklamy i działalności public 

relations, tak przydatne w poznawaniu 

tajemnic dziennikarstwa oraz jego sze-

roko pojętych kontekstów. Dr Jarosiński 

opowiadał również o rodzącym się no-

wym zawodzie fundraisera, czyli osoby 

specjalizującej się w pozyskiwaniu fun-

duszy lub darowizn rzeczowych na cele 

społeczne. 

- Obecnie coraz wyraźniej widać, jak 

słuszne były futurologiczne, jak nam się 

kiedyś zdawało, przewidywania Alvina 

Tofflera, autora koncepcji Trzeciej Fali 

- mówił dr Marek Jarosiński, wykła-

dowca z WSB-NLU w Nowym Sączu - 

Właśnie coraz mocniej dochodzą do 

głosu potwierdzenia, że już weszliśmy w 

ten etap rozwoju cywilizacji ze wszystki-

mi tego dobrymi, ale i złymi skutkami. 

Znacznie trudniejsze jest funkcjonowa-

nie pojedynczych usługodawców, którzy 

przegrywają konkurencję z wielkimi 

koncernami. Wzrasta bezrobocie w skali 

całego świata, jak alarmuje niedawny 

raport ONZ, ludziom młodym, nie tylko 

w Polsce, ale na całym świecie coraz 

trudniej jest wchodzić w etap aktywno-

ści zawodowej - dodaje 

dr Jarosiński, prowa-

dzący na uczelni Koło 

Naukowe Dziennikar-

stwa i Public Relations.  

  

W latach edukacji 

szkolnej warto intereso-

wać się różnymi spra-

wami, doskonalić swo-

je umiejętności, aby 

móc potem znaleźć dla 

siebie miejsce i utrzy-

mać się na coraz bar-

dziej wymagającym 

rynku pracy. Warto także dodać, że coraz 

więcej rozmaitych podmiotów, którymi 

mogą być: agencje reklamowe, agencje 

public relations, portale internetowe, 

podejmują różne działania fundrasingo-

we. 

 

- W myśl zasady, że nauka praktyczna 

uczy skuteczniej, szkoła stara się uatrak-

cyjniać uczniom zajęcia z dziennikar-

stwa. Mimo wielu książek nic nie zastąpi 

warsztatów czy wykładów z fachowcami. 

Tego typu spotkania z cenionymi dzienni-

karzami, wykonującymi swój zawód z 

pasją, są zastrzykiem wiedzy i możliwo-

ścią „szlifowania” umiejętności związa-

nych z tą profesją. A być może dla kogoś 

staną się inspiracją do kreowania swojej 

przyszłości dziennikarskiej..? Więc war-

to! - dzieli się opinią Dorota Dyrda, na-

uczycielka języka polskiego oraz dzien-

nikarstwa w VI LO. 

 

- Uważam, że zajęcia były interesujące. 

Warto uczestniczyć w 

tego typu przedsięwzię-

ciach, bo można się 

wiele nauczyć od ludzi 

doświadczonych, a pa-

trząc na nasz kierunek, 

dziennikarstwo, są to 

ważne dziedziny, bo są 

one narzędziem kształto-

wania wizerunku pu-

blicznego, który dobrze 

wykreowany może utrzy-

mywać się przez długi 

czas i przynosić korzyści 

- mówi Dominik 

Smoroń, z  

klasy II LO a. 

 

- Było naprawdę ciekawie. Prowadzą-

cy jest fachowcem w swej dziedzinie i 

potrafi o jednej rzeczy mówić z kilku 

różnych płaszczyzn, wieloaspektowo - 

dodaje Piotr Karwala, z tej samej kla-

sy.  

  

Spotkania z wykładowcami, specjal-

nymi gośćmi, zajęcia warsztatowe, 

niezmiennie uatrakcyjniają szkolne 

zajęcia w VI Liceum. Uczniowie mają 

okazję dowiedzieć się wielu przydat-

nych rzeczy, połączyć teorię z prakty-

ką, co jest przecież niezbędne w każ-

dym zawodzie, nie tylko dziennikarza 

informacyjnego, ale także publicysty, 

rzecznika prasowego, menadżera, pra-

cownika działów PR czy marketingu, 

osoby odpowiedzialnej za kontakty z 

mediami itd. 

  

Informacje z zakresu public relations 

są również potrzebne w szeroko poję-

tej działalności biznesowej - kto chce, 

aby jego firma czy przedsiębiorstwo 

dobrze funkcjonowało, powinien dbać 

o promocję cały czas, ponieważ dzia-

łalność sporadyczna nie przynosi zna-

czących efektów. 

 

 

 

Agata Kmiecik, klasa II LO a 

Teoria i praktyka 
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Informacja 

Kolejny raz klasa dziennikarska zamieni-

ła się w klasę prawniczą :) Niedawno na 

języku polskim, uczniowie klasy II LO a 

zamienili salę lekcyjną w salę rozpraw, 

gdzie oskarżali Konrada Wallenroda - 

bohatera utworu o tym samym tytule. 

Jest on postacią o podwójnej biografii. 

Jako dziecko został porwany przez Krzy-

żaków z rodzinnej Litwy. Nie zatracił 

jednak narodowej tożsamości, dzięki 

pomocy swojego przyjaciela Halbana, 

który także przebywał z nim na zamku 

krzyżackim. Bohater ten nieustannie mu-

siał mierzyć się z problemami etycznymi. 

Na samym początku 

sędzia Piotr Karwala 

rozpoczął rozprawę. Na-

stępnie oddał głos oskar-

życielom - Angelice Pa-

jor i Sylwii Sierocie, 

gdzie z ich ust wypłynę-

ły zarzuty przeciwko 

Wallenrodowi (Dominik 

Smoroń). Były one na-

stępujące: doprowadze-

nie do rozpadu małżeń-

stwa z Aldoną, poprzez 

porzucenie i zaniedby-

wanie jej, zdrada zakonu 

krzyżackiego, zabójstwo itp. 

 

Po wysłuchaniu zarzutów głos zabrali 

obrońcy: Justyna Bołoz i Arkadiusz 

Pydych. Mieli oni nie lada wyzwanie 

obronić Wallenroda z wszystkich po-

pełnionych przez niego czynów. Po 

wysłuchaniu samego oskarżonego, 

powołano na salę rozpraw pierwszego 

świadka, którym była Aldona. Okazało 

się, że rozstanie z bohaterem było dla 

niej wstrząsającym przeżyciem, przez 

które zamknęła się w wieży. Następnie 

powołano kolejnych świadków. Byli 

to przedstawiciele zakonu krzyżackie-

go, którzy opowiedzieli nam o Konra-

dzie. Kolejnym, ale zarazem ostatnim 

świadkiem był jego najbliższy przyja-

ciel - Halban. Dzięki niemu i tym ze-

znaniom mogliśmy dostrzec, jak jedna 

osoba może manipulować drugą 

(mówimy tutaj o przyjaźni pomiędzy 

oskarżonym a Halbanem). Pod wpły-

wem właśnie tej manipulacji przyja-

ciela, Konrad dopuścił się haniebnego 

czynu, którego konsekwencją było 

złamanie zasad kodeksu rycerskiego. 

 

Werdykt, co do winy Konrada, nie 

został jeszcze ogłoszony. Ława przy-

sięgłych, czyli reszta klasy, jest nieco 

podzielona, co do podjęcia decyzji czy 

jest winny, czy też nie. Wszystko oka-

że się w najbliższym czasie... Nasuwa-

ją się tylko pytania: czy bohaterowie 

romantyczni zawsze muszą tak marnie 

ginąć? Gdyby można było zmienić 

bieg wydarzeń to czy życie Konrada 

potoczyłoby się całkiem inaczej?   

 

Agata Kmiecik, klasa II LO a 

Spór jeszcze nie rozstrzygnięty! 

 

Informacja 

Wyrok zapadł - winny 

Stanisław August Poniatowski był ostat-

nim władcą Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów, ale równocześnie bardzo kon-

trowersyjną postacią. Jak co roku, w na-

szej szkole, odbył się nad nim sąd. Tym 

razem rozprawę sądową przeprowadzili 

uczniowie II klasy dziennikarskiej. 

Nie ma jednoznacznej opinii na temat 

sprawowania władzy w Polsce przez S. 

A. Poniatowskiego, a jego ocena jest 

niełatwym zadaniem. Król godził się na 

protektorat Rosji, ponieważ dzięki niej 

zawdzięczał koronę. Okazał się więc 

grabarzem swojego państwa i podpisał 

akt kapitulacyjny na rzecz Cesarstwa 

Rosyjskiego. Jednak dzięki niemu doszło 

do rozwoju nowoczesnego szkolnictwa i 

zmiany mentalności szlachty. Z ust Justy-

ny Muchy i Roberta Jojczyk 

(oskarżycieli w procesie), Poniatowski 

usłyszał zarzuty, takie jak: doprowadze-

nie do interwencji wojsk rosyjskich prze- 

ciwko Konfederacji Bar-

skiej przedwczesne skapi-

tulowanie w czasie wojny 

polsko-rosyjskiej, przystą-

pienie do Targowicy oraz 

dobrowolne abdykowanie 

na rzecz Rosji. Po wysłu-

chaniu przez sędziego tych 

zarzutów do głosu dopusz-

czeni byli obrońcy. Domi-

nika Osierda oraz Dominik 

Smoroń podjęli się tego nie 

lada trudnego zadania - 

obrony Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. Ich zdaniem oskarżony 

przyczynił się do rozwoju kulturowego 

kraju, bo pomimo tego, że gospodarka 

upadała to w państwie powstawały szko-

ły, teatry. Klasa miała za zadanie osądzić 

króla. Zdania były zróżnicowane, ale 

większość głosów brzmiała, iż władca 

przyczynił się do upadku państwa pol-

skiego.  

 

 

Pani sędzia Bogumiła Gleń-Balicka osta-

tecznie orzekła winę Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. Po raz kolejny w naszej 

szkole zapadł taki wyrok. 

 

 

Monika Boruszka, klasa II LO a 
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Komentarz 

Dzień Kobiet 

jest dziś świę-

tem powszech-

nie obchodzo-

nym w wielu 

krajach. W 

Rosji jest to 

dzień wolny od 

pracy, a panie z 

okazji swego 

święta dostają 

gałązki akacji 

srebrzystej. W Portugalii czy Rumunii 

niewiasty spotykają się w noc 8 marca w 

gronie kobiet na damskich przyjęciach. We 

Włoszech z kolei Dzień Kobiet zaczyna się 

już tydzień wcześniej, gdy na murach poja-

wiają się plakaty symbolizujące to święto, 

a w dniu 8 marca KAŻDA kobieta, bez 

wyjątku, zostaje obdarowana bukiecikiem 

kwiatów. Panowie, bierzcie przykład :) 

 

Dzień ten jednak został zabroniony w Ira-

nie. W 2007 roku irańska policja pobiła 

100 osób, które planowały jego świętowa-

nie oraz zaaresztowała wiele kobiet. 

 

W Polsce Dzień Kobiet kojarzy się z 

czasami PRL-u i legendarnymi rajstopa-

mi oraz goździkami. W zakładach pracy 

czy szkołach był obchodzony obowiąz-

kowo. 

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim pa-

niom życzymy wiele radości, pomyśl-

ności i przede wszystkim cierpliwości :) 

 

 

 

 

Ewa Garbowska, klasa I LO a 
  

Dzień Kobiet! 

Informacja 

Tłusty czwartek 

 

łami. Komu udało się na nie trafić po-

myślność miał gwarantowaną. Jedno jest 

pewne, że w tym dniu nie można liczyć 

kalorii. Na każdym kroku jesteśmy kusze-

ni smacznymi, słodziutkimi, posypanymi 

cukrem pudrem lub lukrem pączkami. 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Orzechowska, Aneta Romanek 

Klasa I LO a 

Historia tłustego czwartku zapoczątko-

wana została w  czasach starożytnych.   

W Rzymie bawiono się hucznie, by 

powitać nadchodzącą wiosnę i poże-

gnać zimę. Ludzie zajadli się tłustymi 

mięsami i popijali je alkoholem, do 

którego zajadano pączki (robione z 

ciasta chlebowego) nadziewane słoni-

ną. 

Święto to w kalendarzu chrześcijań-

skim obchodzi się w czwartek przed 

Wielkim Postem. Rozpoczyna on 

ostatni tydzień karnawału. W Polsce 

zwyczajem jest objadanie się pączka-

mi oraz faworkami (chrustami). 

 

W tym dniu zwyczajem jest malowa-

nie się, przebieranie, zabawa taneczna 

oraz poczęstunek. Z pączkami zwią-

zane jest kilka przesądów oraz przy-

słowia. Jednym staropolskim jest: 

Powiedział Bartek, że dziś tłusty 

czwartek, a Bartkowa uwierzyła, do-

brych pączków nasmażyła. Według 

tego przysłowia, jeśli ktoś nie zje 

choćby jednego pączka w dalszym 

życiu nie będzie mu się wiodło, nato-

miast ten kto je zje może liczyć na 

szczęście. Jest również inna wersja, 

która kazała podczas przygotowania 

pączków nadziewać niektóre migda- 

 

Komentarz 

Dzień Mężczyzn! 
8 marca to data dobrze znana w Polsce 

od wielu lat. Niestety, dzień 10 marca 

nie kojarzy się prawie nikomu. Tym-

czasem trzy dni po naszym święcie, 

czyli Dniu Kobiet, obchodzimy Dzień 

Chłopaka. Skoro panowie w marcu 

obdarowują nas kwiatami, może i my 

powinnyśmy pomyśleć o nich w dniu 

ich święta? 

 

Dzień Chłopaka obchodzony jest głów-

nie przez nastolatków. W szkołach 

dziewczęta przygotowują dla swoich 

kolegów drobne upominki, czasem też 

uczniowie w tym dniu bywają  zwalni- 

ani z odpowiedzi. Jednak już dla doro-

słych data ta nie odznacza się niczym 

szczególnym.   

Prywatnie nie jesteśmy zwolenniczka-

mi obchodzenia sztampowych świąt, za 

które uznaję Walentynki, Dzień Ko-

biet, imieniny. Ale wyznajemy też za-

sadę wzajemności i jeśli dostajemy na 

8 marca kwiaty od swojego mężczy-

zny, to pamiętajmy o nim także 10 

marca. Może tylko warto byłoby zmie-

nić nazwę z chłopaka na mężczyznę? 

Bo skoro jest Dzień Kobiet, który ob-

chodzą także dziewczynki, to dajmy i 

panom ich własne święto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak więc życzymy wszystkim mężczy-

znom wszystkiego, co najlepsze :) 

 

 

Eryka Salamon, Monika Daniel 

Klasa I LO a 
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Wywiad (ówka) 

Jak już zaczęliśmy o humanistach, to 

może się Pan wypowie o podziale 

humanista - ścisłowiec. Czy to ma 

sens? 
Dr Zdzisław Pogoda: Mnie ten po-

dział osobiście denerwuje. Dla mnie 

humanista to umysł otwarty, gotowy na 

wyzwania. Taki, który interesuje się 

wszystkim, co stworzyli ludzie. Zresztą 

wszyscy znamy hasło humanistów od-

rodzenia ,,Nic, co ludzkie nie jest mi 

obce". Dlatego zawsze mnie denerwuje 

mówienie: jestem humanistą, więc do 

matematyki się nie nadaję. Nie chodzi 

o to, żeby humanista znał wzory, twier-

dzenia, ale żeby się interesował, jaki 

jest sens, jakie jest znaczenie, jakie 

zastosowanie… To jest prawdziwy 

humanista. Jeśli ktoś mi mówi, że jest 

humanistą i nie umie matematyki, to 

dla mnie nie jest humanistą tylko nie-

ukiem. Tym bardziej powinien wie-

dzieć prawdziwy humanista, że w sta-

rożytności właśnie matematyka ozna-

czała wiedzę. Wiedzę, nie rachunki, 

tylko wiedzę. :-) 

 

Przychodzi mi na myśl recenzja 

książki, której jest Pan współauto-

rem ,, Bezmiar matematycznej wy-

obraźni". Czytamy w niej, że nie-

sprawiedliwe podejście do matema-

tyki jest rezultatem niewłaściwego 

systemu edukacji. Poruszono tam 

również inne problemy: lekceważące 

podejście młodych ludzi, którzy ce-

nią bardziej lenistwo, od wysiłku 

intelektualnego, a także stereotypo-

we postrzeganie ludzi, zajmujących 

się tą dziedziną wiedzy. Czy jest to 

problemem? Powiedział Pan podczas 

wykładu, że władza nie lubi ludzi 

wykształconych… 

Ja tutaj oczywiście się wyzłośliwiam, 

bo jest to przerysowanie, ale uważam 

za niewłaściwe robienie czegoś takie-

go, jak obniżanie poziomu kształcenia. 

Jak obniżanie wymagań. Matura ozna-

cza dojrzałość. Ktoś ma maturę, ozna-

cza, że jest człowiekiem dojrzałym i 

potrafi logicznie myśleć. Natomiast 

jeśli na starcie od razu obniża się wyma-

gania, to później jest:  "mam dwadzieścia, 

trzydzieści procent." To tak jak lekarz, 

który znałby trzydzieści procent anato-

mii… Poszedłby ktoś do takiego lekarza? 

Ja bym się bał. A współczesność lansuje 

coś takiego. 

 

I też cytat z drugiej książki… z recenzji 

"Diamentów matematyki" Pawła 

Strzeleckiego: ,, W szkole karmią go 

(ucznia), równaniami kwadratowymi z 

parametrem, ponurym badaniem prze-

biegu zmienności funkcji, okrawkami 

wykoślawionej geometrii analitycznej. 

Nudne to, sztampowe, wyrwane z kon-

tekstu, odczłowieczone i ahistoryczne". 

Może problemem jest zatem nieumie-

jętne przekazywanie wiedzy młodym 

ludziom? 
Tak, tak. Tu się zgadzam. Niestety źle 

uczymy matematyki, ale na usprawiedli-

wienie należy dodać, że nauczycieli tego 

przedmiotu jest coraz mniej. Coraz więcej 

jest tzw. matematyków. Ktoś skończył 

geologię, gdzieś tam, nie znalazł pracy, 

albo nie spodobała mu się praca jako geo-

loga, to poszedł do szkoły. No, bo inży-

nier umie matematykę. Warto podkreślić 

jednak, że inżynier inaczej umie matema-

tykę niż przygotowany nauczyciel. U nas 

się nie docenia zawodu nauczyciela, a to 

jest bardzo trudny zawód - wymagający 

nie tylko wiedzy, ale wielu przygotowań 

psychologicznych, socjologicznych i in-

nych. Dzisiaj wystarczy to, co umiesz - no 

to idź uczyć matematyki. I potem cierpią 

uczniowie. Ktoś kiedyś powiedział, że 

uczymy się w szkole nienawidzić mate-

matyki, potem idziemy i sami uczymy 

innych nienawidzić tego przedmiotu. Ta-

kie błędne koło. 

 

Ma Pan jakiś sposób, aby zmienić ten 

bieg rzeczy?  
No, to byłaby utopia… Przez 25 lat robio-

no wszystko, żeby ludzie nie mieli do 

czynienia z matematyką. Ja jeszcze raz 

chcę podkreślić: nie chodzi o to, żeby 

uczyć wielkiej ilości wzorów, jakiś teorii 

współczesnych. Tylko, żeby na mate-

matyce uczono się myśleć, żeby zazna-

czano, że matematyka to ludzie, którzy 

ją tworzyli, że matematyka to rozumo-

wanie logiczne, bo bez tego to są ra-

chunki wyrwane właśnie z kontekstu, 

nudne, nic nie dające. A jeśli się jeszcze 

okaże, że ta matematyka ma zastosowa-

nie i praktycznie gdzie się człowiek 

obejrzy to gdzieś ta matematyka tkwi, 

prawda? To jest „math inside”, jak na 

przykład z tymi procesorami. Wtedy 

przynajmniej człowiek wie, że to się do 

czegoś przydaje. A nie tylko, że pozna-

jemy logarytmy, których ja w życiu nie 

będę używał… Tymczasem używasz 

człowieku. Na przykład w reklamie 

piszą pH 5,5 albo rozmawiasz z kimś o 

decybelach. To tam właśnie tkwią loga-

rytmy. 

 

Czyli sądzi Pan, że matematyka jed-

nak znacząco wpływa na postrzeganie 

świata? 

Wpływa, wpływa. Może przytoczę takie 

szowinistyczne powiedzenie Steinhau-

sa: ,, Matematyk zrobi to lepiej". Jeśli 

popatrzymy na rankingi zawodów, które 

cieszą się największym poważaniem, 

okaże się, że matematycy stoją wysoko. 

Podobno nawet któregoś roku byli na 

pierwszym miejscu. Jak przychodzą 

„łowcy głów”, to nie chcą specjalisty od 

zarządzania i marketingu tylko idą do 

nas i pytają o teoretyków. O dobrych 

teoretyków. Bo matematyk się nauczy, 

po prostu matematyk się całe życie 

uczy. Zresztą każdy przez całe życie 

powinien się uczyć, ale matematyk jest 

wytrenowany w tym myśleniu. Jeśli 

ktoś przejdzie studia matematyczne wie, 

że coś zostało w nim wytrenowane. To, 

tak jak długodystansowiec w bieganiu. 

Może on nie będzie bił rekordów, ale 

nie dostanie zadyszki po 5 km i to jest 

właśnie coś takiego. 

 

Jakby porównać czasy współczesne 

do tych, w których Pan się uczył, stu-

diował… Teraz jak przychodzą stu-

Matematyka - trening umysłu  

Rozmowa z dr Zdzisławem Pogodą 
  

Nauczyciel akademicki, pracownik Instytutu Matematyki UJ i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 

Sączu. Zajmuje się historią matematyki, zastosowaniami i kształceniem nauczycieli. Przez 10 lat uczył w klasach uni-

wersyteckich. Współautor i autor kilku książek oraz podręczników, a także ponad stu artykułów popularyzujących 

matematykę. Laureat wielu nagród za popularyzację, w tym Nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. 

Dicksteina oraz Nagrody im Hugona Steinhausa przyznawanej przez Fundację Nauki Polskiej. Interesuje się minera-

łami i hologramami. 
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 Nie bez powodu tekst ten ma 

tak ubogi tytuł. Ma Was - Czytelników

- skłonić do refleksji. Pewnie wiele 

razy zastanawialiście się, czym jest 

miłość w obecnych czasach? Każdy 

niech odpowie sobie na to pytanie sam. 

Ja jednak postanowiłam się podzielić 

swoimi obserwacjami na łamach naszej 

szkolnej gazetki. Dlaczego się na to 

decyduję? Generalnie to nie wiem - 

prawdopodobnie dlatego, że moje po-

glądy na ten temat mogą wydać się 

komuś kontrowersyjne, wręcz nie na-

dające się do publikacji. Nie zdziwię 

się jeśli po przeczytaniu tego tekstu, 

niejeden z Was pomyśli sobie: „Stuknij 

się w swoje czółko idiotko i idź znajdź 

sobie jakiegoś faceta”. Dzięki za tro-

skę, tak z góry. 

 

 Zacznijmy od tego, że w lu-

tym mieliśmy Walentynki. Super! 

Wszędzie tak pięknie, czerwono, mi-

łość rośnie wokół nas. Szkoda tylko, że 

większość tych uczuć eksponowanych 

jest pod wpływem chwili. W ten dzień 

miasto przepełniają zakochane osoby, 

miejsca spotkań są zatłoczone, ogólnie 

atmosfera i otoczka tego święta jest 

bardzo romantyczna. Może i wygląda 

to fajnie, jest miłe, ale pomyślmy? Dla-

czego w normalny dzień nie możemy 

spotkać tak wielu par, jak właśnie 14 

lutego? Nie wiem, co w tym dniu jest 

takiego specjalnego - gdzie nie spoj-

rzymy roi się od czerwonych serdu-

szek, pachnących róż? Gdyby w ciągu 

roku było tyle par ile w Walentynki to 

byłby chyba jakiś cud - a cuda podob-

no się zdarzają. Generalnie 

miłość została skomercjalizo-

wana - niektórzy już nawet 

specjalnie na ten jeden dzień w 

roku szukają sobie drugiej 

połowy. Szkoda tylko, że ta 

druga połowa zostaje zazwy-

czaj rzucona w następnym 

tygodniu. Niby to takie piękne 

uczucie, a jednak… Na miło-

ści da się zarobić - niby zachę-

ca się do okazywania uczuć, a 

drugim dnem jest chęć spore-

go zarobku. Czy to ma w ogó-

le jakikolwiek sens? Nie są-

dzę. 

 

 Komercjalizacja mi-

łości to mały problem przy 

obecnie panującym zjawisku. 

Zauważyłam, że niektóre osoby mają ten-

dencję do ciągłego zmieniania swojego 

facebookowego statusu z „w związku” na 

„wolny”. Świetnie - cały świat jest zainte-

resowany kłótniami w owym związku! Co 

więcej - zdarzają się osoby, które noto-

rycznie zmieniają „ukochaną” osobę. Tu 

pojawia się refleksja - czy to są związki 

na pokaz, czy prawdziwe? Bo zaczynam 

wątpić w prawdziwość niektórych facebo-

okowych relacji. Kiedyś przeczytałam 

takie zdanie, którego sens brzmiał mniej 

więcej: „ Dojrzały związek nie potrzebuje 

statusu na facebooku”. Po części muszę 

się z tym zgodzić - są ludzie, którzy ideal-

nie ukrywają swoje prywatne życie. Jed-

nak drugie ja podpowiada mi, że przecież 

są pary, dla których związek na facebo-

oku to tylko informacja, nic zupełnie zna-

czącego. Zdrowe podejście jest jak 

najbardziej na plus - szkoda tylko, że 

takich ludzi jest niestety coraz mniej. 

 

Czy prawdziwa miłość jeszcze istnieje? 

Pomimo wszystkich moich obserwacji, 

sądzę, że tak. Nieraz słucham historii o 

ludziach, którzy obecnie są w szczęśli-

wych związkach… Więc tak, zdecydo-

wanie uważam, że istnieje jeszcze mi-

łość w tych dziwnych, trudnych cza-

sach. 

 Mimo wszystko. 

 

                                                                                                                       

Aleksandra Gajdosz, klasa II LO a 

Miłość XXI wieku 

denci to jednak....  
To reguła, że starsze pokolenie, uważa 

się za najlepsze. :) Faktem jest, że dzie-

je się coś niedobrego. Dawniej - ja 

mam już długą perspektywę - na mate-

matykę szli ludzie, którzy mieli świa-

domość, że studia wymagają umysło-

wego potu. Natomiast teraz przychodzą 

studenci, którym się wydaję, że mate-

matyki mogą się z dnia na dzień na-

uczyć. Tłumaczę im, że to jest jak z 

muzyką lub sportem. Nie da się w je-

den dzień nauczyć gry na instrumencie. 

Trzeba ćwiczyć. Nawet osoba zdolna 

musi to robić. Nie da się nauczyć ska-

kać o tyczce bez ćwiczeń, bez przygo-

towania. Naucz się chińskiego w week-

end. To jest podobna sytuacja, nawet 

prostsza, bo tam trzeba wkuć na pa-

mięć , a tu jeszcze do tego trzeba jesz-

cze troszkę rozumować. Teraz idzie się 

na ilość. O ile dawniej było stu studen-

tów na pierwszym roku, obecnie jest 

trzystu. Do tego dochodzą inne uczel-

nie, a przedtem były tylko dwie, na 

których można było studiować. Więc 

jest więcej uczelni, na których można 

studiować, więcej studentów. No więc 

dewaluacja następuje. 

 

Matematyka i przedmioty ścisłe jed-

nak pchają świat do przodu. Jak Pan 

uważa, czy matematyka jest ważniej-

sza od innych nauk, które zapewnia-

ją nam nowe wynalazki, odkrycia... 
Matematyka jest w cieniu. Może tak 

powinno być. Matematyka jest narzę-

dziem, prawda? Fizycy odkrywają zja-

wiska. Biolodzy, socjolodzy, czy inni 

odkrywają pewnego rodzaju zjawiska. 

Natomiast matematycy dają im, pew-

nego rodzaju narzędzie. Natomiast nie 

można też matematyki fetyszyzować i 

stawiać najwyżej. To są relacje wza-

jemne. Matematyka tworzy się na pod-

stawie obserwacji rzeczywistości oraz 

myśli ludzkiej i wykorzystuje się ją do 

badania rzeczywistości. Tak to widzę. 

 

  

Dziękujemy za wywiad.  

 

 

 

 

 

 

Agata Kmiecik, Piotr Karwala   

klasa II LO a 

Aleksandra Gajdosz 
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 Wandalizm to coraz częściej 

spotykana „przypadłość” społeczeń-

stwa, polegająca na dewastacji mienia 

publicznego. Od pewnego czasu w 

mass mediach głośno jest o skandalicz-

nym zachowaniu osób, które niszczą  

otoczenie. Ot tak, bez przyczyny. 

 Gdy spaceruję  po mieście, 

bardzo często towarzyszy mi niedowie-

rzanie i ubolewanie, spowodowane 

tragicznym stanem budynków, ławek 

oraz znaków drogowych. Wygląd ścian 

pomazanych prymitywnym graffiti z 

ogromną ilością wulgary-

zmów lub manifestacja 

wyższości kibiców danego 

klubu sportowego woła o 

pomstę. Zaraz nasuwa się 

pytanie: Po co?.. W czym 

to komuś przeszkadza?. 

Czy widok czystych ulic i 

zadbanych budynków musi 

być tylko snem lub przelot-

ną fantazją? Nie, powiedz-

my stanowcze: nie! Zatem, 

co przez to chcą pokazać 

wandale? Sam już nie 

wiem. Społeczeństwo tłumaczy to szcze-

niackim wiekiem lub złym wychowa-

niem, ale nie należy zapomnieć, że słowa 

nie zaprowadzą porządku i czystości w 

naszych miastach. Nie tylko aglomeracje 

miejskie zagrożone są wandalizmem. Sam 

pochodzę z małej wsi, niedaleko Nowego 

Sącza. W moim Gimnazjum miałem do 

czynienia z wandalizmem. Krany, pisu-

ary, ściany i drzwi pomazane były wulga-

ryzmami. W takiej sytuacji szkoła jest 

bezradna, musi szukać winowajców lub 

zainstalować monitoring. Opuszczając 

Gimnazjum miałem nadzieję, że podobne 

akty wandalizmu nie będą mieć miej-

sca. Nie myliłem się, ale jednak w ZS 

nr 3 doszło do podobnego aktu. Drzwi 

w toalecie zostały pomazane flama-

strem. Jest to przykry widok, psuje on 

wygląd zewnętrzny toalety oraz jest 

aktem głupiego wandalizmu. Trzeba 

niezwłocznie wyplenić tę postawę 

wśród młodzieży, bo to ona jest następ-

nym pokoleniem, które będzie wycho-

wywało dzieci w duchu moralnych i 

etycznych zasad. 

 

Pamiętajcie, nie bądźcie obojętnie na-

stawieni do wandalizmu, starajcie się 

go tępić. Taka postawa przyczyni się 

do wzrostu estetyki wyglądu otoczenia, 

a co najważniejsze poprawi relację 

społeczeństwa i starszych pokoleń. 

Nikt na tym nie ucierpi, wręcz przeciw-

nie możemy coś zyskać. Nie bójcie się 

powiedzieć „NIE!” dewastacji, jeśli 

jesteście jej świadkami. To my jeste-

śmy przyszłością społeczeństwa i pa-

miętajmy o tym. 

 

 

Paweł Kosiński, klasa I LO a 

Wandalizm - idiotyzm w całej okazałości 
„Patrz!.. Widzisz tę szafkę?... Kij z tym, że nowa. Bierz z drugiej strony, rozwalimy to dziadostwo… Niech 

wiedzą idioci, że ten szajs nie jest potrzebny!” - to jeden z przykładów pojawiającej się coraz częściej wśród 

młodzieży destruktywnej postawy wobec otoczenia. 

Komentarz 

„Szaraczek” kontra ideał 

 Internet, to potężna otchłań, w 

której każdy może znaleźć coś dla sie-

bie. Dla prawdziwego siebie, bądź też 

kompletnie obcej, wyimaginowanej 

postaci – bo przecież w anonimowości 

siła. Całkiem inaczej bowiem patrzy 

się na człowieka, ukrywającego się pod 

maską Misiek_99, który potrafi dosad-

nie ująć w podwórkową krytykę każdy 

przejaw logicznego myślenia niezgod-

ny z przyjętymi przez niego kryteriami.  

Nie byłoby w tym nic nader dziwnego, 

gdyby nie fakt, iż taki inteligentny Mi-

siek_99 w życiu codziennym jest po-

spolitą „szarą myszką”, która boi się 

jakichkolwiek konfrontacji, nawet jeśli 

jego poglądy są całkowicie odmienne 

od przyjętych przez większość. 

 Co decyduje o tym, że ktoś staje 

się internetowym „hejterem” (od ang. 

hate – nienawiść)? Moim zdaniem jest to 

zwyczajne niedowartościowanie oraz 

kompletny brak wiary w siebie. Taka 

sytuacja może mieć różne przyczyny. Z 

jednej strony presja rówieśników, z dru-

giej zaś media. Bo jak nie ulec komplek-

som, gdy zewsząd zerka wykreowany dla 

mas ideał, uosobienie urody, pełne 

wdzięku i powabu, o nieskalanej buźce, 

fryzurze i figurze? Co wobec tego myśli 

o sobie zwyczajny „szaraczek”? Że jest 

nikim, no właśnie. 
Ludzie, nie dajmy się zwieść! To, co 
ukazują  kolorowe czasopisma, tandetne 
stacje telewizyjne, czy któraś  z wielu 
żałosnych stron internetowych, niewiele  

ma wspólnego z prawdą. Pokazują nam 

ideały, które służą tylko jednemu – 

reklamie. Reklama napędza sprzedaż, a 

że wszyscy chcemy być idealni i ślepo 

wierzymy w moc prezentowanych cu-

dów, to interes się kręci. Z przykrością 

uświadamiam, że cudów NIE MA! 

Czas najwyższy się z tym pogodzić i 

zaakceptować siebie takim, jakim się 

jest. Pracujmy nad sobą, owszem, ale 

nie dążmy ślepo do kolorowych, tan-

detnych ideałów. I nie zatracajmy sie-

bie. 

 

 

 

Ewa Garbowska, klasa I LO a 
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         Na zegarze godzina piętnasta. Cze-

kam w kilometrowym korku, aby wyje-

chać z Nowego Sącza. Kolorowe samo-

chody i autobusy utknęły, nie mogąc się 

ruszyć. Mijają je od czasu do czasu mo-

tocykliści, piesi i rowerzyści. Chciała-

bym już być w domu, niestety trzeba być 

cierpliwym. Obecnie zazwyczaj zawsze i 

wszędzie. Chociaż mówi się, że świat 

pędzi wciąż do przodu: słynne wyścigi 

szczurów, ciągła pogoń za pieniądzem i 

chęć realizacji pragnień paradoksalnie 

doprowadzają do marazmu i stagnacji. 

Idę do sklepu po bułki – stoję w kolejce 5 

minut, ktoś oczekuje na wydanie dowodu 

osobistego – 3 tygodnie, ktoś inny 

oszczędza 10 lat, by zakupić wymarzony 

samochód. Życie jest bardzo 

„czasochłonne”. Z kolei bycie cierpli-

wym może się opłacać lub nie. Zdarza 

się, że osiągamy wreszcie swój cel. 

Otrzymujemy nagrodę za trud i poświę-

cenie. Jeśli tak się stanie możemy uwa-

żać, iż urodziliśmy się pod szczęśliwą 

gwiazdą. W innym przypadku za późno 

spełniły się nasze marzenia. Nie jeste-

śmy w stanie w pełni cieszyć się z suk-

cesu jako bezzębni staruszkowie ledwie 

kuśtykający po tym ziemskim padole. 

Ktoś inny pogrążony w swojej wielkiej 

wytrwałości pozostanie taki do końca 

swoich dni, choć wcale nie zrealizował 

planów i zamierzeń. Wszystkie szanse, 

które otrzymał od losu ulotniły się w 

mgnieniu oka jak zapach kiepskiej jako-

ści perfum. Ten człowiek mimo to zasłu-

guje na uznanie, bo wbrew pozorom 

cierpliwości trzeba się nauczyć. Trudny 

stopień tego zadania podkreśla Stani-

sław Jerzy Lec: Trzeba mieć dużo cier-

pliwości, by się jej nauczyć. Nie powin-

niśmy się więc zniechęcać, ale walczyć. 

Optymistyczne i co najważniejsze nadal 

aktualne pozostają słowa Phila Bosman-

sa: Humor i cierpliwość to dwa wielbłą-

dy, na których przemierzyć można 

wszystkie pustynie. 

                 Słownik  Języka Polskiego 

tłumaczy cierpliwość jako umiejętność 

znoszenia ze spokojem rzeczy przy-

krych; zdolność spokojnego wyczekiwa-

nia; opanowanie, wytrwałość. Fora inter-

netowe roją się od pytań wielu osób – Czy 

tak naprawdę istnieje jakaś granica cier-

pliwości? Zastanawiając się nad tym każ-

dy zapewne bliżej przygląda się swojemu 

życiu, decyzjom, które podjął, różnym 

sytuacjom. Ile razy poddajemy się, na-

dzieja martwieje, a cierpliwość znika?... 

Dobrze, gdy osiągnięcie celu stanowi jej 

kres. Natomiast, kiedy sami rezygnujemy 

nie świadczy to najlepiej – taka we-

wnętrzna słabość doprowadzi do niemoż-

ności spełnienia marzeń. W efekcie sta-

niemy się nieszczęśliwi, ponieważ utraci-

my sens istnienia. Ludzie często wymaga-

ją cierpliwości od bliźnich, omijając sze-

rokim łukiem samych siebie. To prawdzi-

wy paradoks, prowadzący do licznych 

nieporozumień. Niemniej jednak nie trać-

my nigdy cierpliwości; jest ona ostatnim 

kluczem, który otwiera drzwi . 

 

 

Dorota Orłowska, klasa III LO a 

Cierpliwość to geniusz 

Felieton 

Zapomniał wół jak cielęciem był? 

 Zapisałam się na kurs prawa 

jazdy. Nie było innego wyjścia, bez sa-

mochodu, mieszkając w dodatku poza 

miastem, ciężko jest funkcjonować. Od-

ważyłam się więc i poszłam do jednego z 

ośrodków szkoleniowych w Nowym Są-

czu. Wykłady minęły szybko i przyjem-

nie. Miłe osoby w grupie, zabawny wy-

kładowca, który zadbał nie tylko o to 

byśmy się czegoś nauczyli, ale i powoli 

zaczynali myśleć jak kierowcy. Prawdzi-

wy stres zaczął się, gdy otrzymałam ter-

min swojej pierwszej jazdy. Wyjaśnienie 

działania samochodu i kilka kółek wokół 

placu - to jakoś dało się wytrzymać. Jed-

nak na słowa instruktora: „No to możemy 

chyba już wyjechać na ulicę?”, mój orga-

nizm zareagował nieco dziwnie. Serce 

biło jak szalone, nogi i ręce odmówiły 

posłuszeństwa, wciąż myślałam tylko o 

tym, że mogę coś zrobić sobie lub jakiejś 

całkiem bezbronnej osobie. Na szczęście  

jakoś się przełamałam i obeszło się na-

wet, ku mojej wielkiej radości bez przy-

krych incydentów. Z każdą kolejną go-

dziną było już tylko coraz lepiej.           

 Nie ma być to jednak historia 

moich początków za kółkiem. Chodzi o 

to, że jeżdżąc tak po ulicach miasta i 

obserwując sytuacje na nich, zauważy-

łam jak niektórzy, już bardziej doświad-

czeni kierowcy, zachowują się wobec 

kursantów. Często dało się bowiem sły-

szeć jak używają sygnału dźwiękowego, 

by pośpieszył jakąś „elkę”, a gdy auto 

zgasło jej np. podczas ruszania, z ich ust 

dało się odczytać wtedy przeróżne, za-

zwyczaj niezbyt cenzuralne wyrazy. 

 Pomijam już nawet fakt, że 

zdarzają się ludzie, którzy nie potrafią 

pogodzić się z tym, że ktoś może jeździć 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

Zatrzymanie się na „stopie” czy przed 

sygnalizatorem, kiedy świeci się czer-

wone światło z zieloną strzałką 

to też dla nich zupełnie niepotrzebny ma-

newr, który oczywiście wymaga krytyki. 

Ja rozumiem, że spowalnianie ruchu może 

denerwować i trudno w takich sytuacjach 

zachować stoicki spokój, ale apelowała-

bym mimo wszystko  
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Co jest Pana pasją i jakie ma Pan 

zainteresowania? 
Pan Prof. Jacek Frączek: Lubię kwe-

stie społeczno-polityczne. Zagadnienia 

związane z szeroko pojętą działalnością 

lokalną od lat budzą we mnie ciekawe 

emocje. A emocje budzą motywację do 

działania… Uwielbiam też fajne wy-

prawy o charakterze turystyczno-

krajoznawczym, szczególnie z najbliż-

szymi. One cudownie relaksują i można 

się wiele nauczyć. 

 

Czy lubi Pan swoją pracę? 
Tak, oczywiście. Wierzę, że czasami 

możecie to nawet łatwo dostrzec. 

 

Co tak naprawdę spowodowało, że 

wybrał Pan zawód nauczyciela? 
Początkowo motorem była chęć rozwi-

jania poszczególnych umiejętności ję-

zykowych -zwyczajnie lubiłem uczyć 

się języka angielskiego. Konsekwencją 

zaś, jak uznałem, miały być studia o tej 

specjalności. Już w trakcie studiów, a 

szczególnie podczas praktyki zawodo-

wej, dostrzegłem, że praca w szkole 

najzwyczajniej mnie cieszy. Nie mia-

łem wątpliwości, że to może być wła-

ściwa droga mojego zawodowego ży-

cia. 

 

Czy dostrzega Pan jakieś minusy 

bycia nauczycielem? 
Niestety tak. Niemniej większość pro-

blemów tkwi w systemie oświaty, jest 

pochodną kwestii organizacyjnych 

czy prawnych, niezależnych bezpo-

średnio od ucznia. Uznaję więc, iż nie 

warto o tych minusach teraz wspomi-

nać. 

 

Jaki preferuje Pan system naucza-

nia? 
Nie sądzę, aby był jakiś jeden idealny 

„system”, który można by dopasować 

do każdej klasy. Tak zupełnie nawia-

sem, ja wolałbym mówić bardziej o 

stylu nauczania, a nie o jakimś syste-

mie. Nie sądzę też, aby efektywnym 

było odgrywanie ciągle tej samej roli 

dla różnych przecież odbiorców. Na-

uczyciel powinien być jak kameleon, 

powinien ciągle się zmieniać zależnie 

od grupy, z którą pracuje. Mowa tu o 

różnych predyspozycjach, motywacji, 

typie szkoły, grupie wiekowej czy też 

o emocjach odbiorcy. Każdy uczeń to 

nowe wyzwanie, tu nie ma gotowych 

szablonów, nie ma gotowego, wzorco-

wego stylu. 

 

Czy praca z młodzieżą wydaje się Pa-

nu uciążliwa, czy wręcz przeciwnie? 

 

Młodzież młodzieży nie równa. Praca z 

młodym, ambitnym uczniem to przyjem-

ność. Trudności pojawiają się, gdy trzeba  

podejmować istotne decyzje wobec 

uczniów biernych, mało zdyscyplinowa-

nych czy niesystematycznych w swoich 

działaniach. Ale wówczas rodzi się 

prawdziwe wyzwanie dla nauczyciela.  

I chyba o to chodzi…  
 

 

 

Monika Daniel, Katarzyna Pasionek,  

Daria Gołąb,  

klasa I LO a 

Wywiad  

Nauczyciel powinien być jak kameleon 

 
 Rozmowa z Panem prof. Jackiem Frączkiem,  

nauczycielem języka angielskiego w naszej szkole 

o odrobinę wyrozumiałości, opanowa-

nia, empatii. W dzisiejszych czasach 

każdemu się śpieszy, ma dużo pracy i 

obowiązków, ale może mimo wszystko 

warto czasem wrócić pamięcią do wła-

snych początków? Może osoba, na 

którą przed chwilą się zdenerwowali-

śmy przebywa za kierownicą pierwszy 

raz w swoim życiu, po co więc jeszcze 

dodatkowo dokładać jej stresu?  

    I nie chodzi mi tu już tylko o umie-

jętność jazdy samochodem. Każda 

czynność wydaje nam się prosta, gdy 

się z nią zaznajomimy, wykonujemy ją 

przez dłuższy czas. Nie da się wszyst-

kiego wiedzieć i umieć od razu. Jak 

mawiała Margaret Fuller: „Wszystko 

jest trudne, zanim stanie się proste”. 

Taka jest kolej rzeczy na tym świecie. 

Tylko ciągłe ćwiczenia, długa i solidna 

praca kieruje nas do celu, zbliża do 

ideału. Na pewno przecież jest miło,  

gdy osoba początkująca usłyszy od 

kogoś bardziej doświadczonego słowa 

wparcia, pewnego pocieszenia, a nie 

tylko krytykę, która jeszcze bardziej 

zniechęca i wszystko komplikuje. 

  

 

 

                                                                                                                    

Anna Salamon,  

klasa III LO a 

Pan Prof. Jacek Frączek 
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Informacja 

Nie tak dawno, w hali Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w No-

wym Sączu odbył się I Charytatywny 

Turniej Piłki Siatkowej Szkół Po-

nadgimnazjalnych, na którym udało 

się zebrać prawie 4 tys. zł. Pieniądze 

zostały przekazane na leczenie 19-

letniego Pawła Orzechowskiego, by-

łego ucznia szkoły ekonomicznej, 

chorego na stwardnienie rozsiane. 

Na tym wydarzeniu nie zabrakło również 

uczniów i nauczycieli z naszej szkoły.  

W meczu nauczyciele kontra nauczyciele, 

nasze grono pedagogiczne reprezentowa-

li: Pani Prof. Małgorzata Migacz, Pan 

Prof. Jerzy Dębicki, Pan Prof. Adam 

Szczecina, Pan Prof. Marcin Jasiński, Pan 

Prof. Wojciech Hejmej , Pan Prof. Jacek 

Frączek. Drużyna naszych nauczycieli 

wywalczyła sobie 3 miejsce ! W druży-

nie, którą reprezentowali uczniowie, 

zaleźli się: Marta Maurek, klasa III LO 

a, Justyna Kocemba, klasa III LO a, 

Monika Bulanda, klasa II LO c, Kinga 

Zelek, klasa II LO c, Dawid Prusak, 

klasa III b, Patryk Patej, klasa II LO a, 

Kuba Zając, klasa II LO d, Mateusz 

Rola, klasa II LO d, Krzak Rafał, klasa 

I LO a, Krystian Tokarczyk, klasa I LO 

d.  Oni również uzyskali III miejsce. 

         Serdecznie gratulujemy!! 
 

Święta Wojna zakończona!  

Fotorelacja z tego wydarzenia: 

Agata Kmiecik, klasa II LO a 
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Chwila poetyckiej zadumy… i humoru :-)  

Ruda Justyna 
Była ruda, na imię miała Justyna, 

Uważała, że będzie z niej dobra blondyna. 

Poszła do fryzjera, zmienić swoje życie, 

„Co ja zrobiłam, nie pokażę się na chacie”. 

Taka pomyłka wyniknęła spora, 

Że nawet wyśmiała ją własna siora. 

Miały być blond, piękne, złociste, 

A wyszły czarne, brzydkie, smoliste.  

Justyna zła na cały świat, 

Schowała serce głęboko jak wariat. 

Każdy chłopak próbował wyrwać, 

Lecz ona uparcie nie chciała się brać. 

Morał historii tej jest bardzo prosty,  

Lepiej mieć czarne włosy, niż rude odrosty.  

 

Wierność 
Śliczna blondynka chłopaka miała, 

Wierna mu zawsze, bo tak chciała. 

On też ją kochał, lecz coś ukrywał, 

Ona wierzyła, on kłamstwa skrywał.  

Gdy razu pewnego się dowiedziała, 

Od razu plaskacza załadowała.  

„Czemu mnie zdradzasz, Piotrek Ty świnio”! 

Piotrek nieśmiało rzekł: „Moja lalunio” 

„Nie chciałem Ciebie nigdy zdradzić, 

Lecz to było dla mnie za silne, by zgładzić.” 

Judi, bo tak na nią wołali, 

 Piotrkowi wszyscy w kość dali. 

Każdy odwrócił się od niego, 

Za jego niewierność i jego ego. 

Parę lat później Judytka nasza, 

Kochała męża swego, Tomasza. 

A Piotrek zły, niewierny, pazerny, 

Wciąż sam ze sobą musi być wierny. 

Żadna nie chciała, nie pokochała, 

A z Piotrka kawalerzyna została. 

 

Rafał Krzak, klasa I LO a 

Wybacz 
 

Wybacz, że wolałam pójść własną drogą. 

Wybacz, że nie pozwoliłam Ci żyć. 

Moje serce otulił cierń. 

Wybacz, że wolałam odejść, 

ale gdybym została raniłabym Cię. 

Gdy na niebie księżyc wschodzi, 

we mnie umiera śmiech. 

Zapadam w mrok. Roztapiam się. 

Wybacz, lecz tak bardzo Cię kocham. 

Nie mogłam już dłużej przy tobie trwać. 

Nie potrafisz kochać, nie potrafisz dać... 

Umieram w tęsknocie , umieram we 

łzach. 

Wybacz , lecz dalej tak nie mogę.                                                                                         

 

 

Maria Barwiołek, klasa I LO a 

Reklama 

Zapraszamy do polubienia  

oficjalnej strony szkoły na Facebooku 

www.facebook.com/ZS3.VI.LO 

 

Administratorzy:      Opracowanie graficzne: 

Agata Kmiecik, klasa II LO a     Aleksandra Gajdosz, klasa II LO a 

Łukasz Kmak, klasa I LO a     Zbyszek Sułowicz, klasa I LO a 

Informacja 

9 kwietnia w II Liceum Ogólnokształ-

cącym odbyło się ogłoszenie wyników 

konkursu „PERŁY SĄDECCZY-

ZNY". Uczennice z naszej szkoły rów-

nież wzięły w nim udział i razem z 

Panem Prof. Prokopczukiem zgłosiły 

się po odbiór nagrody. 

I lokatę w kategorii "Człowiek" otrzy-

mała uczennica III klasy plastycznej- 

Kamila Wiśmierska za cykl prac pt. 

„Syn marnotrawny". Natomiast wy-

różnienie w tej samej kategorii trafiło  

 do Anny Małek- koleżanki z klasy 

pierwszej . W kolejnej kategorii jaką 

był „Ruch, gwar, miasto dookoła..." II 

nagrodę uzyskała uczennica klasy II 

LO a - Aleksandra Gajdosz za ze-

staw ,,Magiczny Kraków". 

 Serdecznie gratulujemy 

wszystkim laureatkom i życzymy dal-

szych sukcesów! 

Agata Kmiecik, klasa II LO a 

Fotografia to ich pasja!  


