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Kochani SZTAMOWICZE! 
 
Cieszę się, że mogę przywitać Was w pierwszym naszym nu-
merze SZTAMY w tym roku szkolnym. Mam nadzieję, że odpo-
częliście i jesteście pełni zapału do pracy. Nie jestem pewna jak 
to się stało, ale minęły już prawie trzy miesiące nauki. Pierw-
szoklasiści zapewne zdążyli już dobrze poznać naszą szkołę, a 
maturzyści w tym samym okresie zaczęli odkrywać, że już za 
kilka miesięcy … matura!? 
 

Na wasze ręce składam najnowsze wydanie, w którym znaj-
dziecie: W czym Pani Prof. Małgorzata Migacz przypomina Ma-
rię Skłodowską – Curie? Czy Panu Prof. Babiarskiemu dobrze 
pracuje się z naszą młodzieżą? Co robi uczeń po lekcjach? Na te 
i inne pytania znajdziecie odpowiedzi sięgając po naszą gazetę. 

 

Ponadto dowiecie się o kilku nietypowych dniach w kalenda-
rzu. Przeczytacie o Panu Prof. Kucharskim, który odpowiedział 
na 8 pytań.. Zobaczycie również wywiad z naszym kolegą Mi-
chałem Suchankiem. Na stronie ósmej znajdziecie ankietę, w 
której uczniowie, wypowiadali się na temat marzeń. 

 
Nie zapominajmy także o naszych, drogich poetach, dzięki któ-
rym będzie sporo poezji w tym numerze. Nie tylko będą prze-
myślenia i zaduma, ale również wspomnienia o zespole Enej 
oraz wiersz o Pani Prof. Bogumile Gleń- Balickiej. 

 
Zapraszam do lektury! 

 
Redaktor naczelna 

Agata Kmiecik, klasa III LO a 
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LITERACKI NAUCZYCIEL 

My , Polacy lubimy narzekad. Nie 
potrafimy docenid tego, czym warto 
się chwalid, a powinniśmy. Takim 
przykładem jest Maria Skłodowska – 
Curie, dwukrotna, a także pierwsza 
laureatka dziedziny Nobla w dwóch 
kategoriach: fizyki i chemii. Nasza 
szkoła też może pochwalid się równie 
zaszczytną osobistością, czyli panią 
prof. Małgorzatą Migacz. Przyjrzyjmy 
się bliżej tej niezwykłej nauczycielce 
matematyki. 

Mówi się, że matematyka to zło. Jed-
nak pani prof. Małgorzata Migacz 
potrafi sprawid, iż ten przedmiot da 
się znieśd, a nawet polubid. Swoją 
ogromną siłą woli zmienia sposób 
postrzegania tego niezwykle trudne-
go przedmiotu - królowej nauk. W 
swoim zachowaniu przypomina zna-
ną nam dwukrotną noblistkę Marię 
Skłodowską – Curie. 

Na sposób postrzegania przez nie 
rzeczywistości przyczyniła się mate-
matyka, która sprawiła, że stały się 
silnymi i mądrymi kobietami, potra-
fiącymi torowad sobie własną drogę 

w dzisiejszym 
świecie. 

Ponadto nasza 
nauczycielka od-
znacza się wyso-
kim intelektem, a 
także cierpliwo-
ścią, wykorzysty-
waną do ponow-
nego tłumaczenia 
nam skomplikowa-
nych, zadao. . Z 
opłacalnym tru-
dem pokazuje, jak 
nie bad się matury. 
Przedstawia tema-
ty tak, abyśmy wszyscy je zrozumieli. 
Pani prof. Migacz potrafi poświęcid 
swój wolny czas, dla dobra uczniów, 
tak samo jak Maria Skłodowska – Cu-
rie . 

Nasza nauczycielka z oddaniem wy-
pełnia swoje powołanie nauczyciel-
skie, za które powinna dostad Nobla w 
dziedzinie pedagoga i nauczyciela 
matematyki. Miejmy nadzieję, że kie-
dyś jej zasługi zostaną dostrzeżone nie 

tylko w obrębie ZS nr 3, ale także poza 
nim. Jej trud poświęcony w naszą eduka-
cję w dziedzinie matematyki możemy wy-
nagrodzid poprzez dobre oceny i zdanie na 
jak najlepszym poziomie matury z tego 
przedmiotu, sprawiając, że będzie nas 
pamiętad przez długie lata. 

 

 

Monika Ogorzałek klasa II LO a 

Na prośbę naszych czytelników postanowiliśmy powrócid do publikacji stałej rubryki „Literacki nauczyciel”,  w której pre-
zentujemy porównanie naszych dydaktyków do bohaterów książek. Dzisiaj… 

Powrót geniusza z przeszłości pod postacią pani prof. Małgorzaty Migacz 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Dnia 29.10.13 w naszej szkole odbył 
się " Dzieo Gospodarza ", który po-
prowadziła klasa II LO a . Uczniowie 
postanowili zbliżyd nas do znanej 
postaci, jaką jest Mariusz Max Kolon-
ko .  
Mariusz Max Kolonko jest polskim 
dziennikarzem, byłym koresponden-
tem TVP i TVN w USA, publicystą, 
prezenterem. Prowadzi również pro-
gram na YouTube - " Mówię jak jest 
" , który przynosi mu dużą popular-
nośd .  
Klasa II LO a pod nadzorem pani pro-
fesor Bogumiły Gleo-Balickiej , przy-
gotowała się solidnie i z wielkim  

zaangażowaniem przybliżyła nam po-
stad znanego dziennikarza.  Mogliśmy 
korzystad z ulotek, prezentacji i tek-
stów źródłowych, a gdyby to nie wy-
starczyło, do naszej dyspozycji był sam 
Mariusz Max Kolonko !  Aby nadad 
wiarygodności temu wydarzeniu podo-
pieczni pani profesor Balickiej posta-
nowili, że jeden z kolegów wcieli się w 
rolę prezentera i będzie go naślado-
wał . " Udawany Max Kolonko chodził 
od klasy, do klasy i dawał autografy 
oraz odpowiadał na pytania uczniów, 
jak i nauczycieli . 
Organizatorzy , aby ubarwid to wyda-
rzenie zorganizowali konkurs wiedzy 

o postaci  Mariusza Maxa Kolonko. 
Klasy, które wyraziły chęd udziału w 
konkursie dostały do rozwiązania 
krótkie testy. Rywalizacja była bardzo 
zacięta, ale zwycięzca mógł byd tylko 
jeden ! Po sprawdzeniu testów oka-
zało się, że najwięcej punktów zdoby-
ła klasa II LO b .  
Dzieo gospodarza ,  wypadł bardzo 
interesująco . Ciekawy pomysł oraz 
świetna realizacja przyniosły zadowa-
lające rezultaty i aprobatę wielu 
uczniów  . Jak by to powiedział Ma-
riusz Max Kolonko: " Mówię jak jest”     

   

XYZ, klasa II LO a  

Dzień gospodarza - poznajemy nową postać !   
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Życiowe motto: Carpe diem. 

2. Jestem : Optymistą. 

3. Największy sukces: Wykonuję pracę, która daje mi satysfakcję. Początki 

były trudne - zderzenie rzeczywistości z wiedzą wyniesioną ze studiów. Jednak 

z czasem nabywałem doświadczenie i dziś mogę powiedzied: tak, wykonuję 

ten zawód z wielką przyjemnością. 

4. Największa porażka: Trudne pytanie... Może nie jest to precyzyjna odpo-

wiedź, ale - jest to pewne miejsce i ludzie, o których chciałbym zapomnied. 

5. Moim autorytetem jest: . Długo myślałem nad tym pytaniem. Na przestrze-

ni lat były to różne osoby, które mi imponowały, wzorowałem się na nich. 

Jednak największym autorytetem - ponadczasowym - są moi rodzice, którzy 

wychowali mnie (jak sądzę) na dobrego człowieka. Kiedyś - oczywiście uprasz-

czając - byli dla mnie nauczycielami, teraz są przyjaciółmi. 

6. Najbardziej dumny jestem z: Najbardziej jestem dumny z mojego 3,5 let-

niego synka - Mateusza. 

7. Ulubiona klasa: Klasa 7b, w roku szkolnym 92/93. Zdaję sobie sprawę, że 

odpowiedź jest dośd niejasna, ale odpowiedziałem z premedytacją A tak po-

ważnie - ciężko było by mi wskazad jedną ulubioną klasę, którą uczyłem. 

8. Książka godna polecenia: Zdecydowanie "Saga o Wiedźminie" Andrzeja 

Sapkowskiego. Oczarowała, wciągnęła i długo nie pozwoliła o sobie zapo-

mnied. Książka (i) z gatunku fantasy o przekazie ponadczasowym. Doskonałe 

opisy, świetne dialogi i humor. 

Agata Kmiecik, klasa III LO a 

Gdyby przypadkiem zdarzyło się, że nie 

wiecie jakie święto obchodzimy 30 paź-

dziernika, ekipa SZTAMY z radością przy-

pomina, że w tym dniu przypada Świa-

towy Dzieo Spódnicy. A zatem spodnie 

w kąt, drogie panie! A gdyby któryś z 

panów zechciał poczud się w tym dniu 

trochę inaczej, nie widzimy żadnych 

przeszkód ;-) 

Przy okazji – mamy nadzieję, że 18 paź-

dziernika nie zapomnieliście złożyd ży-

czeo swojemu listonoszowi, który tego 

dnia obchodzi swoje święto. Bo jeśli 

zapomnieliście, to haoba wam! 

Z kolei 21, w Światowy Dzieo Bez Skarpe-

tek, nie ważcie się przychodzid do szkoły 

uzbrojeni w tę częśd garderoby. 

A 28 października wrzucamy na luz, jest 

to bowiem Dzieo Odpoczynku dla Zszar-

ganych Nerwów. Polecamy zatem cho-

ciaż na moment włączyd ulubioną muzy-

kę, zaopatrzyd się w słodką rzecz w do-

wolnej ilości i pozwolid sobie trochę od-

płynąd. 

       

 Ewa Garbowska, klasa II LO a  

8 PYTAŃ DO... 

8 pytań do… 

Pana prof. Piotra Kucharskiego,  

nauczyciela przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa 

w Zespole Szkół nr 3  

KALENDARZ 

Święta dziwne i mniej dziwne 



 5 

 5 

INFORMACJA 

"ŚLUBUJEMY" – na początku akade-
mii słowo to kilkakrotnie zostało wy-
powiedziane przez uczniów klas 
pierwszych. Spotkanie odbyło się w 
sali widowiskowej Miejskiego Ośrod-
ka Kultury. Przyrzeczenie to,  oficjal-
nie przypieczętowało przynależ-
nośd ,,pierwszaków” do społeczności 
ZS nr 3 im. Bolesława Barbackiego w 
Nowym Sączu. W tej uroczystości 
wzięli udział: dyrekcja, grono pedago-
giczne, rodzice, uczniowie klas pierw-
szych oraz delegacja z pozostałych 
klas. 

Na samym początku wprowadzono 
poczet sztandarowy i odśpiewano 
hymn paostwowy. Następnie głos 
zabrał dyrektor szkoły Pan Czesław 
Leszek Sarota, który powiedział: 
"ślubowanie to symbol przynależno-
ści, deklaracja godnej i uczciwej re-
prezentacji szkoły". Podkreślał też, że 
tylko uczciwośd zaprowadzi nas do 
celu. Następnie Pan dyrektor podzię-
kował wszystkim nauczycielom, za 
trud i wysiłek, który wkładają w nasze 
wychowanie. Zaraz po tym odczytał 
imiona i nazwiska nauczycieli, którym 
przyznano nagrodę dyrektora szkoły. 
Byli to m.in. Pani dyrektor Ewa Biel - 
Chamioło, Pani dyrektor Teresa Ma-
jerczyk, Pani Prof. Cecylia Borgosz, 
Pani Prof. Dorota Dyrda, Pani Prof. 

Bogumiła Gleo - Balicka, Pani Prof. 
Ewelina Gorzawska, Pani Prof. Krysty-
na Janus, Pani Prof. Wioletta Jędruch, 
Pan Prof. Jerzy Prokopczuk, Pani Prof. 
Anna Studzioska, Pani Prof. Grażyna 
Waląg, Pani Prof. Barbara Dyrek, Pani 
Prof. Grażyna Lipczuk - Kalisz oraz Pan 
Prof. Marek Stęplewski. 

W dalszej części przemówienia, Pan 
dyrektor przybliżył nam historię nomi-
nacji do Ikara, czyli nagrody przyzna-
wanej młodzieży przez kapitułę. Ufun-
dowanej przez rade rodziców dla 
uczniów z najlepszymi wynikami w 
nauce oraz aktywnym udziale w spo-
łeczności szkolnej. Pierwszy drewnia-
ny Ikar został przyznany w 1998 r. W 
2013 r. do nominacji zostali wybrani:  
Ewa Garbowska z klasy II LO a, Karoli-
na Cieśla i Karolina Kulig z klasy II c, 
Magdalena Jasioska i Marlena Mor-
darska z klasy II d, Monika Witnik i 
Aneta Kruzik z klasy II d, Ilona Wastag 
i Marta Szewczyk z klasy II e, Katarzy-
na Sojka z klasy III b, Monika Bulanda 
Ewelina Nowak, Kinga Zelek i Anna 
Grzyb z klasy III c, Katarzyna Poręba, 
Agata Murzydło i Monika Miłkowska z 
klasy III e, Monika Cabała, Justyna 
Sajdak, Maja Szarowicz, Monika Ma-
tusik i Marta Szczygieł z IV TO. Wszy-
scy nominowani otrzymali od Prze-
wodniczącej Rady Rodziców długopis 
z grawerem. W napięciu czekaliśmy 
na werdykt, czy w tym roku ktoś  
 

otrzyma statuetkę? Kryształowy Ikar po-
wędrował do wspomnianej wcześniej Kingi 
Zelek ze średnią ocen 5,06 oraz Justyny 
Sajdak ze średnią ocen 5,22. Pan dyrektor 
podsumował to wydarzenie przypomina-
jąc nam, że przed nami ciężka 3-letnia 
praca i trud w kształtowaniu charakteru.  

Następnie głos zabrała przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego, Agata Kmiecik. 
Tegoroczna maturzystka życzyła nam wy-
trwałości, chęci zdobywania wiedzy oraz 
satysfakcji z dokonywanych wyborów. 
Mówiła, abyśmy rozwijali swoje pasje i 
umiejętności, aby szkoła była dla nas miej-
scem, w którym będziemy czud się swo-
bodnie i bezpiecznie.  

Pod przewodnictwem SU uroczystośd za-
kooczyła się koncertem, na którym zaśpie-
wały: Aneta Baziak, Urszula Kądziołka, 
Aleksandra Gajdosz, Karolina Piwko i Sabi-
na Tapek. Zataoczył Czarek Pasiut, zagrały 
na saksofonie Aneta Baziak oraz Kinga 
Lupa. Na keyboardzie zagrał Szymon Orzeł, 
na perkusji Michał "Suchex" Suchanek 
oraz Łukasz Kmak. Natomiast na gitarze 
basowej Oskar Przyborowski.  

Każdy pierwszoklasista został obdarowany 
drobnym upominkiem w postaci jabłka z 
krótkim cytatem. Całośd uroczystości zo-
stała zamknięta nastrojową, jesienną pio-
senką. 

 
Natalia Banach, klasa I LO a 

Ślubowanie klas pierwszych, czyli pierwsza nasza uroczystość 
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SONDA 

,,Myślę, że takie dni powinny byd orga-
nizowane. Bardzo dużo ludzi choruje 
na białaczkę i dla wielu z nich przecze-
pienie szpiku jest jedyną szansą na 
życie. Im więcej dawców, tym większa 
szansa na znalezienie tego właściwe-
go.” 

Pani prof. Wioletta Chęsiak 

 
,,Uważam ,że taki dzieo jest potrzebny. 
W społeczeostwie panuje wiele stereo-
typów, mitów na temat oddawania 
szpiku kostnego, a przecież zabieg ten 
nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla 
dawcy i nie wymaga długiego pobytu 
w szpitalu. W tym dniu w wielu mia-
stach, w większej ilości miejsc można 
zarejestrowad się w bazie profesjonal-
nych dawców szpiku. Cała procedura 
trwa zaledwie kilka minut i polega na 
przeprowadzeniu wstępnego wywiadu 
medycznego, pobraniu np.  wymazu 
błony śluzowej z wewnętrznej strony 
policzka lub 4 ml krwi i wypełnieniu 
formularza rejestracyjnego. Często 
poszukiwanie potencjalnych dawców 

wśród rodziny chorego kooczy się niepo-
wodzeniem, z tego powodu tworzy się 
rejestr dawców niespokrewnionych , więc  
im więcej dawców takich rejestr posiada 
tym większe szanse na znalezienie dawcy 
zgodnego genetycznie.” 

Pani Prof. Anna Warzecha 

 
,,Bycie dawcą, czyli oddawanie drugiej 
osobie cząstkę siebie to najpiękniejszy 
dar, który możemy podarowad drugiej 
osobie. Szpiku nie da się wyprodukowad, 
ani kupid ,więc jest on nazwy kle ważny, 
aby ratowad ludzkie życie. Osoby będące 
dawcami są najwspanialszymi ludźmi na 
świecie.” 

Pielęgniarka szkolna  Brygida Dutka 

 
,,Pomaganie drugiemu człowiekowi jest 
zawsze rzeczą szlachetną. Warto więc o 
tym mówid i pokazywad ludzi, którzy są 
gotowi nieśd pomoc. Na wielu zawodach 
biegowych spotykam bardzo wielu ludzi w 
czerwonych koszulkach "Drużyny Dawców 
Szpiku". Zakładają je, by wyrazid swoje 

poparcie dla akcji. W mediach coraz 
częściej można usłyszed wezwania do 
podzielenia się własną krwią z tymi, 
którzy jej potrzebują, a to przekłada się 
na wzrost liczby dawców. Dlatego chod-
by warto obchodzid  Dzieo Dawcy Szpi-
ku. Ja sam, po zakooczonym sezonie 
biegowym mam zamiar oddad krew.” 

Pan Prof. Jerzy Dębicki 

 

,,To bardzo ważne i potrzebne,  by lu-
dzie chcieli zostawad dawcami szpiku 
kostnego. Ten akt dobrej woli i serce 
może uratowad życie cierpiącym na 
choroby układu krwionośnego. Szpiku 
ani krwi nie można wyprodukowad w 
laboratorium, ofiarowad mogą ten dar 
życia tylko ludzie. Sama niedawno się o 
tym przekonałam i jestem bardzo 
wdzięczna uczniom klasy 3 d”  

Pani Bogumiła Gleo- Balicka 

 

Przygotowały 

Angelika Kmiecik, Łucja Cięciel 

 klasa I LO a 

Zasada na drodze jest prosta. Zbliżasz się 
do ruchu okrężnego, zwalniasz. Przed 
tobą widnieje znak ''ustąp pierwszeo-
stwa przejazdu'', patrzysz w lewo. Wol-
ne? Jedziesz. Zajęte? Czekasz. To proste 
jak konstrukcja cepa. Skąd więc wypadki 
na rondach? 

Pod koniec września br byłam świadkiem 
kolizji na nowosądeckim rondzie Solidar-
ności. To nie pierwszy i nie ostatni wypa-
dek jak sądzę. Skrzyżowanie ulic Królo-
wej Jadwigi, Prażmowskiego, Kilioskiego i 
Piłsudskiego, uważane jest za najniebez-

pieczniejsze w mieście, więc podjęto 
środki, by zapobiec niebezpieczeostwu 
na tym odcinku drogi. Władze miasta 
postanowiły włączyd sygnalizację 
świetlną i od dnia 16 września możemy 
podziwiad kolory jesieni rozświetlające 
ponure miny kierowców stojących w 
korkach. 

Grzegorz Mirek, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Dróg w Nowym Sączu twierdzi, 
że to próba dla kierowców. Ma trwad 
około miesiąc, potem statystyki pokażą 
co dalej – wracad do braku czy zostawid 

sygnalizację włączoną na stałe. Wyni-
kiem tej decyzji o ''bezpieczeostwie, 
które jest najważniejsze'', zdaniem 
wielu kierowców jest jeszcze większa 
liczba wypadków spowodowana jazdą 

13 października- Dzień Dawcy Szpiku 

 
Dawcą szpiku może zostad każda zdrowa osoba w wieku 18 – 50 lat. Dawcą możesz zostad i Ty, bowiem pokre-
wieostwo z biorcą nie jest konieczne, a Twój szpik może uratowad życie komuś obcemu – ważne, by wystąpiła 

zgodnośd antygenów HLA w Bankach Dawców Szpiku. Im więcej osób jest w nich zarejestrowanych, tym większa 
szansa na znalezienie odpowiedniej próbki i tym samym na uratowanie chorego. 

KOMENTARZ  

''Bezpieczeństwo'' najważniejsze 
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KOMENTARZ 

na pamięd oraz korki ciągnące się od 
ronda aż do galerii Tesco. To bardzo nie-
przemyślana decyzja – twierdzi jeden z 
kierowców, podzielając moją opinię. - 
Ludzie przez pierwszą częśd miesiąca 
będą powodowad wypadki przez jazdę 
jak zwykle, bez sygnalizacji. Nastąpi 
wzrost ich liczby w statystykach. Kolejne 
dni miesiąca upłyną na przyzwyczajeniu 

się do nowych zasad. Kiedy nastąpi de-
cyzja co dalej z rondem, a myślę, że po-
wrócimy do starych zasad, znów wzro-
śnie liczba kolizji. Skoro władze zadecy-
dowały, że tak ma wyglądad ''dbanie o 
nasze bezpieczeostwo'', to powinny to 
wprowadzid na dużo dłuższy okres, żeby 
statystyki wyglądały bardziej realnie. 
Pozostaje nam czekad na rozwój wyda-

rzeo. Proponuję w miarę możliwości 
omijad felerne rondo szerokim łukiem 
oraz zwiększyd czujnośd za kółkiem. 
Jak widad dzięki decyzjom tych siedzą-
cych na wysokich stołkach, możemy 
byd pewni o nasze bezpieczeostwo 
dzieo i noc. 

Adrianna Skraba, klasa III LO a 

 Statystyczny Polak tylko na "Ibuprom" 
wydaje średnio 70mln złotych rocznie. 
Pod względem konsumpcji leków prze-
ciwbólowych bijemy na głowę wiele 
paostw i znajdujemy się w światowej 
czołówce- zaraz obok Francuzów i Ame-
rykanów. W Europie zajmujemy drugie 
miejsce. Czy można nazwad to już uza-
leżnieniem? Lekomania ( takie jest fa-
chowe określenie) spowodowana jest 
częstym zażywaniem analgetyków bez 
kontroli lekarza. Cierpi na nią niemal 
20% populacji. Zjawisko to spotykane 
jest coraz częściej zapewne z powodu 
dużej  dostępności do nich. Jednak jak 
one działają? Środki przeciwbólowe 
mają za zadanie zapobiegad docieraniu 
do mózgu informacji o bólu. Powodują 
poprawę samopoczucia, co szczególnie 
sprzyja uzależnieniom. Co ciekawe 
związki, które najczęściej stosowane są 
w analgetykach to paracetamol, ibupro-
fen i ketoprofen. Dlaczego więc wcho- 

dząc do apteki mamy do wyboru setki 
kolorowych opakowao, zawierających 
kapsułki w różnych barwach, skoro w 
każdym pudełeczku i tak znajduje się pra-
wie ten sam związek chemiczny? 

    Duży wpływ  na nasz wybór mają na-
rzucające się reklamy, które przekonują, 
że środki ukazywane w telewizji działają 
lepiej. "Nie uzależnia i nie otumania", 
"Nie podrażnia żołądka" Ale czy na pew-
no? Jesteśmy skłonni uwierzyd we 
wszystko. Dlatego też wolimy wydad na-
wet o kilka złotych więcej na opakowanie 
"Ibupromu", niż zwykłego i ibuprofenu, 
który tak czy owak znajduje się w połyka-
nej przez nas tabletce. Odnosimy jednak 
wrażenie, że reklamowany produkt działa 
lepiej. Czemu? Efekt placebo. Równie 
dobrze można komuś wmówid, że przy 
bólu głowy zażycie małej, żółtej kapsułki 
o silnym działaniu będzie najlepszym roz-
wiązaniem. W  rzeczywistości może  

byd to witamina C. Jednak osoba, którą 
bolała głowa miała wrażenie, że "lek" 
faktycznie działa. W taki sam sposób 
mogą oszukiwad nas koncerny produku-
jące środki przeciwbólowe. 

    Moim zdaniem lekomania to duży 
problem, który negatywnie wpływa na 
zdrowie człowieka. Z dnia na dzieo wy-
dajemy coraz więcej pieniędzy na środki 
reklamowane, które niekoniecznie są 
bezpieczne dla organizmu. Media mają 
wręcz obowiązek zwrócid uwagę na ten 
problem, a ludzie powinni czytad ulotki 
zawarte w opakowaniach leków, aby 
wiedzied, jakie mogą byd skutki uboczne 
związane z ich częstym zażywaniem,. A 
co najważniejsze, powinniśmy ograni-
czyd ich konsumpcję. 

 

Dominika Ligas, klasa III LO a 

"Uzależnia i otumania" 

  KULTURA 

Uczeń po zajęciach 

Niewielu wiadomo jak łatwo można 
kształcid się w kierunku muzycznym nie 
należąc do żadnej instytucji czy szkoły. 
Jednak często odbywają się w różnych 
miejscach w całej Polsce zajęcia i warsz-
taty otwarte dla każdego. 

22 października w Szkole Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Nowym Sączu od-
były się warsztaty pianistyczne prowa-
dzone przez dr hab. Mirosława Herbow-
skiego. Zajęcia miały formę lekcji otwar-
tych, na które wstęp miał każdy. Kilkoro 
uczniów miało okazję skorzystad z wie-
dzy prof. Herbowskiego bezpośrednio,  

przedstawiając swój program i słuchając 
rad oraz wskazówek nauczyciela odno-
śnie zagranych utworów. Niestety wia-
domo, że jedna lekcja trwa dłużej niż 
kilka minut, więc Ci, na których osobne 
zajęcia nie wystarczyło czasu mogli się 
przyglądad i słuchad wykładów z widow-
ni. Najczęściej poruszanym tematem 
była forma przedstawienia muzyki, oraz 
sposób jej interpretacji. Warsztaty trwa-
ły 7 godzin z półgodzinną przerwą. 

Europejskie Centrum Muzyczne Krzysz-
tofa Pendereckiego w Lusławicach rów-
nież oferuje bezpłatne zajęcia dla szkół  

ogólnych oraz szkół muzycznych. 24 
października odbyły się wykłady połą-
czone z prezentacją fragmentów filmów 
dokumentalnych i nagrao muzycznych 
oraz krótkim koncertem. Zajęcia popro-
wadził znany kompozytor i muzykolog – 
Maciej Negrey, a fragmenty utworów 
kompozytorów polskich zagrał kwartet 
smyczkowy DAFO. Spotkania miały na 
celu upowszechnienie i pogłębienie wie-
dzy na temat muzyki współczesnej oraz 
osoby Witolda Lutosławskiego.  
 
 Artur Ziajkiewicz, klasa I LO a 
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Nimród Antal, reżyser m.in węgier-
skiego filmu „Kontrolerzy”, który zo-
stał uhonorowany Nagrodą Publicz-
ności na Warszawskim Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmowym wraz z 
członkami zespołu „Metallica” napi-
sał scenariusz do filmu „Metallica 
Through the Never”, który pojawił 
się w polskich kinach we wrześniu. 

 
Dwadzieścia cztery kamery rejestro-
wały występ Metallicy na jednej z 
najbardziej wyrafinowanych scen 
koncertowych świata. Film zaczyna 
się niepozornie: normalnemu koncer-
towi towarzyszą przeżycia członka 
ekipy koncertowej, który nieoczeki-
wanie otrzymuje  polecenie odebra-
nia przesyłki, niezwykle ważnej dla 
zespołu. Po drodze natrafia na wiele, 
bardzo przykrych zdarzeo, oderwa-
nych od rzeczywistości, w taki spo-

sób, że przypominad mogą surrealistycz-
ny videoklip.  Zdeterminowany chłopak, 
zdany jedynie na siebie, przemierza 
opustoszałe ulice miasta. 
W filmie zobaczymy wiele zapierających 
dech w piersiach scen, oprawionych 
znakomitą muzyką Metallicy. 

Niestety produkcja okazała się finanso-
wą klapą. 

Film „Through the Never”  kosztował 
mniej więcej 15 milionów dolarów. W tę 
kwotę wliczona była także budowa 
ogromnej sceny, na której grała Metalli-
ca. Jednak ostatnie doniesienia zagra-
nicznych serwisów nie są optymistyczne 
dla grupy, ponieważ sprzedaż biletów 
jest na niskim poziomie, co oznacza, że 
film najprawdopodobniej przyniesie 
straty. 

Promocja obrazu „Through the 
Never”  była zorganizowana na dużą 

skalę, ale jak się okazało, do kin nie za-
witało tyle widzów ilu oczekiwano. Na 
tą chwilę produkcja zarobiła ok. 2,7 mi-
liona dolarów. 

Prognozy specjalistów z branży nie są 
optymistyczne. Istnieje małe prawdopo-
dobieostwo, iż następne tygodnie przy-
niosą większą liczbę widzów. Zarówno z 
Europy, jak i Stanów Zjednoczonych 
płyną informacje, że do kin na film 
„Through the Never” przychodzi bardzo 
niewiele osób. Przed premierą członko-
wie zespołu Metallica zakładali, że uda 
im się wyjśd na zero. Na ten moment 
jest to mało prawdopodobne. 
Film 3D, w kinach IMAX od 27 września, 
w pozostałych od 4 października. 
 

 

 
Artur Ziajkiewicz, klasa I LO a  

KULTURA 

Moja pasja zwie się muzyką 

ANKIETA 

Każdy z nas posiada cele, pragnienia które stanowią dla niego istotę ważną. Najważniejszą rzeczą podczas spełnienia marzeo 
jest ciągle podążanie za celem. Marzenia są źródłem emocji oraz radości, często wytaczają nasze życiowe cele.  
 
 
W marzeniach ... 
 
- dostrzegamy wartości 
- rozwijamy zainteresowania 
- dostrzeganie pozytywów i negaty-
wów realizacji marzeo 
 - rozumienie potrzeby samorozwoju 
- dostrzeganie czynników wpływają-
cych na możliwośd realizacji upra-
gnionych celów 
 
 
 
Dlatego... Sztamowicze realizujcie 
swoje marzenia, bo życie bez marzeo 
jest bez sensu.. 

 
 

Ewelina Górka, Katarzyna Pasionek, kl. II LO a  

8 wrzesień, czyli marzyć każdy może! 

 " Aby osiągnąć wspaniałe rzeczy musimy marzyć tak dobrze, jak działać " 

O czym marzą sztamowicze ! 

Zdad maturę

Skonczyd szkołę

Znaleźd prawdziwą miłośd

Byd szczęśliwym

Zdobyd osiągnięcia sportowe

Podróżowad
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Natalia Banach: Dlaczego zdecydowa-
łeś grad się na perkusji? Jest przecież 
wiele innych instrumentów. 

Michał Suchanek: Najpierw grałem na 
gitarze klasycznej, później na keyboar-
dzie, lecz kiedy zacząłem grad na perku-
sji wiedziałem, że to jest ,,to" i właśnie 
tym chce się zajmowad w życiu. 

  

Od kiedy grasz na perkusji? 

Na perkusji gram już ponad 7 lat, a od 
roku zajmuje się realizacją dźwięku.  

  

Ile czasu poświęcasz na próby? 

Właściwie to zależy od dnia. Na co 
dzieo staram się poświęcad na nie tro-
chę czasu. W soboty do ok. 3 godzin a 
w wakacje od 4 do 6 godzin dziennie. 

Jakie są twoje ulubione zespoły mu-

zyczne? 

Moje ulubione zespoły muzycz-
ne to 30 Seconds To Mars, Dead 
By April, Linkin Park i 50 Cent. 

  

Jakiego rodzaju muzyki słu-
chasz najczęściej? 

Najczęściej słucham rock'a.Od 
niedawna zajmuje się rap'em, 
ponieważ w grudniu odbędzie 
się koncert promujący płytę DJ 
Żusto, na którym gram. 

  

Jeśli miałbyś wybór dołączenia 
do zespołu muzycznego, to jaki 
by to był? 
To bardzo trudny wybór, Myślę, 
że 30 Seconds To Mars lub Lin-
kin Park. 

  

Kim się inspirujesz? 

Nie inspiruje się żadnymi zespołami mu-
zycznymi. Wole tworzyd sam. 

  

W życiu każdego artysty pojawia się 
krytyka. Spotkałeś się z nią ? Jeśli tak 
to jak ją przyjąłeś? 

Oczywiście, że się spotkałem. Według 
mnie krytyka jest potrzebna, ponieważ 
gdy robimy coś ponownie to staramy 
się uniknąd tego, , co robiliśmy po-
przednio źle.  

  

Jakie masz plany na życie? 

Na pewno związane z muzyką. Intere-
suje się realizacją dźwięku, wiec w tym 
kierunku będę zmierzad.  

  

Czy chciałbyś coś jeszcze coś dodad? 

Tak, zachęcam wszystkich do obejrze-
nia moich cover'ów i zaglądnięcia do 
mojego kanału na: 
www.youtube.com/
SuchexDrumMusic. 

 

 
Natalia Banach, klasa I LO a 

WYWIAD 

Michał Suchanek- wirtuoz gry na perkusji 

Jest uczniem drugiej klasy o profilu ekonomiczno-turystycznym naszej szkoły. Gran na perkusji. 

Na Pokazie Twórczości Własnej mogliśmy podziwiać jego występ, który z pewnością zachwycił 

wszystkich zgromadzonych. O kim mowa? W krótkim wywiadzie Michał opowie nam nieco o 

swoich zainteresowaniach i planach.  

http://www.youtube.com/SuchexDrumMusic
http://www.youtube.com/SuchexDrumMusic
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ANKIETA 

„JAKI JEST TWÓJ STOSUNEK DO HOMOSEKSUALI-

STÓW?” – podsumowanie ankiety 

Dnia 17 października 2013r. w Zespole Szkół nr 3 w Nowym Sączu przeprowadziliśmy ankietę zatytułowaną „Jaki 

jest Twój stosunek do homoseksualistów?”. W sondzie wzięło udział 46 uczniów naszej szkoły. Ankieta składała się z 

dziesięciu pytao zamkniętych i jednego otwartego, na które nie trzeba było odpowiadad. Oto jej wyniki: 

Na pytanie piąte, które brzmiało: „Jakie uczucia wzbudzają w Tobie osoby homoseksualne?”, odpowiedzi były następujące: 

Ostatnie pytanie naszej ankiety brzmiało:  „Twój/ja wieloletni/a przyjaciel/ółka informuje Cię, że jest gejem/
lesbijką. Jak reagujesz?” ankietowani udzielali przeróżnych odpowiedzi, m.in.: 

 

„Normalnie”   „Rozmawiam z nim o tym”  „Bronię przed atakami otoczenia” 

„Pomagam mu”  „Idę z nią na ran de vu”  „Pomagam by się od tego odpędził” 

„Nijak”   „Obojętnie”   „Próbuję go/ją zrozumied i akceptuję to” 

„Cieszę się z jej szczęścia” „Wspieram ją”   „Próbuje jej przemówid do rozsądku” 

 
Niestety na pytanie otwarte padały też  odpowiedzi  nieocenzurowane, których tutaj nie przedstawimy. 

 
                        Przygotowały: 

Karolina Woźniak, Karolina Zielonka  
klasa I LO a  
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Żeby wyciągnąd wnioski z ankiety, która zawiera wiele pytao 
niekoniecznie powiązanych ze sobą, trzeba jasno wytłuma-
czyd terminy, jakimi się posłużymy. Z wyników badao bo-
wiem wynika, że uczniowie zespołu nr 3 są… hipokrytami. O 
tym później. Z odpowiedzi ankietowanych można wywnio-
skowad, że jesteśmy tolerancyjni. Jednocześnie brzydzi nas 
myśl o osobach homoseksualnych. Czy te dwa zupełnie od-
mienne założenia mogą iśd ze sobą w parze? Ano tak. Bo-
wiem tolerancja, to sytuacja, kiedy uznajemy czyjąś odmien-
nośd, nie sprzeciwiamy się jej, „pozwalamy” w duchu wła-
snej moralności na te odstępstwa względem własnego syste-
mu wartości. Nie ma ona nic wspólnego z obrzydzeniem. 
Tolerujemy fekalia, a jednak nas brzydzą. Jedno i drugie two-
rzą parę, nie zaprzeczają siebie nawzajem. Gdzie w tym 
wszystkim hipokryzja? Większości ankietowanym nie prze-
szkadza okazywanie sobie uczud osób homoseksualnych, nie 
widzą w tym choroby, nie chcą dyskryminacji takich ludzi, a 
jednak… nie zgadzają się na legalizację ich związków. Chcą 
odebrad homoseksualistom prawa, które sami mają, a jed-
nocześnie nie chcą, żeby ktoś to robił! Czysta hipokryzja. Jest 
takie powiedzenie: korzystając ze swoich praw pamiętaj ,że 
inni też mają swoje i do tego takie same. Ankieta była anoni-
mowa, ale sami uczestnicy powinni zmusid się do odrobiny 
refleksji. 
 

Dominik Smoroo, klasa III LO a 

KOMENTARZ DO ANKIETY.. 

Zweryfikujmy.. w pobudzaniu negatywnych odczud, krytykowania i negowania 
sposobu bycia drugiego człowieka ? Czy wszystko co odstaje od 
"normy" jest złe ? Pragnę zaznaczyd ,że gdyby nasi przodkowie 
przyjęli takie stanowisko - ewolucja w ogóle nie miałaby miej-
sca. Prawdopodobnie do dziś żylibyśmy w jaskiniach, i zjadali 
siebie nawzajem. ( biorąc pod uwagę wyniki sondy - wielu ucz-
niom naszej szkoły taka wizja by bardzo odpowiadała ) Ufam, 
że to moje krótkie, może mało spektakularne podsumowanie 
wzbudzi w Was chociaż minimalną refleksję.  

Justyna Bołoz, klasa III LO a 

 

Obrzydzenie, tolerancja… czyli co? 

Muszę z przykrością stwierdzid, że o ile sama ankieta zapo-
wiadała się dosyd interesująco, o tyle już jej wyniki doprowa-
dziły mnie do ogromnego rozczarowania. Spodziewałam się 
zgoła innego zakooczenia tego badania. Jak już pewnie wielu 
z Was zauważyło, na różnych stronach facebook`owych na-
szej szkoły, temat homoseksualizmu wzbudził liczne kontro-
wersje. Sonda ta powinna więc pomóc nam zweryfikowad na 
jakim poziomie tolerancji jest nasza młodzież. Liczyłam, że 
efekty pracy koleżanek z I klasy doprowadzą mnie do jakiejś 
konkretnej refleksji, czy też do jednoznacznego wniosku. Nic 
takiego się jednak nie stało. Nadal nie jestem w stanie odpo-
wiedzied sobie na pytanie : Czy moja szkoła jest tolerancyj-
na? Cieszy mnie jednak fakt, że temat homoseksualizmu 
został poruszony, gdyż nigdy wcześniej nic takiego nie miało 
miejsca. Jednak czy samo " dotknięcie" tematu może satys-
fakcjonowad ? Pozostawię to do indywidualnej oceny każde-
go z Was. Oczywiście nie liczyłam na pełne zrozumienie i 
całkowitą akceptację osób nieheteroseksualnych, jednak 
mimo wszystko nie spodziewałam się aż tak rozbieżnych 
odpowiedzi. Z przeprowadzonego badania można wyciągnąd 
jeden wniosek. Jesteśmy podzieleni na dwa- przeciwległe, 
skrajne obozy. Pytanie tylko jak to jest możliwe ? Żyjemy i 
poruszamy się w jednym środowisku... coś jednak sprawiło, 
że nasze poglądy są całkowicie odmienne. Każdy z nas ma 
prawo do własnej opinii, więc mimo wszystko nie mogę tego 
w żaden sposób kwestionowad. Wielu z Was opowiedziało 
się za akceptacją i tolerancją, niestety równie spora liczba 
osób stwierdziła, że homoseksualizm budzi w nich obrzydze-
nie. I teraz należałoby się zastanowid - Co to słowo, notabe-
ne wybitnie prostackie w treści, oznacza ? Gdzie ma swoje 
podłoże i jak skutecznie można je zwalczad ? 

Dlaczego młodych ludzi nie "brzydzi" ksenofobia, antysemi-
tyzm, rasizm, homofobia i inne tego typu zjawiska ? Przecież 
wszyscy jesteśmy ludźmi. Oddychamy, mówimy, czujemy. 
Czy wzajemny szacunek nie powinien byd wartością nad-
rzędną ? Zastanawiam się, dlaczego dziś zamiast cieszyd się 
różnorodnością ideologii, poglądów, preferencji oraz upodo-
bao, środowisko młodzieży umacnia się między sobą  

KOMENTARZ 

„Nie chciałbym, żeby XXX widziała mnie 
z papierosem. Jeden z niewielu nauczy-
cieli. W sumie, jedyny.”- powiedział je-
den z młodych mężczyzn. „Ja też. Spalił-
bym się ze wstydu. Ona… wzbudza sza-
cunek, taką charyzmę ma, mogłaby po-
ciągnąd ludzi do walki, poszliby” – 
„Racja”. -  oto fragment rozmowy 
dwóch naszych uczniów o jednym z nau-
czycieli. 

Słodka 

Pani XXX ma niezwykle gorący tempera- 

ment, jest wiecznie uśmiechnięta. Nie 
jest osobą wysoką, mierzy zaledwie około 
160cm, ale jej postawa wzbudza respekt. 
Jest wiecznie wyprostowana, pewna sie-
bie, a jej kroku nie jest w stanie zachwiad 
żaden uczeo.  Blond włosy dodają jej nie-
samowitego uroku, a bardzo wyraziste, 
ciemne oczy wyglądają spod grzywki tak 
niewinnie, że nikt nie byłby w stanie 
chodby przestad się do niej uśmiechad.  

Prawie, jak matka 

Jest bardzo ekscentryczna. Mało jest ta- 

kich ludzi, indywidualnych, ale jedno-
cześnie ciepłych. Kiedy ktoś ma pro-
blem, zawsze służy radą, stara się po-
móc. W chęci pomocy wykracza po za 
swoje obowiązki, poza to, czego można 
by było się spodziewad mówiąc o swoich 
problemach. To miłe zaskoczenie. Do 
pracy podchodzi bardzo profesjonalnie, 
wykonuje ją z zapałem i bardzo skutecz-
nie. Problemy z materiałem nie istnieją, 
zawsze wytłumaczy po raz „n-ty”, dopó-
ki nie zrozumiesz. Podczas przygotowao 
do matury „morduje”, ile może, byle by  

„Wzbudza szacunek, ludzie by za nią poszli.” 
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uczeo osiągnął sukces i spełnił marzenia 
dotyczące swojej przyszłości. Kiedy po-
trzebna jest motywacja, daje ją, kiedy 
potrzebna jest pokora, zrobi tak, żeby 
uczeo jej nabrał.  
Jest bardzo inteligenta, oczytana, a jej 
wiedza daje jej status specjalisty.  

Szacunek, charyzma 

Skąd się bierze ten powszechny szacu-
nek? Z postawy. Zawsze jest sprawiedli-
wa, traktuje każdego równo, nigdy nie 
kara całej klasy za przewinienia jednej 
osoby. Jedna  jej uczennica mówi: „Jest 
konkretna, pewna siebie i wie, czego 
chce. Nie krytykuje bezpodstawnie, 

wkłada w swoją prace dużo serca, co 
widad po prowadzeniu lekcji, na której 
zawsze jest ciekawie poprzez samo jej 
wykładanie, które nie jest zwykłym 
mówieniem, ale opowiada przeplata-
jąc z emocjami i możemy wyczud co 
ona czuje, kiedy to opowiada, mimo, 
że pewnie wykładała to juz 100 razy.”. 
Znam osoby, których rozmowę przyto-
czyłem na początku. Jedna z nich nie 
uczy się w ogóle, szkołę i nauczycieli 
ma za nic, a jednak kiedy zbliża się Pani 
XXX, zawsze wstaje, mówi „Dzieo Do-
bry”, a jej słowa świadczą o tym, jakim 
szacunkiem ją darzy. Inna uczennica 
wspomina: „Moim zdaniem potrafi 

przekazad informacje w możliwie naj-
prostszy sposób, jest to człowiek będący 
wzorem do naśladowania. Emanuje taką 
empatią do wszystkich i może byd wielkim 
autorytetem dla nas. To niezwykły nau-
czyciel, który przekazuje nam swoją wie-
dzę nie tylko tę książkową, ale także opar-
tą na swoich doświadczeniach i obserwa-
cjach”.  

Kto jest tak charyzmatyczny, wzbudza tak 
wielki szacunek, tyle sympatii wśród 
uczniów, naturalnych przeciwników nau-
czycieli? Pani profesor Bogumiła Gleo-
Balicka. 

Dominik Smoroo, klasa III LO a 

KOMENTARZ 

"Masz tu wolność słowa... 
... lecz uważaj na swą mowę" - P. Fren-
cel. Wiele mówi się o wolności słowa 
lub jej braku. Chod w Polsce zjawisko 
powszechnej cenzury jest już dawno za 
nami, pojawia się nowe, tzw. „ popraw-
nośd polityczna”, a patrząc, jakimi zasa-
dami się kieruje, w moim sercu słyszę 
błagania „Przywródcie cenzurę!”. 
 
Trochę słownika 
Definicja cenzury mówi, że jest to kon-
trola publicznego przekazywania infor-
macji, ograniczająca wolnośd publicz-
nego wyrażania myśli i przekonao. Ide-
alnym przykładem zjawiska jest Polska 
Ludowa, gdzie gazety, telewizja i radio 
były podporządkowane władzy, która 
sama decydowała co społeczeostwu 
powiedzied było wolno, a co nie. Podob-
ne zjawisko spotykamy obecnie w Korei 
Północnej, Chinach czy Kubie. Jest to 
normalna sytuacja w krajach, gdzie pa-
nuje oligarchia lub tyrania.  Jednak, kie-
dy formy rządów się zmieniają, pojawia 
się demokracja, automatycznie kooczy 
się cenzura. Jest ona sama w sobie za-
przeczeniem fundamentów władzy lu-
du. Niestety, nic co piękne, nie może 
byd prawdziwe, zawsze musi znaleźd się 
jakieś „ale” i nim właśnie jest popraw-
nośd polityczna, rozumiana jako zacho-
wanie szacunku oraz tolerancji wobec 
przeciwnika w dyskusji. I chod definicja 
cenzury pokrywa się z rzeczywistością, 
to w tym przypadku pojawia się pro-
blem. Bardzo często negatywne podej-
ście czy krytyka zdania kontr-mówcy 
uznawane jest za „niepoprawnośd poli- 

tyczną”. Prościej, należy tak kłamad i 
kombinowad, żeby tylko osoby, do któ-
rych kieruje się słowa, zrozumiały, że się 
je krytykuje. Kuriozum tej sytuacji to zaj-
ście, w którym słowa „Wasza partia poli-
tyczna ma beznadziejny program” czy 
„Kurczaki w KFC są za słodkie” można 
uznad za politycznie niepoprawne! A to 
moi drodzy jest atak na wolnośd słowa, 
czyli… podstawę demokracji. „Moje za-
machy na for-
mę do czegóż 
mnie dopro-
wadziły? Do 
formy wła-
śnie.”- jak mó-
wił W. Gom-
browicz. 
 
Trudne Spra-
wy 
Z powyższego 
potoku słów 
oraz z życia 
można wy-
wnioskowad, że cenzura każe pokazywad 
rzeczy dobre, prawe, wychwalające rzą-
dy, natomiast poprawnośd polityczna 
każe kłamad i mataczyd. Warto opowie-
dzied małą anegdotę z mojej egzystencji. 
W gimnazjum (nie ważne dla historii, w 
którym) informatyki uczyła mnie pewna 
Pani MGR, nazwijmy ją „Gerald”. Gerald 
uczył nas po dwóch czy trzech latach, jak 
podkreślad fragmenty tekstu, ustawiad 
kursywę czy pogrubienie, a polecenia 
typu „ustawcie grubą linię, ale cienką, to 
znaczy grubą, ale taką średnią, ale nie za 
grubą” nie były mu  

obce. W tekście, który drogi czytelniku 
właśnie czytasz, widad, że te dwiczenia 
były bardzo pouczające (Dzięki Ci eduka-
cjo!). Pewnego dnia, po kolejnych preten-
sjach w moją stronę (nie lubiła mnie) wy-
paliłem: „Nie mam obowiązku Pani słu-
chad, Pani wie mniej niż my, nic nie może 
Nas Pani nauczyd, bo sama Pani nie umie 
za wiele”. Użyłem mojego prawa do nie-
cenzurowanej wolności słowa. Gdybym 

cenzura obo-
wiązywała, 
nie powie-
działbym nic. 
W szkole 
pozorny 
skandal, za-
częto nama-
wiad mnie do 
przeprosin i 
tu cytuję, 
„bo wiesz.. 
Nie ważne 
jaka jest, 
przeprosid 

pasuje, bo to tak wiesz.. no nieładnie 
wygląda”! Jeden z nauczycieli prosto w 
oczy przyznał mi rację i dodał :„Tylko ofi-
cjalnie potępia się takie zachowanie 
względem Pani XXX”. Poprawnośd poli-
tyczna, czyli kazano mi skłamad, że wcale 
tak nie myślę, chod nieoficjalnie nauczy-
ciele (w tym wychowawca) poparli moje 
słowa. „Ale to tak wiesz, no nie powinno 
się”… 
 
Meritum 
Jeżeli ktoś nie szanuje mnie, to ja nie 0ce- 
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nid według własnego sumienia. Chcia-
łem pokazad, dlaczego moje sumienie 
woła „ Przywródcie cenzurę!” o czym 
wspomniałem we wstępie. Można było 
mówid o dobrych rzeczach, nie wolno 
było krytykowad nic związanego z wła-
dzą. Teraz, kiedy panuje nowy system, 
trzeba kłamad i mataczyd, a to coś gor-
szego. Społeczeostwo „pocztą pantoflo-

wą” i tak dowiadywało się co złego 
dzieje się w kraju, a teraz, niestety, nie 
jest w stanie przebrnąd przez stek 
kłamstw, nie będąc bezpośrednim 
uczestnikiem wydarzeo.  
Nie mniej jednak drogi czytelniku,  
tekst, który czytasz i wszystkie inne 
ukazujące się w SZTAMIE są w pełni 
wolne, bez żadnych nacisków czy mal-

wersacji, wolnośd słowa płynie przezeo 
jak Wielka Amazonka przez dotąd niezba-
daną Dżunglę, a słowa: „Powiem, że 
prawda tutaj się liczy, kiedy z mównicy 
znikną obłudnicy” Przemysława Frencla są 
mi całkowicie niezrozumiałe i wręcz 
obrzydliwe. Tymczasem, niech żyje demo-
kracja! 

Dominik Smoroo, klasa III  LO a 

RECENZJA 

October Baby 

October Baby” to film, który ostatnio 
wywarł na mnie wrażenie. Oparty na 
historii czołowej aktywistki pro – life 
Gianny Jessen, która urodziła się w wy-
niku aborcji dokonanej w 8 miesiącu 
ciąży. Opowiada on o 19-letniej dziew-
czynie, która dowiaduje się, że przeżyła  

aborcję. Hannah zawsze czuła się 
inna i mimo ogromnego talentu ak-
torskiego w głębi duszy czuła, że nie 
powinna przyjśd na świat.  

To piękny film przeplatany refleksyj-
nym soundtrackiem różnych wyko-
nawców. Powinien byd pokazany w  

kinie, ponieważ porusza bardzo ważny 
temat w dzisiejszych czasach.  Poleciła-
bym go każdemu, a w szczególności 
młodym dziewczynom, które w przy-
szłości będą chciały zostad matkami, aby 
urodziły ponieważ aborcja jest straszli-
wym cierpieniem zarówno dla, dziecka 
jak i dla matki.                             

 Shari Wiedmann, która wcieliła się w 
rolę matki Hannah w October Baby przy-
znała, że sama poddała się aborcji, dla-
tego jej podejście do filmu jest bardzo 
osobiste i emocjonalne, świadczy o tym 
krótki wywiad na koocu projekcji.  Dzię-
ki temu filmowi  doceniłam wartośd 
przyjaźni, wybaczenia, a nade wszystko 
życia każdego człowieka.  

Każdy z nas zasługuje na to, aby się uro-
dzid, bo każde życie jest cudem. 

Maria Węgrzyn, klasa I LO a 

KOMENTARZ 

Co jest z nami, Polakami? 
Czy Polacy potrafią świętowad? Czy każ-
dy powód do świętowania łączy się z 
wódką przegryzaną kiszonymi ogórka-
mi? Czy nasza mentalnośd narodowa 
pozwala na coś więcej? Właśnie, ta na-
sza mentalnośd. 
 
Wszyscy słyszeliśmy o incydentach z 
podpaleniem tęczy na Placu Zbawiciela 
w Warszawie czy próbie dewastacji ro-
syjskiej ambasady. Analogicznie polskie 
oficjele uczestniczą w nabożeostwach 
poświęconych poległym, najrozmait-
szych świeckich uroczystościach, składa-
ją kwiaty pod pomnikami itp. . Wszyst-
kie te oficjalne wydarzenia przypomina-
ły pogrzeb.  Atmosferę można było ciąd 
nożem, wszyscy zachowali tak poważny  

wyraz twarzy, jak tylko byli w stanie. 
Zimno, deszcz, wiejący z dużą siłą prze-
nikliwy, wywołujący dreszcze wiatr – nic 
nie było w stanie rozwiad tego sztywne-
go przysposobienia. Z drugiej strony 
mamy Marsz Niepodległości, wszyscy 
podnieceni, gotowi do wszelkiego ro-
dzaju działao, okazują wszechobecnie 
radośd, która obraca się w zamieszki. 
Jedni potrafili zachowad szacunek w 
stosunku do walczących za Wolną Pol-
skę, drudzy potrafili się nią cieszyd. Czy 
nie można tego połączyd? Gdzie podział 
się szacunek do bohaterów, radośd z 
niepodległości, wolności, suwerenności 
największego skarbu obywateli? Gdzie 
rodziny idące do rynku/parku/na plac, 
by oglądnąd pokaz sztucznych ogni, pid  

szampana i się cieszyd? Gdzie te sztucz-
ne ognie? Dla ogromnej większości 11 
listopada to jedynie dzieo wolny od pra-
cy, z którego wszyscy bardzo się radują i 
świętują… alkoholem i ogórkiem kiszo-
nym. Ta nasza mentalnośd. 

 
Dominik Smoroo, klasa III LO a 
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WYWIAD (ÓWKA) 

Każdego dnia przychodzimy do naszej 
szkoły, nie zastanawiając się nad jej 
historią. A powinniśmy. To ona nas 
tworzy oraz wpływa na to, jakimi 
obecnie jesteśmy ludźmi. Doświad-
czenia wyniesione ze szkoły kształtu-
ją nas i pomagają znaleźd swoją dro-
gę w życiu, które wcale nie jest pro-
ste. O tym przekonała się jedna z 
pierwszych absolwentek naszej szko-
ły - Eugenia Romaoska. Swoimi prze-
życiami zgodziła się podzielid z uczen-
nicami naszej szkoły, a także przeka-
zad niektóre z swoich pamiątek . 

 

Historia pani Eugenii rozpoczyna się w 

1929 r., kiedy to zaczęła szukad szkoły, 

w której mogłaby się dalej kształcid. 

Problemem w dalszej edukacji okazały 

się jednak kłopoty finansowe. W ów-

czesnej Handlówce czesne wynosiło aż 

40 zł, jednak z racji, iż ojciec p. Eugenii 

umarł, miała obniżone do 20 zł, ale 

matka nie miała na to pieniędzy. Dla-

tego udały się do Towarzystwa Szkoły 

Ludowej (dzisiejszy ZS nr 3). Gdy pani 

Eugenia obiecała Dyrektorowi, że bę-

dzie uczyd się sumiennie opłaci czesne 

na pierwsze miesiące nauki w szkole. 

Bolesław Barbacki, widząc bardzo do-

bre wyniki w nauce, zwolnił ją z obo-

wiązku opłat. 

Szkołę, wspomina bardzo ciepło i mi-

ło, ponieważ dzięki niej nauczyła się 

wielu praktycznych rzeczy, które po-

mogły jej w późniejszym życiu. Nauka 

języka francuskiego przydała jej się, 

gdy pracowała w cukierni. Obsługiwa-

ła wtedy Francuzów, którzy budowali 

Tamę Rożnowską.. Znajomośd języka 

niemieckiego, również nauczanego w 

szkole, pomogła jej w czasie wojny, 

kiedy to zatrudniona była w sklepie 

niemieckim i musiała obsługiwad oso-

by posługujące się tym językiem. Prak-

tykę, jaką zdobyła w TSL wykorzystała 

pracując w pracowni krawieckiej. Szy-

ła tam ubrania na zamówienie, a raz na-

wet za prośbą Bronisławy Szczepaocowej 

(nauczycielki Wf ze szkoły i przełożonej 

harcerek) uszyła razem z koleżankami 

120 chust w ciągu 14 dni. Swoje prace 

wykonywała niezwykle staranie, 

tak, iż cieszyły się dużym uznaniem.  

Jak w każdej szkole przydarzały jej się 

sytuacje śmieszne. Przykładem takiej oko-

liczności była właśnie jedna z lekcji.. Ra-

zem z koleżankami ukryła się za parawa-

nem, będącym za ścianą w tyle sali. Pani 

Eugenia i jej przyjaciółki schowały się 

tam , ponieważ nie chciały byd pytane 

przez profesora. Jednak niechcący prze-

wróciły parawan i, gdy nauczyciel zwrócił 

uwagę na hałas, uciekły sekretnym przej-

ściem. Z racji swego wzrostu (miała 135 

cm wzrostu, gdy przyszła do szkoły) co 

jakiś czas była mierzona w kancelarii u 

dyrektora. Miało ją to mobilizowad 

do rośnięcia, potrzebnego jej wg Bolesła-

wa Barbackiego, do dalszej edukacji 

w szkole.  

Dyrektora szkoły wspomina jako człowie-

ka niezwykle bezpośredniego, ludzkiego, 

a także pomocnego, przyjacielskiego. 

Dziewczynom, które chciały się dalej edu-

kowad znajdował pracę. Przyszłym mło-

dym pannom, będącymi jego byłymi wy-

chowankami malował ich portrety. Wsta-

wiał się za nimi w 

trudnych sytua-

cjach, przez co był 

nie tylko szanowa-

ny, ale także lubia-

ny w całej szkole. 

Barbackiego okre-

śliła jako człowieka 

przywiązanego do 

ojczyzny, wiernego 

jej zasadom i od-

ważnego. Gdy 

Niemcy wypuścili 

go z aresztu, nie 

chciał się ukrywad, 

przez co został ponownie w 1941 roku 

zamknięty, a  następnie rozstrzelany w 

pobliskich Biegonicach. Jak już wspomi-

nałam, był człowiekiem hojnym. 

Gdy widział, że dziewczyny chcą się edu-

kowad, ale nie mają na to pieniędzy, 

jak w przypadku pani Eugenii, potrafił 

opłacid ich czesne.  

Jednak, jak wspomina pani Romanowska, 

edukacja była kosztowna, mimo zwolnie-

nia z opłat. Ponieważ, na praktyki trzeba 

było przynosid własne materiały, a także 

kupid podręczniki, które jak sami wiemy 

są drogie. Pomimo wszystko TSL organi-

zowało różne wycieczki, w tym do Krako-

wa, kuligi, czy wyjazdy do teatrów., dzię-

ki którym uczniowie mogli się zintegro-

wad i poznad nauczycieli od innej strony.  

Na przestrzeni 87 lat nie zmieniło się 

znowu tak wiele. Nauczyciele dalej stara-

ją się jak najlepiej wytłumaczyd uczniom 

materiał, a także pomagają im w trudno-

ściach, poświęcając na to niekiedy swój 

wolny czas. Pozostała również przyjaciel-

ska atmosfera i historia , którą wciąż 

ubogacamy. 

 

 

Monika Ogorzałek, Daria Gołąb 

klasa II LO a 

Szkoła widziana oczami absolwentki –  

Eugenii Romańskiej 
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Żyją w pięknym mieście Olsztynie 
który z wielu dobrych rzeczy słynie 
Enej z tego stał się rozpoznawalny 
że wygrał program medialny 
 
lecz od dawna przez swych fanów 
ukochany 
z siedmiu serc jest zbudowany 
każde ma swój własny świat 
wspólnie tworzą piękny kwiat 
 
ludzie którzy ich znają 
wiedzą że ska grają 
dźwięki puzonu ,trąbki i saksofonu 
z pazurem wschodniego akordeonu 

Natalia Banach: Dlaczego chciał pan 
zostad nauczycielem? Jeśli w ogóle 
chciał Pan nim zostad? 

Prof. Radosław Babiarski: Do ostatnich 
wakacji, zanim nim zostałem, nie wie-
działem, że nim będę. Dostałem propozy-
cję pod koniec wakacji. Spróbowałem, 
odnalazłem się w tym, no i spodobało mi 
się.  

 Co Pana do tego skłoniło? 

Mam tradycje rodzinne związane z edu-
kacją. Poza tym zawsze miałem łatwośd 
do przekazywania wiedzy. 

  

Czy trudno pracuje się z uczniami  naszej 
szkole? 

W VI LO pracuję krótko, więc niewiele 
spotkałem trudnych sytuacji. Patrząc na 
cały okres mojej pracy w szkole niestety 
stwierdzam, iż z roku na rok współpraca 
z młodzieżą jest cięższa. 

Jakie są według Pana wady i zalety bycia 
pedagogiem? 

Zaczynając od wad, to na pewno dużym 
problemem jest zdyscyplinowanie mło-
dzieży, zwłaszcza pierwszych klas. Jeśli się 
pracuje wśród młodych ludzi, samemu 
też można się młodo poczud. Poza tym 
mam dobry przegląd wśród młodych lu-
dzi. 

  

Dlaczego lubi Pan pracowad z młodzie-
żą? 

Pomimo występujących czasem proble-
mów praca z młodzieżą jest przyjemnym 
zajęciem. Można im wiele przekazad, ale 
też wiele nauczyd. 

Może pamięta Pan jakąś śmieszną sytua-
cję, która miała miejsce w czasie zajęd? 

Jest takich wiele, ale nie chciałbym przy-
taczad, gdyż dotyczą one również innych 
osób.  

 Jak długo pracuje pan w swoim zawo-
dzie? 

W swoim zawodzie pracuje już ok. 8 lat. 

 

Pamięta Pan może swoje pierwsze 
zajęcia? 

Dosłownie pierwszych nie ale pamię-
tam, że początki były trudne. Trzeba 
było dużo odwagi, aby stanąd przed 
młodzieżą niewiele wówczas młodszą 
ode mnie.  

  

Jak spędza Pan wolny czas? 

Niestety mam go bardzo mało, ale kie-
dy tylko mogę spędzam czas z rodziną. 
Trochę poświęcam też na fotografię.                                

 

 

Natalia Banach, klasa I LO a 

KRÓTKA HISTORIA 

 
Taki zaszczyt otrzymałam 
że mogę napisad o zespole 
który kiedyś poznałam 
 
od 11lat już istnieje 
ukraioskie ma korzenie 
zwie się Enej zespół ten 
w pełni oddany muzycznej podróży swej 
 
tak się złożyło 
że dwóch braci go założyło 
wraz z ich przyjacielem 
który obecnie jest menedżerem 

CHWILA POETYCKIEJ ZADUMY… I HUMORU :-) 

WYWIAD (ÓWKA) 

Życie, czyli zawód nauczyciela 

Mynio i Jaca na gitarze grają 
całe serce w swą pracę wkładają 
i o najważniejszym wspomnied muszę 
zespół ten ma folkową duszę 
 
ciężko pracują ,poświęcają swój czas 
by uśmiech na twarzy miał każdy z nas 
dają ludziom szczęście uczą kochad życie 
spełniad swe marzenia , których pragną 
skrycie 
 

  
Alicja Frączek, klasa II LO a  

 POWINIEN! 

Czy wiersz powinien oddad sens istnienia ?  
Czy powinien pokazywad nas samych?  
Czy nasza dusza powinna byd wyzwolona?  
Czy odbiorca powinien współodczuwad z 
autorem? 

Powinien! 

W dzisiejszym świecie  
powinno się sporo robid to prawda!  
Powinno..  
 

tylko nikt tak naprawdę nie ma na to 
czasu  
wszyscy gdzieś pędzimy 

Nie potrafimy się zatrzymad na chwilę 
coraz bardziej nakręcamy tempo 
swojego życia  
nie zważając na innych i na samego 
siebie.  
Teraz liczą się "podobno "inne wartości  

Błąd ! 

Jest wiele przyczyn takich zachowao  

jednymi z nich jest lęk, słabośd brak 
akceptacji , niepowodzenia. 

Człowiek popełnia dużo błędów. 
To fakt! 
ale czy nie powinien przystopowad  
i zatrzymad się w tym bałaganie życia? 

Tak, powinien.. 

     Agata Kmiecik, klasa III LO a 
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NAJWIĘKSZY SKARB 

Kiedy Panią Profesor zobaczyłem  

To w pierwszej chwili się przeraziłem 

Bo mnie straszyli Panią w sklepiku 

Łez przy tym wylałem bez liku 

Ale złotą kobietą się Pani okazała 

Dużo wsparcia naszej klasie dała 

Troszczy się Pani o nas codziennie 

I kocha jak swe dzieci niezmiennie 

Wszystko załatwi zawsze pomoże 

Dzięki Ci za Panią Profesor o Boże 

Czasem pokrzyczy i to nie mało 

Ale bez Niej wszystko by się rozleciało 

Dobrze że nam jej nie zabrali 

Bo dyrektora byśmy zlinczowali 

Na historii ciekawie wykłada 

Wiedzę do pustych głów nam wkłada 

A my niedobrzy ciągle gadamy  

I Panią Balicką ciągle wpieniamy 

Najlepszy to nauczyciel w szkole 

Co wyciąga z tarapatów gdy jesteśmy w nich 

Więc my serdecznie Pani dziękujemy  

I poprawę obiecujemy 

Będziemy mili grzeczni kochani 

Bo Pani zawsze będzie już z nami. 

Krzysiek Łatka, klasa II LO a 

Jesteś jak słooce, co świeci na niebie 

Chod ono w swej prostocie nie przydmi 

Ciebie 

Jak rzeka w dolinie płynąca 

Ból w sercu moim wywołująca 

Sprawdzasz na moją duszę udrękę 

Spójrz na mnie, pokochaj, skród moją rękę 

Ja pragnę tylko Twojej miłości 

Twego uśmiechu co przeszyje kości 

Tego uczucia ja nie pojmuje 

Rozgryźd Ciebie co dzieo próbuje 

Lecz ty na mnie jesteś obojętna 

Co sprawia żeś tajemniczą i bardzo ponętną 

Zaburzasz swoją osobą, moją egzystencje 

Wywołujesz w sercu bolesne turbulencje 

Ja Ciebie kocham, wciąż kocham Ciebie 

I przez to właśnie nienawidzę siebie                             

W głąb swego umysłu ciągle uciekam 

I wciąż z tęsknotą na Ciebie czekam         

Twoja osoba mą duszę nęka 

We śnie przychodzisz, to dla mnie udręka 

Jesteś jak karmel słodka 

Dzika i nieuchwytna jak czarna kotka 

Ania to imię pokroju anioła 

Coś co mnie przyciąga, co ciągle mnie woła 

Chod kocham Cię bardzo, ale platonicznie 

Na Twój widok czuje się świetnie 

Może i jestem jakimś psycholem 

Ale sto razy bardziej wolę 

Niż Twego serca chłód 

Twojej osoby czuję dziś głód 

A gdy śmierd przymknie moje powieki  

W moim sercu zostaniesz na wieki 

A gdy już będę w niebie 

Na zawsze będę KOCHAŁ CIEBIE 

  XYZ, klasa II LO a 

REKLAMA 

CHWILA SAMOTNOŚCI  

Zamykam     
Oczy               
I zmierzam ku  
Ciemności. 

 

Patrzę głębiej. 
Ukazuje się  
Przede mną 
Dziwna postad  
I szepcze cichutko: 

Bez bólu                                 
I cierpienia            
Nie istniejesz.  
Więc pozwól  
Sobie na te łzy ! 
 

 

 

Agata Kmiecik, klasa III LO a 

 

Zapraszamy do polubienia 

oficjalnej strony szkoły na Facebooku 

www.facebook.com/ZS3.VI.LO 
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