
tuozerską grę na gitarze 

założyciela i lidera zespołu 

MANITOU – Andrzeja 

Paśkiewicza. Otrzymana po 

koncercie płyta z autogra-

fami była dla mnie wielką 

motywacją, żeby nauczyć 

się gry na gitarze. Ponie-

waż w Brzozowie nie było 

nikogo kto uczyłby 

gry na gitarze kla-

sycznej zacząłem 

rozwijać się sam, 

słuchając godzinami 

płyty MANITOU 

i próbując powtórzyć 

m o j e  u l u b i o n e 

dźwięki. Tak m.in. 

zaczęła się moja 

przygoda z muzyką. 

Każdy człowiek rodzi się 

w jakimś celu. Spełnianie 

marzeń to jeden z nich. 

Michał Szuba, absolwent 

I LO w Brzozowie, opo-

wiedział jak pokonał prze-

ciwności i spełnił marze-

nia.  

Czy był jakiś szcze-

gólny moment, po 

którym zdecydo-

wałeś, że to właśnie 

gra na gitarze 

i koncertowanie 

będzie Ci towarzy-

szyło na co dzień? 

Przełomowym dla 

mnie momentem był 

koncert rzeszowskiego 

zespołu MANITOU, na 

który trafiłem za sprawą 

mojego starszego rodzeń-

stwa. Jak się później oka-

zało była to chwila, która 

ukierunkowała całe moje 

życie. Tam pierwszy raz 

miałem okazję zobaczyć 

i posłuchać na żywo wir-
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dalsze kształcenie w tamtejszych 

szkołach. Będziecie mieli okazję 

poznać od wewnątrz mury 

angielskiej szkoły znajdującej sie w 

mieście Telford, do której od 3 lat 

uczęszcza nasz rówieśnik Konrad. 

A oto krótka rozmowa, z której 

dowiecie się kilku ciekawych 
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Szkoła w Telford 



„[…] Pamiętam z dzieciństwa zabawy w „szkołę”, niby-lekcje i dzienniki, w których lądowały 

przeróżne oceny [..]” 

Język polski to bez wątpienia jeden z najbardziej ulubionych przedmiotów wielu uczniów naszej 

szkoły. A to wszystko nie tylko za sprawą interesujących tematów poruszanych w trakcie zajęć, 

ale również za sprawą naszych profesorów. Jednym z nich jest Pani Joanna Nowak- Kopeć, która 

zgodziła nam się odpowiedzieć na kilka pytań :) 

 

O wykonywaniu jakiego zawodu marzyła Pani w dzieciństwie? 

  Trudno powiedzieć czy marzyłam o jakimś konkretnym zawodzie, 

bardziej chyba wyobrażałam sobie jego wykonywanie. I faktycznie 

jedno z tych wyobrażeń związane było z rolą nauczyciela. Pamiętam 

z dzieciństwa zabawy "w szkołę", niby-lekcje i dzienniki, w których 

lądowały przeróżne oceny:). Z kolei ilość zastrzyków robionych 

pluszowemu misiowi mogłaby wskazywać na zainteresowanie 

medycyną..:) Jak widać jednak lekarzem ani pielęgniarką nie 

zostałam.... Nie zostałam też fryzjerką, mimo że większość moich 

lalek wcześniej czy później "eksperymentowała" z nowymi 

fryzurami, bynajmniej nie z własnej woli…;) 

 

Dlaczego zdecydowała się Pani na podjęcie studiów na kierunku 

filologia polska? 

   Literatura to zawsze było to, co przede wszystkim mnie 

interesowało, więc odpowiedź wydaje się być oczywista. Tym 

bardziej zaskoczeniem dla niektórych może być fakt, iż w liceum 

uczyłam się w klasie o profilu matematyczno- informatycznym, 

którego wybór głównie podyktowany był chęcią ułatwienia sobie 

ewentualnego startu na studia w innym kierunku niż humanistyczny. 

Tym samym zainteresowanie literaturą planowałam pozostawić w sferze przyjemności, i nie łączyć go 

z obowiązkami wykonywanego zawodu.  Ostatecznie zdecydowałam jednak pójść za głosem serca, 

mimo że jak wiadomo współczesny świat więcej możliwości ma do zaoferowania umysłom ścisłym.... 

 

Czy podoba się Pani praca nauczyciela i czy jest ona trudna? 

   Lubię swoją pracę, mimo że jak każda inna ma swoje tak zalety jak i wady. Jakkolwiek mogłoby się 

wydawać, że co roku do znudzenia powtarza się ten sam schemat, prawda jest całkiem inna. Z pozoru 

takie same lekcje zawsze się od siebie różnią, bo co roku współtworzą je inni ludzie, dzięki czemu w 

szkole nie ma monotonii. Natomiast czy praca nauczyciela jest trudna? Zdecydowanie nie należy do 

najłatwiejszych. Przeprowadzić lekcję to nie sztuka, ale zainteresować tematem i zrobić to w taki 

sposób, aby w głowach uczniów wiele zostało to już wyzwanie. Trudny jest też cały proces budowania 

relacji między nauczycielem a uczniem, w tej delikatnej materii nietrudno o potknięcia. Do 

najłatwiejszych nie należy również praca wychowawcy, zwłaszcza że młodzi ludzie borykają się 

z wieloma problemami, wobec których nauczyciel musi umieć przyjąć mądre stanowisko. 

 

Jakie ma Pani hobby? 

   Moje hobby..... nie zbieram znaczków, nie kolekcjonuję monet ale lubię ciekawą literaturę, dobre 

kino i włoską kuchnię:) 

 

Jak wspomina Pani lata swojej nauki w liceum? 

   Lata nauki w liceum na pewno wspominam jako jeden z bardziej beztroskich okresów w moim 
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życiu... i bynajmniej nie dlatego, że nie przykładałam się do nauki. Chociaż wtedy wydawało mi się, że 

więcej obowiązków chyba już mieć nie można.... bo jak połączyć przygotowanie do lekcji biologii, 

historii, matematyki, angielskiego itd. w ciągu jednego dnia, kiedy doba jest taka krótka! Z czasem 

życie zweryfikowało jednak mój punkt widzenia. Na pewno miałam rewelacyjną klasę, której też nie 

brakowało poczucia humoru , co niestety nie zawsze szło w parze z akceptacją ze strony 

nauczycieli....... ale średnią mieliśmy bardzo wysoką:) Natomiast co do grona pedagogicznego.... 

bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich moich Nauczycieli , którzy właśnie czytają ostatni numer 

Żaczka, gdyż Nasze Liceum to również szkoła, w której sama kiedyś byłam uczennicą:) 

 

Ulubiony poeta, pisarz i książka? 

  Trudno mi wskazać ulubioną książkę czy konkretnego pisarza lub poetę, który byłby dla mnie 

niekwestionowanym numerem jeden. Przyczyna zaś jest bardzo prosta... na każdym etapie życia 

a czasami wręcz w zależności od nastroju szukam czegoś innego tak w zakresie stylu jak i tematyki. 

Nigdy jednak nie przejdę obojętnie obok poezji K. K. Baczyńskiego, prozy Sapkowskiego, Twardocha 

czy Gutowskiej- Adamczyk. Ostatnio zaś odkrywam zawiły świat kryminałów Zygmunta 

Miłoszewskiego, przy których nietrudno zasiedzieć się do rana... 

 

 

Jaki jest Pani ulubiony zespół muzyczny oraz film? 

   Z muzyką i filmem jest podobnie jak z literaturą.... Chociaż w przypadku muzyki są artyści, którym 

mimo okresów eksperymentów i poszukiwań zawsze będę wierna, i tutaj mam na myśli Kasię 

Nosowską z Hey oraz Kult. Poza tym bardzo lubię Strachy na lachy i ich niebanalne teksty, Koniec 

Świata, Melę Koteluk, Gabę Kulkę, Monikę Brodkę z płytą Granda, Marię Peszek i wielu innych 

artystów, których lista byłaby dość długa, więc może na tych kilku przykładach się zatrzymam:) Kino 

natomiast przede wszystkim musi skłaniać do refleksji, do 

zadawania pytań samej sobie co niestety czasami bywa 

przytłaczające… dlatego w pewnych momentach nie stronię też 

od filmów lekkich, przy których po prostu odpoczywam. 

 

Czy ma Pani ulubione miejsce? Jakie jest Pani marzenie 

związane z podróżą? 

   Każde miejsce, w którym czuję się szczęśliwa, mogłoby być 

moim miejscem ulubionym, ale najlepiej chyba czuję się we 

własnym domu. Nie zmienia to jednak faktu, że lubię 

podróżować, poznawać inne kultury, przyglądać się im od środka 

i chłonąć atmosferę z codzienności nieznaną. Do tej pory zawsze 

ciągnęło mnie gdzieś na południe, może dlatego że lubię słońce a 

nasz klimat nie daje nam jego ciepła w nadmiarze. Ostatnio 

jednak coraz intensywniej myślę o tym, aby zobaczyć norweskie 

fiordy, a zwłaszcza takie jedno miejsce, które zwie się 

Preikestolen (Pulpit Rock). Kto wie.... może wcześniej czy 

później się uda:) 

Najśmieszniejsze wspomnienie z dzieciństwa? 

  Najśmieszniejsze wspomnienie z dzieciństwa to połączenie Świąt Wielkanocnych, potłuczonych 

(oczywiście przeze mnie…) misternie przez siostrę wcześniej przyozdobionych pisanek i mojego 

wiecznego pośpiechu. Jednak, cytując klasyka... reszta niech pozostanie milczeniem:) 

 

Dziękujemy serdecznie za udzielenie wywiadu.  

Pani Profesor życzymy wielu sukcesów zarówno              

w życiu osobistym, jak i zawodowym! 

Kudłaty 
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Każdy człowiek rodzi się w jakimś celu. Spełnianie marzeń to jeden z nich. Michał Szuba, 

absolwent I LO w Brzozowie, opowiedział jak pokonał przeciwności i spełnił marzenia.  

 

Czy był jakiś szczególny moment, po którym zdecydowałeś, że to właśnie gra na gitarze 

i koncertowanie będzie Ci towarzyszyło na co dzień? 

Przełomowym dla mnie momentem był koncert rzeszowskiego zespołu MANITOU, na który 

trafiłem za sprawą mojego starszego rodzeństwa. Jak się później okazało była to chwila, która 

ukierunkowała całe moje życie. Tam pierwszy raz miałem okazję zobaczyć i posłuchać na żywo 

wirtuozerską grę na gitarze założyciela i lidera zespołu MANITOU – Andrzeja Paśkiewicza. 

Otrzymana po koncercie płyta z autografami była dla mnie wielką motywacją, żeby nauczyć się gry 

na gitarze. Ponieważ w Brzozowie nie było nikogo kto uczyłby gry na gitarze klasycznej zacząłem 

rozwijać się sam, słuchając godzinami płyty MANITOU i próbując powtórzyć moje ulubione 

dźwięki. Tak m.in. zaczęła się moja przygoda z muzyką. 

 

Dlaczego to właśnie gitara towarzyszy ci w twoim życiu , a nie na przykład perkusja jak 

u Twojego taty? 

 „Bo gitara muzykę w sobie ma, jeśli się z nią zbratasz, obdarzy nią ciebie a ty resztę świata” ;) 

Perkusję zostawiam mojemu ulubionemu perkusiście – Wojciechowi Szubie. 
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zbratasz, obdarzy nią 

ciebie a ty resztę 
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Skąd pomysł na połączenie gry na gitarze z dźwiękami różnego rodzaju fletów? 

Wsłuchując się w moją kompozycję „SPACER Z KSIEŻYCEM”, otrzymasz odpowiedź na to 

pytanie. 

 

Dlaczego akurat flamenco?  

To co mnie przyciągnęło do Świata Flamenco to świadomość, że nie jest to tylko gatunek muzyki,  

ale przede wszystkim styl życia, polegający na jego ukazywaniu w sztuce poezji, tańca  

i śpiewu oraz grze na instrumentach. Jednym słowem objawia się w wirtuozerii, a opowiada  

o "drodze" przebytej ku jej osiągnięciu. 

  

Wiem, że grasz z zespole jazzowym  (IWO DIXIE JAZZ BAND). Czy flamenco nie koliduje 

w jakiś sposób z jazzem? 

Nie, powiedziałbym nawet, że zgłębianie kilku gatunków muzyki pozwala szerzej „spojrzeć” na 

muzykę. 

 

Byłam na jednym z Twoich koncertów i to co zwraca uwagę to klimat jaki tworzysz. Czy kiedy 

zamykasz oczy i grasz swoją muzykę na scenie przenosisz się w jakieś miejsce czy tylko 

skupiasz się na tym aby wszystko wyszło jak najlepiej? 

 

Zamykam oczy dlatego aby móc usłyszeć tak jakby z zewnątrz dźwięki które sam wykonuję i to 

rzeczywiście pomaga mi się przenieść w myślach do wspomnień, czy miejsc o których opowiadam 

moimi dźwiękami. 

 

Czy ktoś pomógł podjąć Ci decyzję aby wziąć udział w programie  Mam Talent? 

Do udziału w programie zachęcali mnie moi bliscy już od bardzo dawna. Przyznam szczerze, że sam 

długo nie widziałem tam dla siebie miejsca, bo nie jest to stricte program muzyczny. W dodatku 

czas występu jest bardzo krótki i w obliczu całego tego show bardzo trudno jest zagospodarować 

przestrzeń dla żywej muzyki. 

Postanowiłem potraktować to jako sprawdzian moich umiejętności oraz zrobiłem to dla moich 

rodziców bo wiedziałem, że moja obecność w tym programie sprawi im radość. Jak widać dzisiaj są 

same plusy tej decyzji. 
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Czy po programie zmieniło się coś w Twoim życiu? 

Prywatnie nic, nadal zasypiam ze słuchawkami w uszach i po przebudzeniu biorę gitarę do ręki :) 

Zawodowo natomiast łatwiej mi dotrzeć z moim koncertem do miejsc gdzie do tej pory w ogóle nie 

byłem znany. Dostaję też ogromna ilość wiadomości na moim fan page`u z zapytaniem o płytę.  

Bardzo budująca jest świadomość, że tylu ludzi na nią czeka. 

 

Koncertujesz teraz po całej Polsce. Czy chciałbyś wystąpić przed publicznością poza 

granicami naszego kraju? 

Miałem już okazję koncertować dla różnych narodowości i każdy taki koncert był wyjątkowy.         

Na tym polega też bogactwo i różnorodność muzyki, że jest językiem uniwersalnym dla wszystkich 

kultur. 

Moim wielkim marzeniem jest poznawanie muzyki u źródeł 

jej powstawania i ukazywanie tych inspiracji na scenach 

świata.  

Czy planujesz wydanie i płyty i jeśli tak to kiedy możemy 

się jej spodziewać?  

Po programie praca nad płytą nabrała tempa, ale na chwilę 

obecną nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć kiedy ona się ukaże. Na tę chwilę pracuję nad 

kompozycjami, a Gabrysia zajmuje się organizacją współpracy oraz pozyskiwaniem środków na to, 

aby album mógł się ukazać na poziomie profesjonalnym. Zachęcam do obserwowania mojej strony 

www.facebook.com/miguelmoon, tam pojawiają się informacje o moich działaniach na bieżąco. Co 

do zawartości płyty to mogę jedynie zdradzić, że pojawią się na niej również muzyczni goście. 

 

Czy możesz dać jakąś radę młodym ludziom, którzy również chcą rozwijać i  pokazać swój 

talent? 

Podzielę się tym jak jedno z moich marzeń ukształtowało moje życie. 

Od chwili pamiętnego koncertu, o którym wcześniej wspomniałem nieustanie rozwijam moje 

umiejętności słuchania, oraz wyrażania muzyki poprzez dźwięki gitary. Zawsze marzyłem 

o tym aby pojawić się na scenie razem z moim Mistrzem i całkiem niedawno spełniło się to 

marzenie. 
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19 września 2014 roku w studio koncertowym polskiego radia Rzeszów miał miejsce mój autorski 

koncert, na którym miałem okazję wystąpić u boku mojego Mistrza. Wyjątkowy był dla mnie 

również fakt, że zagraliśmy moją ulubioną kompozycję  Andrzeja pt. „ŁAGODNOŚĆ”, którą 

MANITOU, nigdy nie wykonywało na koncertach. Tak po cichu uśmiecham się, że tak jakby 

czekała na ten właśnie moment  :) 

Trudno to  opisać słowami, mam wrażenie, że te kilka minut współbrzmienia zawierały moje 21 lat 

życia, które dążyło do tej chwili. 

To piękne marzenie przerodziło się w piękne wspomnienie, które na co dzień budzi uśmiech na 

mojej twarzy. Warto mieć marzenia i podążać w życiu za głosem serca. Świat to MY, bądźmy 

inspiracją dla siebie nawzajem :) 

Na koniec podzielę się jedną z moich 

myśli: 

 

ŻYJ TAK JAK MARZYSZ 

A MUZYKA TWOJA BĘDZIE 

OWOCEM TEGO JAK ŻYJESZ 

       <Miguel Moon> 

 

Dziękuję uprzejmie za wywiad :D 
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Str. 7 Rok 2015, Numer 1  Rok 2015, Numer 1  



Wielu młodych ludzi ciekawi sam fakt jak wygląda edukacja ich rówieśników Polaków, którzy 

wyjeżdżając za granicę podejmują dalsze kształcenie w tamtejszych szkołach. Będziecie mieli okazję 

poznać od wewnątrz mury angielskiej szkoły znajdującej sie w mieście Telford, do której od 3 lat 

uczęszcza nasz rówieśnik Konrad. A oto krótka rozmowa, z której dowiecie się kilku ciekawych 

faktów. 

Czy szkoła do której uczęszczasz różni sie od polskiej szkoły 

pod jakimiś względami? Jakimi? (Jak prowadzone są 

lekcje? Jak wygląda ocenianie?) 

Konrad: Z mojego punktu widzenia angielska szkoła nie różni 

sie od polskiej. Panują takie same zasady jak u was. Wiem, bo 

skończyłem polskie gimnazjum. Dopiero szkołę średnią 

rozpocząłem za granicą. Nauczyciel wykłada dany temat, 

następnie z całości materiału mamy napisać pracę, która zostaje 

poddana ocenie. Dana wypowiedź jest odpowiednikiem polskiego wypracowania bądź rozprawki . 

Czy według was szkoła ta zapewnia wam odpowiedni rozwój? Mam na myśli realizację swoich 

zainteresowań (kluby sportowe, jakieś zespoły muzyczne, tego typu rzeczy) 

Konrad: Według mnie tak. Bardzo wiele młodych osób prowadzi aktywny tryb życia, co przyczynia sie 

do realizacji swoich pasji czy  zainteresowań. Nasza szkoła posiada klub sportowy, prowadzone są 

zajęcia z siatki czy kosza. Jeżeli chodzi o kwestie związane z muzyką tutaj rożnie bywa. Owszem, jest 

kilka zespołów, jednak młodzi ludzie wolą muzykę, która jest łatwo dostępna i gotowa. Wtedy najlepiej 

wpada w ucho. 

Czy uczniowie biorą udział w akademiach czy tego typu rzeczach, które maja na celu 

reprezentowanie jej na zewnątrz ? 

Konrad:  Akademie są rzadko. Można powiedzieć, że okazyjnie, wtedy kiedy przyjeżdża jakiś gość 

z zewnątrz . Ostatnia akademia odbyła sie 2 tyg. temu w chwili kiedy gościliśmy prezydenta miasta 

Telford. Dodam także, że 3 razy do roku odbywają sie tzw. targi szkół pokazujące kierunki i oferty 

studiów . 

Do tej szkoły uczęszczają uczniowie innej narodowości. Jaki macie kontakt ? 

Konrad: Tak, np. Pakistańczycy, Hindusi czy rdzenni Anglicy . Mamy bardzo dobre kontakty. To fajni 

młodzi inteligentni ludzie ciekawi świata. Pomimo tego, iż wielu 

ma inne poglądy, wyznaje inna wiarę to nikogo nie 

dyskryminuje. Wręcz przeciwnie, każdy od każdego pozyskuje 

jakąś cząstkę wiedzy o kraju, w którym sie wychował . 

Czy uważacie, że człowiek o innej narodowości (nie Polak) to 

dobry materiał na przyjaciela? 

Konrad: Według mnie tak. Nie ma raczej rasizmu. Jestem pod  

wrażeniem tego, że panuje tak widoczna tolerancja emigrantów. 
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Żyjemy w bardzo dobrych relacjach, zarówno w szkole, jak 

i poza nią. Zdecydowanie osoba, która różni sie pochodzeniem 

przez wielu postrzegana jest jako cos, co nie pasuje do reszty. 

Takimi opiniami dzielą się osoby, które nie widzą nic poza 

czubkiem własnego nosa. Jednak uważam, ze dopóki nie 

poznasz historii osoby, z która masz do czynienia, nie należy 

sugerować się tylko pozorami i bezsensownie doczepiać 

wyssaną z palca opinię. Osoba innej narodowości to również 

dobry materiał na przyjaciela. 

Jak wszyscy wspólnie spędzacie czas? Aktywnie czy może w jakiś inny sposób byle by się nie 

nudzić?  

Konrad: Po skończonej lekcji wspólnie znajdujemy miejsce i tam rozmawiamy, śmiejemy się, dzielimy 

sie rożnymi przeżyciami. Panuje miła atmosfera. Po postu miło spędzamy czas np. poprzez grę w karty. 

Co najczęściej jecie w szkole?  

Konrad: Tak jak w Polskiej szkole jest stołówka z przeróżnym jedzeniem. Jest bardzo duży wybór. 

Nikt nie narzeka *śmiech*. Mogłoby sie wydawać, że tylko chipsy, hamburgery, frytki, jednak tu was 

zaskoczę. Zazwyczaj są to owoce, zdrowe kanapki i soki. Ale młodzież to młodzież, rzadko kiedy 

zwraca uwagę na to co je. 

Jak zaczynają sie lekcje (chodzi o godzinę ) i ile dni 

w tygodniu tam jesteście ? 

Konrad:  Zazwyczaj od godziny 9 do 16:30, w tym dwie przerwy 

po 15 minut i jedna godzinna, a kolejne dwa dni, czyli środa 

i czwartek też inaczej. W środę od 9 do 12, natomiast w czwartek 

od 13 do 16 30 - w sumie są to cztery dni. W Polsce z tego co 

pamiętam 5, prawda? Ach, jednak zostało mi coś w pamięci 

*śmiech* 

Na jakiej zasadzie odbywa sie usprawiedliwianie 

opuszczonych godzin?  

Konrad: W Polsce panuje moda na karteczki z usprawiedliwieniami, jednak tu nie ma czegoś takiego. 

Rodzic nie wykonuje telefonów, nie ma Cię w danym dniu -  masz nieobecność. Aby ukończyć klasę 

uczeń musi mieć 85 procent obecności . 

Reasumując: można zauważyć, że nie ma zbyt wielu różnic, jeżeli chodzi o tamtejszą edukacje, czy też 

zasady panujące w zagranicznych szkołach. Jak wiemy, każda szkoła rządzi się swoimi prawami oraz 

zasadami. Z doświadczenia ucznia wiem, że najlepiej warto się im w całości podporządkować, aby żyć 

w zgodzie z gronem nauczycieli i oczywiście w zgodzie ze sobą. 

 

Dziękuję naszemu koledze, że znalazł czas, aby opowiedzieć o kilku istotnych faktach, a także za 

pomoc w realizacji naszej gazetki.  

Mastyjowaxd 
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 W dniu 6 marca nasza szkoła miała okazję 

gościć niezwykłego gościa, był nim Pan Ryszard 

z  grupy „trzask.pl”, który wszystkim chętnym 

uczniom opowiedział z ciekawością niezwykłe 

przeżycia związane z podróżą do Izraela. 

Izrael 

Pokazując zdjęcia, tłumaczył nam trasę podróży, 

pokazywał ciekawe miejsca związane z tym 

terenem oraz opowiadał ciekawostki i tłumaczył 

kulturę tych narodowości. W swojej relacji nie 

zapomniał również o zatroszczeniu się o pokaz 

pamiątek z tamtych terenów oraz o nagrodach za 

błyskotliwe odpowiedzi naszych uczniów. 

Jego dogłębna opowieść spotkała się 

z olbrzymim zainteresowaniem ze strony 

uczniów I LO w Brzozowie. Pomimo braku 

przerwy wszyscy słuchali uważnie ponieważ 

projekcja okazała się być bardzo ciekawą. W tym 

pokazie dowiedzieliśmy sie bardzo kilku 

interesujących faktów tego niezwykłego miejsca. 

Odkryliśmy tajemnice Zachodniej Ściany Płaczu 

oraz poznaliśmy poziom zasolenia Morza 

Martwego. Największą ciekawostką, która 

wzbudziła ogromne zainteresowanie była 

opowieść o tym, jak Palestyńczycy żyją 

w więzieniach z otwartym niebem, czyli 

domach otoczonych wielkim murem. Była to 

historia, która poruszyła każdego. Dodatkowo 

zdjęcia pozwoliły pobudzić wyobraźnię i choć 

na chwilę postawić sie na miejscu tych ludzi. 

Wykład trwał 90 min, lecz ku zaskoczeniu 

spotkał się z miłym odbiorem. Byliśmy 

wdzięczni, że mimo braku możliwości 

odwiedzenia tego miejsca mamy możliwość 

poznania choć skrawka historii tego 

niezwykłego miejsca. Podziękowaliśmy za 

poświęcony nam czas i pod opieką 

wychowawcy udaliśmy się do klas gdzie 

wspólnie podzieliliśmy sie wrażeniami 

i opiniami. 

Morze Martwe, Palestyna 

Mastyjowaxd 
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Honorata, Baxi, Bączek, Ewa, Kudłaty  



W naszej szkole już od kilku lat istnieje grupa siatkarska dziewcząt.  Nikt pewnie nie zastanawiał się 

jak wygląda ona od środka, postaram się pokrótce Wam to opisać. Nasza drużyna jest bardzo ambitna, 

solidna, zżyta, każda z nas chce dać z siebie wszystko na boisku, pokazać na co ją stać. Trenujemy 3 

razy w tygodniu (wtorek, środa, sobota) pomimo tego, że każda z nas ma mnóstwo nauki i in-

nych obowiązków stara się być na każdym treningu. Jest to bar-

dzo ogromne poświęcenie nie tylko z naszej strony, ale też ze 

strony naszego trenera - profesora Tomasza Podulki. Trenujemy 

ze sobą bardzo krótko, bo niektóre 3 lata, inne 2 lub nawet rok, 

kiedy to inne zespoły trenują kilka lat i po 5 razy w tygodniu. Mi-

mo to, że treningi nie zawsze są dobre i wracamy z posiniaczony-

mi kolanami, poobijanymi łokciami, nie zniechęca nas to do dal-

szej pracy. Z treningu na trening stawiamy sobie poprzeczkę coraz wyżej i wyżej, aby móc osiągnąć 

wymarzony cel. W tym roku, alby podkreślić to, że jesteśmy drużyna przez duże „D” zamówiłyśmy 

sobie takie same bluzy z pseudonimami lub nazwiskami na plecach. Z przodu zaś widnieje cytat Arka 

Gołasia, a brzmi on tak: „Jeśli na boisku czujesz się jak ptak, to poczuj, jak wspaniale jest latać i fruń 

jak najwyżej po marzenia”. Ten cytat mobilizuje nas do walk kiedy mamy może chwilę zwątpienia, 
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„Jeśli na boisku czujesz się jak 

ptak, to poczuj, jak wspaniale 

jest latać i fruń jak najwyżej 

po marzenia” 



stawia nas z powrotem na nogi. Również w tym 

roku dostałyśmy propozycje zagrana w lidze. 

Co prawda, jest to liga amatorska, ale dzięki 

niej możemy jeszcze więcej ze sobą grać i się 

rozwijać. Dzięki temu przybliżamy się do tych 

lepszych klubów. Jak do tej pory możemy po-

chwalać się, że idzie nam naprawdę dobrze. 

Wygrałyśmy swoją grupę i czekamy na kolejny 

etap rozgrywek, więc trzymajcie kciuki:). 

W tym roku szkolnym również rozgrywałyśmy 

zawody międzyszkolne. Pierwszy etap to powiat. Wygrałyśmy z łatwością z ZSE w Brzozowie. Na-

stępny etap do zawody rejonowe, zagrałyśmy wtedy na swojej hali. Przegrałyśmy jedynie ze szkołą 

z Sanoka. Zabrakło być może ogrania z naszej strony, bądź szczęście sprzyjało lepszym. Wyszłyśmy 

z 2 miejsca do kolejnego etapu rozgrywek. Dla nas przejście z rejonów to bardzo duży sukces. W bara-

żach do półfinałów wojewódzkich spotykamy na swojej drodze silne rywalki, które trenują w klubach 

ze sobą już przez kilka lat. Mimo przegranej byłyśmy dumne z tego, że zaszłyśmy tak daleko. Każda 

dziewczyna pokazała na co ją stać, zostawiając całe swoje serce i walkę  na boisku. Wiadomo, że lepiej 

jest  wygrywać, ale te porażki mobilizują do jeszcze większej pracy i pokazują gdzie jest jakiś błąd, 

żeby można było go wyeliminować. Między tymi zawodami a ligą, gramy też różne turnieje, sparingi. 

Poza boiskiem jesteśmy jak siostry, bardzo dużo ze sobą przebywamy i bardzo ciężko jest się rozstać 

kiedy trzecie klasy odchodzą. Towarzyszą nam wtedy bardzo duże emocje, bo jednak trzy lata ze sobą 

coś znaczą. Podkreślę tylko to, że jesteśmy drużyną amatorską, ale przez treningi i wytrwałość staramy 

się być lepsze, dążyć do określonego celu i kolejnych zwycięstw, i to dzięki temu zaszłyśmy bardzo 

wysoko. Nie byłoby tej drużyny gdyby nie profesor Tomasz Podulka. Jak wspominałam wcześniej, 

bardzo dużo czasu poświęca naszej drużynie pomimo tego, że nie jesteśmy jedyną drużyna, którą tre-

nuje. Poza nami jego podopiecznymi są kadeci SMS-u Brzozów, a sam gra jako zawodnik SMS-u 

Neobusa Niebylec. Mam nadzieje, że 

w takim małym stopniu pokazałam Wam 

jak to wygląda z naszej perspektywy.      

Zapraszamy do kibicowania i oglądana     

naszych meczów :) 

Szelka  
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W jedzeniu nie chodzi tylko o to, byśmy się naje-

dli do syta albo ponad miarę (i to koniecznie 

smacznie), natomiast chodzi o to, by jedzenie 

przynosiło nam zdrowie. Jedzmy dla zdrowia! 

Nasyćmy nasze ciało energią, składnikami od-

żywczymi, inaczej mówiąc dajmy mu to, czego 

potrzebuje. Dlatego tak ważne jest świadome 

odżywianie, czyli wiedza co, kiedy i ile jeść, by 

być zdrowym. 

 

Istnieje wspólny mianownik Zdrowego Odży-

wiania - żywność naturalna (najlepiej ekologicz-

na), jak najmniej przetworzona. Dobrej jakości 

produkty to podstawa, ważne jest również kiedy 

i ile jemy. Warto zadbać, by nasza dieta była 

zrównoważona, tak pod względem ilościowym 

(nie za dużo, nie za mało, o w miarę stałych po-

rach), jakościowym, czyli odżywczym. 

Zdrowe odżywanie to podstawa dobrego samo-

poczucia i świetnych wyników badań, ale co 

wówczas gdy zdrowe odżywianie wymyka nam 

się spod kontroli? Co gdy obsesyjnie podchodzi-

my do jedzenia? Wówczas to może być choroba, 

która jest bardzo częsta w obecnych czasach, 

mianowicie anoreksja lub bulimia. Co łączy te 

choroby? Obsesja na punkcie jedzenia. Wiele 

osób zaczynających się zdrowo odżywiać traci 

zdrowy rozsądek i popada w jedną z tych chorób.  

Najbardziej podatne na rozwój tych chorób są 

osoby młode, bo ich osobowość dopiero się 

kształtuje. Mają silną potrzebę określenia własnej 

tożsamości. Pod wpływem presji otoczenia może 

się to sprowadzić do kształtowania własnej syl-

wetki. Także wybory współczesnej kultury mię-

dzy swobodą a przymusem rodzą poczucie zagu-

bienia i trudność identyfikacji. Młodzi ludzie wi-

dzą, że świat steruje gustami, narzuca styl życia. 

Dlatego szukają strefy, nad którą mogliby pano-

wać. Tą strefą może być właśnie jedzenie.  

 

Chcesz zdrowo się odżywiać? Uprawiać sport? 

Zmienić swoją sylwetkę? Jesteśmy jak najbar-

dziej za! Jednakże pamiętaj, rób to dla samego 

siebie i rób to z głową! Jeśli zauważysz, że jedze-

nie, zdrowy styl życia  czy długie męczące tre-

ningi stają się Twoją obsesją, zgłoś się o poradę 

do osoby dorosłej, bo być może są to pierwsze 

objawy anoreksji lub bulimii.  Jednakże pamiętaj: 

Ewa 
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Wędrując korytarzami naszej szkoły, udało nam się złapać cztery osoby 

„przyłapane” na modzie. Zobaczcie, oto one! 

Marcin – kl. 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marcin ubrany jest w czerwony T-shirt, modne jeansy i sportowe buty. Jego strój jest stylowy 

 i wygodny :) 
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Kinga – kl. 2c 

 

 

  

 

 

 Kinga jest ubrana w czarny T-shirt i czarne 

 jeansy. Uroku dodaje jej stylowa torebka 

 oraz elegancki naszyjnik, który idealnie 

 współgra z całością :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. 20 Żaczek 

PRZYŁAPANI NA MODZIE 

Żaczek 



Lucjan – kl. 2a 

 

 

  

 

 Lucjan jest ubrany w modny T-shirt 

 z nadrukiem, jeansy i sportowe buty. Jego 

 strój podobnie jak strój Marcina jest stylowy 

 i wygodny :) 
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Honorata – kl. 2c 

 

  

 

 Honorata jest ubrana w biały 

 sweterek, śliczną spódniczkę 

 w  kwiaty i czarne baletki. 

 Jej strój jest bardzo stylowy 

 i  elegancki :) 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka 
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Pomyślmy teraz jak wielki problem, mają dziewczyny które codziennie idąc do 

szkoły chcą wyglądać pięknie. To nie lada wyczyn! Jedną z najważniejszych rzeczy, 

które mogą sprawić, że dziewczyny poczują się atrakcyjne jest prawidłowo dobrana 

fryzura. 

 Przechodząc po korytarzu naszego LO można zauważyć wiele takich fryzur. Co 

cieszy się największą popularnością? 

  

 Stylowe koki są bardzo często spotykane 

 u licealistek. Są bardzo wygodne, 

 a połączone z kokardą dodają uroku! 

 

 

 

 

 

 

 

 Często spotykane są także luźne koki, które nie 

 wymagają dużo czasu do zrobienia, więc są 

 szczególnie polecane dziewczynom, które rano 

 spieszą  się do szkoły. 

 

Lenka 
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Przyjaźń 

 

Podaj swą dłoń zapracowaną, 

daj swoje serce trudami pogrążone. 

Nazwij kogoś Kochanym, Kochaną. 

Pokrzep dusze życiem zmęczone. 

 

Wtedy poczujesz, że Twój los ma sens, 

dni staną się prostsze, niż były. 

Bo żyć sam, a z kimś to inny kęs, 

nawet w to ptaki uwierzyły. 

 

Wyciągnij dłoń, a schowaj pięść,  

bo świata nią nie zdobędziesz. 

Dłonią pomnożysz liczbę szczęść, 

a pięścią ziemi nie obsiądziesz.  

 

Przyjaźń dużo nie wymaga, 

razem trudom łatwiej się sprzeciwić. 

Druga dusza dużo pomaga, 

choćby dni smutne umilić!  

 

 

 Kudłaty 
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Życiowe zadanie 

 

Zanurzony w otchłań 

Rzucam się bez pamięci, 

wspominając tylko jedną z dróg, 

tą, którą niegdyś podążał Bóg. 

I myślą błądząc pytam świat,  

jak wyglądać ma nasz – mój, Twój brat. 

O odpowiedź trudno dziś,   

gdzie ideał – czarny kruk, 

jawi się jak niegdyś Bóg. 

I pytam… 

Jaką miarą mierzyć świat? 

Gdzie szukać Bożych rad? 

Komu swój powierzyć los? 

Czy palić po sobie most? 

Jak mężnie stawiać krok? 

Jak na stałe rozjaśnić mrok? 

Jak kochać nauczyć świat? 

Jak dać mu kilka cennych rad? 

Nie ustawaj w poszukiwaniu! 

Staw czoła najważniejszemu wyzwaniu! 

 

           Kudłaty 



 

 Owocnej nauki do matury życzy uczniom z 3h i 3e Ewa Sawka 

 Pozdrowienia dla kochanej Pani Profesor Wawrzak 

 Pozdrowienia dla Pani Profesor Krygowskiej za cudowną naukę j. francuskiego. Nie mamy 

BOYCA :) Od 2c 

 Pozdrowienia dla Prof. Wolaka od Dziewczyn z 2c :) Za prowadzenie lekcji niczym Kazimierz 

Wielki polityki zagranicznej 

 Pozdrowienia dla najlepszego Prof. Franusa od fakultetu 3e 

 Pozdrowienia dla Prof. Danuty Sieńczak-Perdeus – 2c. Спасибо 

 Pozdrowienia dla Prof. Joanny Nowak-Kopeć – jeszcze więcej uśmiechu na twarzy – 2c 

 Pozdrowienia dla Prof. Agaty Kondoł – 2c – grupa fakultetowcy 

 Pozdrowienia dla Prof. Joanny Chęć – wspaniali i zdolni humanistyczni matematycy z 2c 

 Pozdrowienia dla wychowawcy – Prof. Wolaka 

 Pozdrowienia dla fakultetowców z 3e i 3g 

 Pozdrowienia dla Eweliny Szelest z UJ 

 Pozdrawiam Kamilę Mastyj! 

 Pozdrawiam Tobiasza K! 

 Pozdrawiam Wojtka Nogaja! 

 Gorące pozdrowienia dla Werki O. z cudownej klasy humanistycznej od wielbiciela :* 

 Pozdrowienia dla Pawła P. od Sowy :* 

 Pozdrawiam Kubę Jamrugiewicza. Cicha Wielbicielka 

 Pozdrawiam Huberta Duplagę 
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 Od Karola Pilszaka, Kamili Paściak, Jakuba Szczepka, Agnieszki Marańskiej, Konrada Zajdla, 

Jakuba Pietryki, Marcjanny Czopor „Ruda”, Joanny Bartman i Ewusi Kędry dla cudownego, 

wspaniałego Pana Profesora Andrzeja Foryta 

 Pozdro 3g 

 Pozdrowienia dla Stulejana, dla Cypka (kulturysty), Piotrka Romanitka, Cysii i grona 

pedagogicznego ˄˄    

 Pozdrawiamy wszystkich fizyków 

        F= q * v * B * sin ∡   (v;  B) 

                             Piotr Buczek nie jest fizykiem 

 Pozdrawiam serdecznie Luka, Kacpra, Gajnera, Karola, Konrada, Maćka i resztę grupy francuskiej 

<3  I Panią od francuskiego. 

 Serdeczne pozdrowienia dla naszych chórzystów. ~Kundzia  

 Pozdrowienia dla kolegów i koleżanki z biblioteki. Edyta i Tobiasz 

 3a pozdrawia Matematykę <3 

 Pozdrowienia dla Prof. Alicji Nastał od całej redakcji :) 
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 Kundzia       Ewa            Szelka  Honorata  

      Teacher 
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