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Wydawca:

Dobiega końca projekt „Młodzieżowa Akademia Obywa-
telska”. W ręce czytelników przekazujemy czwarty i ostatni 
numer gazetki szkolnej wydawanej w ramach projektu. Raz 
jeszcze uczniowie z 10 szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu zawierciańskiego przygotowali 
teksty i zdjęcia na tematy dotyczące ich szkoły, regionu i wła-
snych zainteresowań.

W ramach projektu trwającego od maja 2013 roku odbyło 
się 9 edycji warsztatów dziennikarskich, spotkania ze znanymi 
dziennikarzami (Michałem Olszańskim, Romanem Czejarkiem, 
Jakubem Poradą, Bogdanem Rymanowskim i Jan Pospieszalski), 
debaty z samorządowcami, postaciami lokalnego biznesu oraz 
przedstawicielami organizacji pozarządowych, dwa wyjazdy 
dziennikarskie do Łodzi (relacja z wycieczki znalazła się w cza-
sopiśmie „Zawiercianin” nr 19), a uczniowie intensywnie praco-
wali przy tworzeniu materiałów dziennikarskich.

W ostatnim projektowym numerze gazetki szkolnej „Moje 
Niegowonice” znaleźć można wiele tematów dotyczących sfery 
kultury i sztuki – począwszy od wywiadu z uczennicą piszącą 
wiersze, przez rozmowę z inną uczennicą na temat muzyki, aż 
po tekst o wycieczce szkolnej do teatru. Są także artykuły do-
tyczące samej szkoły – tekst o projektach edukacyjnych reali-
zowanych w Zespole Szkół nr 2 w Niegowonicach oraz wywiad 
z praktykantką. Ostatnimi tekstami w tej gazetce są artykuł 
o motoryzacji oraz felieton o tolerancji.

Rok to dużo i mało. Przez ten czas 60 uczniów z 10 szkół an-
gażowało się w zadania i wydarzenia dziennikarskie, których 
celem było zwiększenie ich aktywności obywatelskiej. Niniej-
sze 12 stron jest kolejnym i zarazem ostatnim w ramach projek-
tu efektem prac uczniów. Najważniejszy efekt całego projektu 
będzie widoczny dopiero po jego zakończeniu, choć już teraz 
możemy stwierdzić, że „Młodzieżowa Akademia Obywatelska” 
przyniosła jej uczestnikom korzyści. Tę bardziej widzialną – do-
świadczenie zawodowe, które będzie bezcenne, gdy za kilka lat 
wejdą na rynek pracy – jak i mniej, można by rzec, namacalną. 
Oto bowiem zaangażowani w tworzenie gazetki młodzi ludzie 
mieli okazję poznać znaczenie słowa „odpowiedzialność”, m.in. 
za termin oddania tekstu do gazetki i za słowa w napisanych 
przez siebie artykułach. A odpowiedzialność to wszakże jedna 
z najważniejszych cech społeczeństwa obywatelskiego, które 
chcemy budować.
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 ▸ Kiedy zaczęła się twoja przygoda 
z muzyką?
 ▸ Patrycja Gotfryd: Moja przygoda 

z muzyką zaczęła się właściwie od przed-
szkola. Wtedy zaczęłam śpiewać, a od 
podstawówki zainteresowałam się grą 
na instrumentach.

 ▸ Skąd wzięło się twoje zainteresowanie?
 ▸ Muzyka jest dla mnie sposobem na ży-

cie. Pomaga mi nie tylko w problemach, 
ale także sprawia mi ogromną przyjem-
ność. Po prostu ją kocham.

 ▸ Na jakich instrumentach potrafisz 
grać?
 ▸  Moim ulubionym instrumentem jest 

gitara. Gram też trochę na pianinie i zda-
rzyło mi się zagrać na flecie.

 ▸ Jaki jest twój ulubiony rodzaj muzyki 
i jakiej najczęściej słuchasz?
 ▸ Słucham każdego rodzaju muzy-

ki, nmoże z wyjątkiem rapu czy hip-
-hopu. Uważam jednak, że często sam 
tekst tych utworów jest mądry, tylko 
nie podoba mi się sposób wykonania. 

Najczęściej słucham muzyki klasycznej. 
Posiadam też małą kolekcję płyt. Jed-
nym z moich ulubionych kompozytorów 
jest Fryderyk Chopin.

 ▸ Z tego, co wiem, uczęszczasz do 
szkoły muzycznej. Opowiedz nam 
coś o tym.
 ▸ Zajęcia w szkole muzycznej mam raz 

w tygodniu. Zdarza się, że zajęcia są czę-
ściej – zależy to od tego, czy mam jakiś 
koncert. Uczę się nut, teorii i poprawnej 
gry na gitarze klasycznej.
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MOJA PRZYGODA Z MUZYKĄ 
Adrian Pater

Rozmowa z Patrycją Gotfryd, pasjonatką muzyki 
i członkinią szkolnego zespołu muzycznego.
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 ▸ Czy komponujesz własne utwory?
 ▸ Przyznam się, że zdarza mi się coś 

stworzyć. Nie piszę tekstów, ale tworzę 
muzykę, tylko nie jestem pewna, czy jest 
gotowa do zaprezentowania na scenie 
szerszej publiczności.

 ▸ Czy to już wszystkie twoje sposoby 
styczności z muzyką?
 ▸ Zdarzają się koncerty w Łazach i w Za-

wierciu, ale raczej nie jest to nic wiel-
kiego. Śpiewam w kościele i na mszach 
w scholi parafialnej. Uczęszczają tam 
młodzi ludzie z pasją, którzy lubią śpie-
wać. Spotykamy się w niedziele przed 
mszą, śpiewamy i gramy.

 ▸ Jak często występujesz publicznie?
 ▸ Występuję dość często, w szkole, w ko-

ściele i na koncertach.

 ▸ Sposób twojej gry na gitarze jest 
wprost wirtuozerski. Śpiewasz rów-
nież bardzo ładnie. Powiedz nam, ile 
pracy w to włożyłaś?
 ▸ Muzyki raczej nie porównuję do pracy, 

tylko bardziej do pasji i mojego zaintere-
sowania. Czegoś, co kocham. Mogłabym 
to robić cały czas, bo przecież jest tyle 
możliwości. Właśnie dlatego nie nazy-
wam tego pracą, taką jaką jest na przy-
kład nauka (śmiech).

 ▸ Czy wiążesz swoją przyszłość z mu-
zyką?
 ▸ Bardzo bym chciała, ale wiem, że trud-

no jest zdobyć zawód w tej dziedzinie. 
Dlatego chcę skończyć szkołę, znaleźć 
sobie jakiś zawód, a dodatkowo robić coś 
związanego z muzyką.

 ▸ Czy uważasz, że muzyka ma wpływ 
na życie ludzi?
 ▸ Myślę, że ma ogromny wpływ. Nie tyl-

ko na życie, ale też na samopoczucie. 
Wszystko zależy od tego, jacy jesteśmy 
i jakiego rodzaju muzyki słuchamy. Kie-
dyś ktoś mi powiedział, że słuchamy ta-
kiej muzyki, w jakim nastroju jesteśmy. 
Kiedy nic nam się nie układa, jesteśmy źli 

– słuchamy np. rocka. A kiedy jesteśmy 
zadowoleni, słuchamy spokojnej, przy-
jemnej muzyki. Nie twierdzę jednak, że 
zawsze tak jest.

 ▸ Jaki rodzaj muzyki jest najpopular-
niejszy w naszej szkole?
 ▸ To zależy od wieku. Wydaje mi się, że 

najpopularniejszy jest pop i rock. Jed-
nak młodzież często słucha także punka 
czy metalu.

 ▸ Co możesz powiedzieć na temat szkol-
nego zespołu muzycznego?
 ▸ Zespół muzyczny to chyba najlepsze, co 

mogło powstać w naszej szkole. Bardzo 
się cieszę, że jest takie kółko, że możemy 
się rozwijać i robić coś, co lubimy. Zawsze 
chodzę tam z przyjemnością. Bo przecież 
szkoła nie powinna nam się kojarzyć tyl-
ko z nauką i ocenami.

 ▸ Jakie rady miałabyś dla tych, którzy 
dopiero wchodzą w świat muzyki i chcą 
w nim coś osiągnąć?
 ▸ Wydaje mi się, że każdy powinien ro-

bić to, co kocha, zajmować się tym, po-
szerzać wiedzę w tej dziedzinie i dążyć 
do celu.

 ▸ Dziękuję za wywiad.
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III FESTIWAL PROJEKTÓW 
EDUKACYJNYCH 

Wiktoria Kostecka

28 marca stał się dniem niezwykłym dla uczniów naszego gimnazjum. Właśnie 
wtedy odbył się Festiwal Projektów, który miał na celu zaprezentowanie 

umiejętności uczniów, począwszy od kreatywności, poprzez dobrą współpracę, aż do 
osiągania wyznaczonego celu. Oto zarys projektów przedstawionych w tym roku.

Projekt 1: „Miłość niejedno ma imię”

W składzie: Natalia Oliwa, Teresa Oli-
wa, Karolina Jaszczyk, Wiktoria Sagan, 
Katarzyna Kańtoch, Justyna Hamal. 
Opiekun: p. Dorota Sobiegraj.

W ramach projektu dziewczyny zorga-
nizowały szkolne walentynki z wiersza-
mi napisanymi przez Karolinę. Z okazji 
Dnia Mężczyzny, który odbył się 10 mar-
ca, przygotowały poczęstunek, jak rów-
nież zorganizowały zbiórkę artykułów 
i maskotek na rzecz dzieci z domu dziec-
ka, trwającą do czerwca. Przeprowadziły 
także wywiad z przedszkolakami na te-
mat miłości. A na korytarzu wywiesiły 
wiersze Karoliny, które zostaną wydane 
w osobnym zbiorze.

Projekt 2: „Nasza szkoła”
W składzie: Patryk Leks, Aleksander 

Leus, Dawid Kamiński. Opiekun: p. Bog-
dan Gądek.

Projekt ten przedstawiał historię szko-
ły oraz jej patrona, ks. Stefana Joniaka. 
Została również wykonana broszura pro-
mująca naszą szkołę oraz prezentacja mul-
timedialna dotyczącą jej historii.

Projekt 3: „Ciekawostki z życia kró-
lowej Elżbiety II”

W składzie: Karolina Detko, Joanna 
Tomasik, Wiktoria Kostecka, Marcelina 
Borowiec, Kornelia Chamera.

Opiekun: p. Sylwia Gawor.
Projekt ten miał na celu zaznajo-

mienie się z życiem królowej Elżbiety 
II. Główną atrakcją był film, który opo-
wiadał o wydarzeniach z królewskiego 
dworu. Pod koniec został przeprowa-
dzony mały konkurs ze smakołykami, 
który miał sprawdzić, ile wiadomości 
zapamiętali uczniowie. Całości dopeł-
niał humorystyczny akcent.

Projekt 4: „Historia piłki nożnej”
W składzie: Mateusz Dydak, Igor To-

karski, Martin Chajduga, Konrad Chaj-
duga, Jakub Geleciński, Łukasz Skrzek.

Opiekun: p. Andrzej Miśkowiec.
Chłopcy z tej grupy przeprowadzili dla 

uczniów ankietę o historii piłki nożnej. Zor-
ganizowali również turniej piłkarski podsta-
wówki oraz gimnazjum. W dniu projektów 
przedstawili także prezentację multimedial-
ną o historii piłki nożnej i krótki film.

Projekt 5: „Tajemnice szkockich jezior”
W składzie: Mateusz Kołodziejczyk, 

Jakub Halejak, Igor Kopiński, Radosław 
Rożdżyński.

Opiekun: p. Sylwia Gawor.

Projekt ten pozwolił nam zapoznać 
się z legendą o tajemniczym stworze za-
mieszkującym jezioro Loch Ness. Ucznio-
wie przeprowadzili ankietę sprawdzającą 
zakres wiadomości na ten temat, a tak-
że przedstawili nam krótki spektakl 
i prezentacje. Informacje na temat jezior 
można zobaczyć na szkolnym korytarzu.

Projekt 6: „Młodzieżowa Akademia 
Obywatelska”

W składzie: Klaudia Kukoł, Karolina 
Detko, Joanna Tomasik, Wiktoria Kostec-
ka, Adrian Pater, Karolina Kozlovski.

Opiekun: p. Marzena Pajda.
Grupa dziennikarska przedstawiła 

swoje dotychczasowe osiągnięcia, jaki-
mi jest wydanie czterech numerów ga-
zetki „Moje Niegowonice”. Uczniowie 
spotykali się na zajęciach prowadzonych 
przez dziennikarza Pawła Kmiecika. Bra-
li udział w debatach oraz w spotkaniach 
dziennikarskich, m.in. z Michałem Ol-
szańskim, Jakubem Poradą, Bogdanem 
Rymanowskim. W dniu projektów przed-
stawili w formie prezentacji multimedial-
nej zdjęcia przedstawiające ich dotychcza-
sową pracę.

Projekt 7: „Perełki PRL-u”
W składzie: Adrian Sagan, Filip 

Wrzyszcz, Wiktor Furman, Radosław Go-
niewicz, Krzysztof Ból, Błażej Wrześniak.

Opiekun: p. Jan Podsiadło.
Chłopcy z Drugiego Gimnazjum 

przybliżyli nam wiedzę z kategorii mo-
toryzacji, z którą mają styczność na co 
dzień. Przeprowadzili ankietę spraw-
dzającą wiedzę uczniów, wykonali ga-
zetkę, odbyło się także głosowanie na 
najlepszy motocykl czasów PRL-u. War-
to dodać, że dla urozmaicenia pokazu 
zaprezentowali prawdziwe motocykle, 
które z pewnością znalazły się w cen-
trum uwagi wielu uczniów.
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MOŻEMY BYĆ                           
LEPSZYMI LUDŹMI

Karolina Kozlovski

Niedawno pojawił się u nas Piotr Ślęzak, który kiedyś uczęszczał do naszej szkoły. Nikt nie 
wiedział na pierwszy rzut oka, kim jest i co ma zamiar nam pokazać. Opowiedział nam historię 

swojego życia, która poruszyła mnie i inne osoby. Przeprowadziłam z nim krótki wywiad.

 ▸ Gdy uczęszczał Pan do naszej szkoły, 
jak odbierali pana rówieśnicy?
 ▸ Piotr Ślęzak: Trudno mi powiedzieć. 

Z jednej strony wydaje mi się, że byłem 
lubiany, ale bez wątpienia miałem tyle 
samo sympatyków, co i osób, które za 
mną nie przepadały.

 ▸ Co jest dla Pana najważniejsze, czym 
się Pan najbardziej kieruje w życiu?
 ▸ Myślę, że w każdej relacji są pewne 

uniwersalne prawdy, aby być szczęśli-
wym. Jedną z nich bez wątpienia jest 
miłość. Miłość to trudna rzecz, bo nie 
każdy potrafi kochać. W każdej relacji 
są konflikty, które tak naprawdę są po 
to, żeby nas rozwijały. Jeśli przycho-
dzi konflikt, to jest taki punkt zwrot-
ny w życiu człowieka, że coś trzeba 
zmienić. Powinniśmy potrafić się od-
naleźć w tym konflikcie i rozwiązać 
go wspólnie, a jeśli się nie szanujemy 
i w złości i agresji ubliżamy komuś, to 
powstają „blizny”, które często trudno 
zagoić. Dlatego uważam, że najważ-
niejszy jest szacunek.

 ▸ Jaką przygodę z życia pamięta Pan 
najbardziej?
 ▸ Przypominam sobie taką szkolną 

przygodę, która utkwiła mi najbar-
dziej w głowie. Mój kolega znalazł na-
boje. Były one z II wojny światowej. 

Schowano je w garnku i dlatego były 
w bardzo dobrym stanie. Kolega przy-
niósł je do szkoły i zaczęliśmy je rozbra-
jać. W końcu doszło to do wychowaw-
ców i mieliśmy za to wielką awanturę. 
Myślę, że najlepsze przygody w życiu 
to te, podczas których człowiek zaczy-
na coś rozumieć i zaczyna iść w inną 
stronę. Takich przygód bez wątpienia 
miałem bardzo dużo.

 ▸ Kto jest w Pana życiu wzorem do na-
śladowania?
 ▸ Wzorami moimi, bo jest ich wiele, są 

ludzie, którzy mają takie same warto-
ści jak ja. Miłość, szacunek. Bardzo so-
bie cenię Karola Wojtyłę. Cenię też Da-
lajlamę, którego uważam za naprawdę 
mądrego człowieka. Jednym z moich 
autorytetów jest także Gandhi. Każdy 
w życiu szuka swojego „przewodnika” 
i staram się być otwarty na wszystkich 
ludzi, ponieważ każdy z nas ma coś do 
zaoferowania.

 ▸ Mógłby pan opisać siebie w trzech 
słowach?
 ▸ Trudno mi powiedzieć. Sądzę, że je-

stem konsekwentny, ponieważ wyzna-
czam sobie cele, które chcę osiągnąć. Je-
stem uczynny, mam w sobie wewnętrzną 
potrzebę pomagania innym. Jestem tak-
że empatyczny.

 ▸ Co należy zrobić w najtrudniejszych 
chwilach?
 ▸ W najtrudniejszych chwilach trzeba 

umieć sobie współczuć. Jesteśmy wy-
chowywani w takim „trendzie”, że każdy 
jest silny i ignorujemy problemy, mó-
wiąc, że wszystko będzie dobrze. Po-
winniśmy wiedzieć, że jeśli coś złego się 
dzieje, to trzeba wziąć się w garść. Jeśli 
w którymś momencie jest nam źle, to 
ma to czemuś służyć.

 ▸ Co poradziłby Pan naszemu młodemu 
pokoleniu?
 ▸ Ważne jest to, jakimi ludźmi się otacza-

my, bo tak naprawdę oni sprawiają, czy 
się rozwijamy. Najpiękniejszą przygo-
dą, jaką człowiek może sobie podarować, 
jest podróż w głąb siebie. Jeśli zaczniemy 

„eksplorować” siebie samego, poznawać, 
kim jesteśmy, kim chcielibyśmy być, to 
będzie nam dobrze w życiu. Życie nie za-
wsze układa się tak, jak byśmy chcieli, ale 
nie warto tracić wiary w siebie.

***
Piotr Ślęzak, zwyczajny człowiek 

z wyjątkowymi wartościami, pokazał 
nam, że nawet jeśli uważamy, że już 
wszystko stracone, to nigdy nie można 
się poddawać, lecz kierować się w życiu 
tym, co najważniejsze. Miłością, dobro-
cią i szacunkiem.

Projekt 8: „Dzień Sportu Świętem 
Szkoły”

W składzie: Adrian Pater, Aleksander 
Leus, Dawid Kamiński, Marcel Nawrocki.

Opiekun: p. Andrzej Miśkowiec.

Grupa ta przedstawiła prezentację 
multimedialną, z której dowiedzieliśmy 
się wielu ciekawych rzeczy o sporcie. 

Efektem ciężkiej pracy przy projekcie 
będzie Dzień Sportu, który odbędzie się 
30 maja w naszej szkole.

Projekt 9: „Muzyka klasyczna w filmach”
W składzie: Natalia Przybylska, Patry-

cja Gotfryd, Paulina Bukowiec, Karolina 
Kozlovski, Patrycja Namysł, Oliwia Sojka.

Opiekun: p. Izabela Świtalska.

Projekt ten został zaprezentowany 
jako spektakl połączony z prezentacją, 
które w całości sprawiły, że poczuliśmy 
wspaniały klimat muzyki klasycznej. 
Zostało przedstawionych kilka dzieł 
Chopina, Bacha i Mozarta. A stroje, 
w których występowały dziewczyny, 
pozwoliły nam wczuć się w atmosferę 
tamtych lat.
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GDY IDĘ SAMOTNIE
Joanna Tomasik

Gdy idę samotnie, pochłania mnie nawet błękitne niebo albo 
pędzące chmury. Wtedy chwytam za telefon i zapisuję to, co 

serce mi podpowiada – rozmowa z Karoliną Jaszczyk.

 ▸ Najlepiej najpierw opowiedzieć 
o początkach swojej pasji. Jak to się 
zaczęło?
 ▸ Karolina Jaszczyk: Zaczęłam pi-

sać, mając zaledwie 10 lat. Słowa mo-
jej pierwszej piosenki mam do tej pory. 
Wszystko zapisywałam w jednym ze-
szycie. Moje pierwsze przygody z pi-
saniem zaczęły się, kiedy nieszczęśli-
wie się zakochałam. Wpatrując się 

w błękitne niebo, potrafiłam przesie-
dzieć nawet pół dnia, co dawało mi póź-
niej wiele refleksji, które zostawały spi-
sywane na kartkę.

 ▸ Skąd czerpiesz inspiracje do następ-
nych wierszy i piosenek?
 ▸ Inspiracje biorą się ze zwyczajnych 

zjawisk. Gdy idę samotnie, pochła-
nia mnie nawet błękitne niebo albo 

pędzące chmury. Wtedy chwytam za 
telefon i zapisuję to, co serce mi podpo-
wiada. Na pewno też inspiracją są ota-
czający mnie ludzie i uczucia, jakimi 
nawzajem się darzymy.

 ▸ Czym dla ciebie jest pisanie?
 ▸ Pisanie jest dla mnie czymś najlepszym, 

co pozwala mi wewnętrznie się wyciszyć. 
Przelanie emocji na kartkę pomaga mi 
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w dużym stopniu. Wiersze, które piszę, 
są częścią mnie, wrażliwą częścią skry-
tej dziewczyny.

 ▸ Lepiej ci jest pisać ręcznie czy kom-
puterowo?
 ▸ Osobiście wolę pisać najpierw na kom-

puterze, ale później spisuję wiersze do ze-
szytów przeznaczonych specjalnie na to.

 ▸ Czy masz tzw. wenę twórczą?
 ▸ Tak. Dość często ujawnia się ona 

w nieoczekiwanych momentach, kie-
dy spisanie moich myśli nie jest moż-
liwe. Wena przychodzi do mnie najczę-
ściej, gdy jestem sama w pomieszczeniu 

i krąży wokół mnie, dopóki nie wyrażę 
wszystkich emocji.
 ▸ Co według ciebie jest najtrudniejszą 

stroną pisania, a co najprzyjemniejszą?
 ▸ Najprzyjemniejszą stroną pisania jest 

na pewno radość, że coś powstaje, co ma 
dla mnie duże znaczenie. Z kolei najtrud-
niejszą stroną jest brak wizji wiersza, na-
wet gdy mam wenę.

 ▸ Czy pisząc, wzorujesz się na kimś? 
Czy ktoś jest dla ciebie autorytetem?
 ▸ Nie wzoruję się na nikim. Uważam, że 

każdy powinien tworzyć coś, co będzie 
odzwierciedleniem jego duszy, a nie ko-
goś innego.

 ▸ Czy można nauczyć się sztuki dobre-
go pisania?
 ▸ Moim zdaniem tak. Potrzebne jest po-

święcenie czasu na pisanie i kształcenie 
swojego słownictwa. Tylko dzięki temu 
będziemy w stanie nauczyć się sztuki do-
brego pisania.

 ▸ Czy masz zamiar w jakiś sposób roz-
wijać się w tym kierunku?
 ▸ Sądzę, że nie. Wiersze to tylko pasja, 

dzięki której mogę być spokojna, jednak 
nie czuję tego, że moje wiersze mogłyby 
się spodobać innym.

 ▸ Dziękuję za wywiad.

Piosenka „Odkryj to”

Gubię się nocami pośród skał,
ciemność przysłania wszystko to,
co mam. Piękne rzeczy stają się
niewidzialne, a ja gubię się
nieustannie.

Ref:
To uczucie, które nie pozwala
mi zapomnieć o problemach, które
niszczą cały świat. Szara
rzeczywistość przytłacza nas.
Poddajemy się bez żadnych szans,
nie walcząc o to, co nasze.
Poddając się bez walki, tracimy coś
na zawsze.

Gubię się za dnia na polanie pełnej
żalu. Tu szary klimat, brak
kolorowych kwiatów. Ta szarość
przysłania wszystko to, co mam.
Nie dostrzegam piękna
otaczającego świat. Tak trudno jest
docenić to, co się ma.

Ref:
To uczucie, które nie pozwala
mi zapomnieć o problemach, które
niszczą cały świat. Szara
rzeczywistość przytłacza nas.
Poddajemy się bez żadnych szans,
nie walcząc o to, co nasze.
Poddając się bez walki, tracimy coś
na zawsze.

MOJE NIEGOWONICE · CZERWIEC 2014 • NR 4 
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CZYM WŁAŚCIWIE JEST 
TOLERANCJA?

Klaudia Kukoł

W ogólnym znaczeniu tolerancja to otwarte, obiektywne i nacechowane 
szacunkiem podejście wobec postaw, zachowań i cech drugiego 

człowieka odmiennych od własnych. Można podać wiele przykładów 
nietolerancji, które mają miejsce w naszym świecie. Najczęściej 

spotykanym przykładem nietolerancji jest dyskryminowanie 
osób odmiennej wiary lub takich, które mają inne poglądy.

Każdy człowiek rozumie świat ina-
czej, ma inne priorytety w swoim ży-
ciu. Pochodzenie człowieka też odbija 
się na jego wizerunku, bo w naszym 
kraju obcokrajowcy nie są dobrze trak-
towani, oczywiście nie przez wszyst-
kich, gdyż są ludzie odbiegający od 
tych norm. Dlaczego kolor skóry ma 
mieć wpływ na to, czy dostaniemy 
pracę? Często ulegamy stereotypom 
kształtującym się w naszym dotych-
czasowym świecie. Ludzie starsi mają 
już wykreowany obraz tolerancji i nie 
da się tego zmienić, ale my, młodzi lu-
dzie, nie powinniśmy ulegać wpływom 
innych, powinniśmy sami kształtować 
obraz społeczeństwa.

Ale nie odbiegając od tematu tole-
rancji – każdy z nas słucha odmien-
nej muzyki: jedna osoba lubi rap, inna 

rock, a jeszcze inna country albo pop, 
i właśnie ta różnorodność sprawia, że 
tak wiele osób jest nastawiona do siebie 
negatywnie. A przecież muzyka ma łą-
czyć ludzi, a nie dzielić. Powstało wiele 
piosenek pod tytułem „Tolerancja”, m.in. 
śpiewają o niej Piotr Rubik, Stanisław 
Soyka czy Coma. Ubiór każdego z nas, 
a szczególnie nastolatków, także wpły-
wa na to, jak zostaniemy odebrani przez 
drugiego człowieka. Ubierający się prze-
ciętnie uczeń, mający tak samo przecięt-
ną fryzurę i naturalny kolor włosów jest, 
jak wielu nastolatków sądzi, normalny; 
ale gdy ktoś odbiegnie od norm, przefar-
buje włosy czy ubierze się bardzo ekstra-
wagancko, jest uważany za dziwoląga. 
Widać to szczególnie w małych szkołach, 
gdzie nie ma wielu odmienności i każdy 
się dość dobrze zna.

A teraz druga strona medalu – wy-
obraź sobie taką sytuację: na przystan-
ku autobusowym zauważasz dziew-
czynę, którą ktoś zaczepia. Co robisz? 
Pomagasz jej? Czy przechodzisz obok, 
udając, że nic nie zauważyłeś, a później 
twierdzisz, że jesteś tolerancyjny? Wie-
le osób na pewno spotkało się z osobą, 
która jest obojętna na czyjąś krzywdę 
i twierdzi, że jest tolerancyjna. Te dwa 
pojęcia dzieli cienka granica i dobrze 
wiedzieć, gdzie ona przebiega.

Odpowiedz sobie teraz na pytanie: 
czy jesteś osobą tolerancyjną? Może 
warto nie patrzeć z ukosa na innego 
człowieka, bo inaczej się ubiera, jest 
wyznawcą innej religii lub słucha innej 
muzyki niż ty, a poznać go, bo pod tym 
właśnie wizerunkiem może skrywać się 
osoba taka jak ty.
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MOTORCYCLING
Karolina Detko

„Myślę, że to pasja na całe życie”, „Sprawia, że mogę wyzwolić się 
od problemów życia codziennego”, „Od dziecka mnie to kręciło” 

– tak o jeździe motocyklem wypowiada się trójka młodych 
mężczyzn, których upodobaniem są właśnie te maszyny.

Pochodzą oni zarówno z Niegowo-
nic, jak i z pobliskiej miejscowości Gra-
bowa. Pozwoliłam sobie na zadanie im 
kilku pytań, aby nieco bardziej przy-
bliżyć jakże ważny temat naszego ży-
cia – pasję. Warto docenić i wziąć pod 
uwagę fakt, że moi rozmówcy starali 
się dość szczegółowo podzielić swoimi 
refleksjami.

 ▸ Czym dla was jest motoryzacja, kon-
kretniej jazda motocyklem?
 ▸ Filip: Myślę, że to pasja na całe życie. 

Gdy wsiadam na motocykl, nie tylko od-
rywam się od życia codziennego, ale rów-
nież zabijam tym nudę. Staram się po-
święcać temu dużą część wolnego czasu.
 ▸ Adrian: Motoryzacja to moja pasja. 

Jest ona częścią mojego życia. Już w wie-
ku sześciu lat zacząłem przygodę z mo-
tocyklami.
 ▸ Gabryś: Dla mnie jazda motocyklem 

to hobby.

 ▸ Jeździcie na motocyklu tylko dla roz-
rywki, czy to coś poważniejszego?
 ▸ Filip: Dla mnie jest to coś poważniej-

szego. Nie tylko daje duże doświadczenie, 
lecz także uczy wytrwałości i dążenia 
do wyznaczonego celu. Satysfakcja, jaką 
można osiągnąć, choćby poprzez małe 
prace naprawcze, jest ogromna.
 ▸ Adrian: Jazda motocyklem sprawia, że 

mogę wyzwolić się od problemów życia 
codziennego i jest to coś, co mnie uspa-
kaja, a także dostarcza rozrywki.
 ▸ Gabryś: Nie jest to nic poważniejszego, 

po prostu jeżdżę, bo lubię i sprawia mi to 
przyjemność.

 ▸ Kiedy zrozumieliście, że to wasza pasja?
 ▸ Filip: Wszystko zaczęło się w dzieciń-

stwie, gdy za zebrane pieniądze kupiłem 
pierwszą motorynkę i coraz bardziej roz-
wijałem swoje możliwości.
 ▸ Adrian: Moja przygoda zaczęła się, gdy 

byłem dzieckiem. Widząc motocyklistę 
jadącego na motocyklu, mówiłem sobie, 

że też chcę taki być. Z biegiem czasu 
przyszedł moment, w którym zakupi-
łem swój pierwszy motorower. Był nim 
Romet Pony – potocznie mówiąc: „mo-
torynka”.
 ▸ Gabryś: Myślę, że już się z tym urodzi-

łem, ponieważ od dziecka mnie to kręciło 
i zostało do teraz.

 ▸ Czy uczęszczacie na jakieś zjazdy/zloty?
 ▸ Filip: Pojawiam się czasami na okolicz-

nych zlotach. Jest tam miło i sympatycz-
nie, można porozmawiać z ludźmi o tym, 
co nas łączy, o motocyklach.
 ▸ Adrian: Póki co nie jeżdżę na zjazdy, 

lecz w przyszłości żaden mnie nie ominie.
 ▸ Gabryś: Miałem przyjemność uczest-

niczyć w jednym ze zlotów.

 ▸ Jak dbacie o swoje maszyny?
 ▸ Filip: Wymieniam często płyny oraz 

części eksploatacyjne, do tego docho-
dzi smarowanie i naciąganie łańcucha 
co jakiś czas.

 ▸ Adrian: Motocyklem zajmuję się na 
bieżąco. Staram się jak najszybciej wy-
patrzyć jakąś usterkę i jak najszybciej ją 
usunąć.
 ▸ Gabryś: Dbam o każdy szczegół. Jeśli 

coś się zepsuło, staram się to od razu na-
prawić.

 ▸ Jaką radę dalibyście osobie myślącej 
nad zakupem motocykla?

Filip: Myślę, że lepiej kupić używa-
ną hondę lub yamahę lub inny markowy 
motocykl/motorower niż nowe chińskie 
wynalazki.

Adrian: Na pewno powiedziałbym 
takiej osobie, by na początku nie prze-
sadzała z mocą motocykla. Bo, jak wia-
domo, jest to piękna, ale i niebezpieczna 
pasja.

Gabryś: Radzę, aby od razu nie pory-
wać się na kupno mocnej maszyny bez 
odpowiedniego doświadczenia w jeździe 

– lepiej nabrać praktyki z motocyklem 
adekwatnym do umiejętności.

MOJE NIEGOWONICE · CZERWIEC 2014 • NR 4 
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Wywiad z panią Magdaleną 
Zawadzką, praktykantką w Zespole 

Szkół w Niegowonicach
Klaudia Kukoł

 ▸ Jak zaczęła się Pani przygoda dzien-
nikarska?
 ▸ Magdalena Zawadzka: Moja przygo-

da dziennikarska zaczęła się w tej szko-
le. Wiąże się z tym historia z projektem 
Radia Katowice.

 ▸ Może nam Pani opowiedzieć tę historię?
 ▸ Moja polonistka, pani Jadwiga Detko, 

powiedziała nam o projekcie zaaranżowa-
nym przez Radio Katowice pt. „Złota miej-
scowość”, i właśnie ja z kolegą i koleżanką 
nagrywaliśmy materiał dotyczący naszej 
miejscowości. Mieliśmy wtedy konkuren-
cję z całego powiatu, gdzie byli uczniowie 
z większych szkół niż nasza, ale nasza 
szkoła wygrała. Przyjechał do nas dzienni-
karz z Radia Katowice i właśnie wtedy, gdy 
odczytywałam pewien tekst – bo chciał 
posłuchać naszych głosów – powiedział 
słowa, które mnie tam zaprowadziły.

 ▸ Jakie to były słowa?
 ▸ Powiedział wtedy takie zdanie: „Wiesz 

co, ty nadajesz się do radia, pomyśl 
o tym”. I te właśnie słowa tego dzienni-
karza doprowadziły mnie tam, gdzie te-
raz jestem. Nie do końca w sumie, bo za-
częłam studiować polonistykę.

 ▸ Pracowała pani w Antyradiu. Czym 
różni się praca w radio, prasie i tele-
wizji?
 ▸ Wszystkim, bo praca telewizji jest to 

praca na najwyższych obrotach i nie 
każdemu to pasuje, gdyż trzeba być 
w redakcji cały czas. Zresztą w radio 
też, ale to wygląda trochę inaczej. Z te-
lewizją jest ten problem, że dziennika-
rza widać na ekranie, widać jego twarz, 
a to już wiąże się z pewną popularno-
ścią. Jak zauważam, ludzie dzisiaj są 
bardzo spragnieni popularności i to 
prowadzi do tzw. wyścigu szczurów. 
Praca w prasie jest o tyle wymagająca, 
że właściwie wszystko trzeba oddać za 
pomocą słów, nie można popracować 
nad niczym innym. Wymaga to dużej 
samodyscypliny, dużego zaangażowa-
nia i umiejętności wyszukiwania te-
matów wszędzie. Praca w radio to je-
steś tylko ty i mikrofon, ewentualnie 
osoba, z którą przeprowadzasz wywiad. 
Jest to także praca, rzekłabym, bardzo 
intymna, bo każdy ma gdzieś w domu 
odbiornik radiowy, każdy gdzieś słu-
cha radia. Dziennikarza nie widać, sły-
chać natomiast jego głos, więc dzienni-
karz radiowy nie zna pojęcia wyścigu 

szczurów. Nie ma tam czegoś takiego, 
jak parcie na szkło. Mam wrażenie, 
że dziennikarze radiowi są bardziej 
przyjaźni, zresztą widziałam to też na 
niejednej konferencji prasowej, gdzie 
dziennikarze telewizyjni byli bardzo 
aroganccy i zaborczy.

 ▸ Czy Pani zdaniem ludzie w Polsce są 
tolerancyjni?
 ▸ Tak i nie. To jest jedno z trudniej-

szych pytań i nikt nigdy nie udzieli na 
nie odpowiedzi, natomiast nie znaczy 
to, że nie należy tego pytania zadawać. 
W dużej mierze zależy to od poglądów 
danego człowieka, bo na świecie znaj-
dują się ludzie, którzy są tolerancyjni, 
którzy faktycznie rozumieją to pojęcie, 
natomiast są też ludzie, którzy pojęcie 

„tolerancja” rozumieją np. tak, że w mo-
mencie, gdy dzieje się coś złego, prze-
chodzą obok obojętnie i twierdzą, że 
są tolerancyjni. Nie wolno mylić poję-
cia tolerancji z obojętnością, ale też nie 
wolno jej mylić z pozwoleniem na robie-
nie wszystkiego, bo są pewne granice 
i kultury osobistej, i rozwoju cywiliza-
cyjnego, które nie są w stanie pewnych 
rzeczy po prostu wytłumaczyć.
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