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Wymarzone wakacje uczniów POSA
 Wyruszamy na wycieczkę dookoła świata 

 Został nam tylko miesiąc chodzenia do szkoły. 
Uczniowie poprawiają oceny i piszą ostatnie 
sprawdziany, wszystko, aby na koniec roku wypadli jak 
najlepiej.  Wakacje zbliżają się już wielkimi krokami i 
wszyscy mają je zaplanowane. Obozy językowe za 
granicą, wypoczynek w ciepłym kraju czy rodzinny 
wyjazd nad polskie morze to chyba najprzyjemniejsze 
sposoby na spędzenie wolnego czasu. 
 Są także tacy, którzy w wakacje wykonują jakieś 
drobne prace, aby zarobić pieniądze. Jednak każdy ma 
swoje wymarzone miejsce, do którego pojechałby 
najchętniej. Wśród najmłodszych największym 
powodzeniem cieszy się Legoland. To właśnie tam 
chciałby spędzić wakacje Aleks z III klasy.  Nie brakuje 
również pomysłów pojechania na piękne Karaiby czy do 
upalnej Kalifornii, a także na ’wycieczkê dookoła świata’. 

Dowiedziałam się również, że dobrym 
pomysłem na spędzenie lata  jest wyjazd na 
Antarktydę, gdzie dla odmiany 
niekoniecznie chodzi się w stroju 
kąpielowym i sandałach.  Niektórzy  nie 
mieli w tym roku okazji pojechania na 
plener do Paryża i twierdzą, że chętnie 
wybraliby się tam w wakacje, aby zwiedzić 
to znane miasto. Natomiast moim 
marzeniem jest wyjazd do Japonii i 
zapoznanie się ze zwyczajami tego kraju. 
	
 Dziwne marzenia na spędzenie 
wakacji mają także Ci, dla których nieważne 
jest, gdzie spędzają ten czas, ale z kim. 
- Może to być nawet spędzenie dwóch 
miesięcy pod namiotem na łące byle tylko z 
dobrym towarzystwem – usłyszałam. 
	
 Jak się okazało duża część uczniów 
z naszej szkoły ma zamiar zostać  na te dwa, 
wolne miesiące w Zakopanem. Można by 
było pomyśleć, że to zmarnowanie czasu i 
nuda, ale okazuje się, że w naszym mieście 
w wakacje jest wiele ciekawych rzeczy do 
zrobienia. W okresie letnim w Zakopanem i 
jego okolicach organizowane są różne 

wystawy, warsztaty,  koncerty i inne zabawy. Oferowane 
jest również kino letnie. Warto,  więc zaintersować się 
tego rodzaju spędzeniem czasu zamiast siedzieć cały 
dzień przed komputerem w domu. 	

 Inni uważają, że wakacje to dobry czas na 
wycieczkę w góry. W trakcie roku szkolnego mamy zbyt 
wiele nauki i rzadko kiedy zdarza się okazja wyjścia,   aby 
podziwiać krajobraz Tatr.

Zachęcamy więc do zastanowienia się nad spędzeniem 
wakacji aktywnie. Życzymy miłej zabawy i do zobaczenia 
w przyszłym roku.

Krett
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  prosto ze szkoły...

    Pokonać górski 
szczyt

	
 Kto w tym roku będzie dzielny? Kto pierwszy 
dojdzie na miejsce? Czy pogoda dopisze małym 
podróżnikom? Wszystko okaże się w czerwcu, kiedy nasi 
najmłodsi koledzy z podstawówki zaintrygowani 
czerwcowym plenerem górskim wyruszą szlakiem w 
kierunku Hali Gąsienicowej. 
	
 Co roku w czerwcu nasza szkoła organizuje 
“Górski Plener”, w którym udział biorą dzieci z klasy od 
I-III.  W tym roku będą wspinać się w kierunku 
schroniska na Hali Gąsienicowej. Zapewne dzieciaki 
zaskoczą nas niezwykłą wytrwałością. Każdy wie, że 
wchodzenie pod górkę i w dodatku po nierównościach to 
nie taka prosta sprawa, lecz maluchy to eksperci od tego 
typu wyzwań. Co roku z ciekawością wyczekują tego 
dnia, gdy będą mogły założyć plecaki na plecy i ruszyć 
żwawo w górę. Jednakże nie tylko to jest takie czarujące 
w czerwcowych plenerach. Przypominam sobie, że kiedy 
ja i moja klasa chodziliśmy jeszcze w góry razem z 
nauczycielami i kolegami ze starszych klas, 
niesamowitymi przeżyciami były noce w ciemnych i 
czasem tajemniczych schroniskach, oraz nocne widoki za 
oknami, które przerażały na samą myśl o górskich 
drapieżnikach. Mamy także wspomnienia inne,  kiedy np. 
chłopcy z naszej klasy rozlali napoje gazowane na łóżka. 
Jedną z najgorszych wycieczek, jakie odbyliśmy była 
wycieczka nad Czarny Staw i okrążanie Morskiego Oka 
podczas okropnego deszczu. Wszyscy przemokliśmy do 
suchej nitki i zafarbowały się nam nawet skarpetki.
	
 Co roku górskie szczyty zaskakują nas nowymi 
niespodziankami, przeżyciami i widokami. Każdy plener 
jest niesamowity, a zarazem przerażający na swój sposób. 
Zobaczymy jak będzie i tym razem. 

Zola

Wydarzenie, które na pewno będzie pamiętane 
jako „to pierwsze” miało miejsce w tym roku, w maju. Po 
raz pierwszy odbył się plener klasy czwartej, piątej i 
szóstej. Uczestnicy spędzili kilka dni w okolicach Gorlic, 
gdzie na pewno świetnie się bawili!
	
 Pierwszy raz w naszej szkole klasy od IV-VI 
wyjechały na swój plener. Odbywał się od 24 do 26 maja 
Nasi koledzy udali się tam, by zwiedzać, poznawać 
kulturę łemkowską, podziwiać i rozkoszować się piękną 
majową pogodą. Plenerowe wrażenia i miłe chwile na 
pewno zapadną w pamięci na długi czas.

Zola

2 czerwca o godzinie 16.00 w Galerii Sztuki 
Współczesnej, na ul. Witkiewicza w Zakopanem, odbył  
się wernisaż wystawy pokonkursowej. Na wystawie 
można zobaczyć nagrodzone prace w konkursie 
fotograficznym pt. “Wiatr” i plastycznym pt. 
“Zaczarowany ogród”. Na wernisażu zostały wręczone 
nagrody laureatom w/w konkursów  oraz konkursu 
recytatorskiego J. Brzechwy i konkursu tańca. Wystawę 
można oglądać do końca czerwca.

Nicola

	
 Jak co roku w naszej szkole odbył się nabór do 
klasy I gimnazjum. Na początek uczniowie musieli 
wypełnić karty zgłoszeniowe. Później przechodzili 
eliminacje sprawdzające ich umiejętności w zależności od 
wybranego fakultetu. Plastycy spotkali się z paniami 
Renatą Mrowcą i Lidią Rosińską.  Literaci przechodzili 
organizowane przez panie Ewę Czerwieniec i Grażynę 
Malinowską testy sprawdzające ich talenty literackie i 
dziennikarskie. Uczniowie fakultetu muzycznego, którzy 
chodzili już wcześniej do szkoły popołudniowej przeszli 
przesłuchania. Wszyscy odbyli również rozmowy, 
podczas których popisywali się umiejętnością 
wypowiadania się na różne tematy z życia wzięte. W tym 
roku było bardzo dużo kandydatów. Przyjęto jedenastu 
uczniów. Wydział plastyczny:
1.	
 Kamila Banak
2.	
 Maria Błąka 
3.	
 Wiktoria Bryniczka
4.	
 Krystian Janik
5.	
 Adrian Schabenbeck
6.	
 Paulina Słowik
7.	
 Jakub Topa
Wydział literacki:
1.	
 Aleksandra Hulbój
2.	
 Agata Krzystek
3.	
 Wiktoria Puszczewicz
4.	
 Elżbieta Trzaskoś
5.	
 Maria Szatkowska
Wydział muzyczny:
1.	
 Marcelina Budz 
Lista rezerwowa:
      1. Sebastian Czapliński
Uczniom, którzy dostali się do POSA  serdecznie 
gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Alicja

    Wielkie przeżycie  

    Świeża krew 

    Wernisaż 
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       Czterokołowa pasja, która potrafi uzależnić 
rozmowa z Jakubem Łapińskim - kierowcą samochodowym rajdów 4x4

- Od kilku lat jesteś kierowcą 
terenowych samochodów, bierzesz 
udział w rajdach 4x4, skąd taka 
pasja u Ciebie? Czy to jest 
realizacja dziecięcych marzeń? 
-Szczerze mówiąc, nie pamiętam 
moich dziecięcych marzeń, chyba 
chciałem być strażakiem. Autami 
terenowymi zaraziłem się w 2002 
roku, kiedy to od mamy dostałem 
suzuki Jimny, którą do dziś jeździ 
twoja mama. Na początku 
traktowałem ją jak zwykły 
samochód, potem coraz bardziej 
chciałem zobaczyć co potrafi ten 
pojazd i wypuszczałem się w coraz 
to trudniejszy teren. Jednak wkrótce 
stwierdziłem, że auto do jazdy na co 
dzień nie nadaje się do jazdy w 
terenie, wtedy zakupiłem Uaza. 
- Co jest potrzebne, co trzeba 
zrobić, żeby móc startować w 
takich rajdach? Kiedy po raz 
pierwszy brałeś w nich udział?
- Cóż, potrzeba przede wszystkim 
samochodu i oczywiście świetnego 
pilota, który pracuje najciężej na 
rajdzie. Biega z liną od wyciągarki i 
pomaga mi w odpowiednim 
naprowadzeniu samochodu na 
przeszkodę. Tak naprawdę, ja tylko 
kręcę kierownicą pod jego dyktando, 
od niego też zależy moje życie, gdyż 
pokonując trawersy to on podpina 
taśmę asekuracyjną, decyduje w jaki 
sposób pokonać trawers 
niejednokrotnie znajdujący się na 
kilkusetmetrowej skarpie. Potrzebne 
są też pieniądze, niestety sport ten do 
najtańszych nie należy... 
W pierwszym rajdzie wystartowałem 
w 2004 roku i zająłem wtedy 7 
miejsce.
- Co pociąga Cię w tym sporcie, 
jakie niebezpieczeństwa czyhają na 
trasie?

-Najbardziej pociąga 
mnie to, że można sprawdzić samego 
siebie, graniczne możliwości swoje 
jak i sprzętu. Bardzo też lubię 
ulepszać swój samochód tak, aby jak 
najlepiej pracował w terenie, no i 
oczywiście gigantyczne zastrzyki 
adrenaliny to naprawdę uzależnia... 
- Kiedy po raz pierwszy zdobyłeś 
pierwsze miejsce i jaki był Twój 
najlepszy wynik?
- Nie pamiętam, w którym roku to 
było, to była jakaś „popierdółka”(tak 
nazywamy bardzo łatwy rajd). W 
każdym bądź razie zwycięstwo 
cieszyło. Później przyszły 
poważniejsze wyniki.
- Jakich masz największych 
przeciwników?
-Cóż, ciężko jednoznacznie wskazać 
konkretne osoby, gdyż nie startujemy 
w żadnym cyklu rajdów, więc 
walczymy z imprezy na imprezę z 
różnymi ludźmi. Generalnie każdy, 
kto jest z przodu jest zagrożeniem... 
- Gdzie najczęściej jeździsz w 
terenie? 
-Najczęściej w okolicach Bochni, a 
na rajdach - w całej Polsce 
Południowej i tylko po terenach, na 
których mamy pozwolenie na jazdę. 
Bardzo nam zależy, aby nie wchodzić 
komuś “w szkodę”, staramy się 
uzgadniać trasy z właścicielami 

terenu, aby nie było żadnych 
nieporozumień, jako że jest to dość 
inwazyjny sport, jeżeli chodzi o 
środowisko naturalne.  
- Z jakimi trudnościami spotykasz 
się na trasie?
- Zależy od rodzaju rajdu. Są 
głębokie wąwozy, strome podjazdy i 
zjazdy, bagna, przeprawy przez rzeki 
gdzie głębokość często przekracza 
1,5 metra, trawersy wymagające 
asekuracji i sporych umiejętności 
zarówno pilota jak i kierowcy. 
- Kto organizuje takie rajdy?
-Z organizacją bywa różnie. Dawniej 
zajmowały się tym kluby off-
roadowe, teraz najczęściej robią to 
osoby prywatne, które mają dostęp 
do dużej ilości terenów, z którymi to 
w Polsce coraz gorzej. Bywa, że 
pseudo offroadowcy nie szanują 
środowiska naturalnego i innych 
ludzi, niszczą często uprawy 
rozjeżdżają drogi dojazdowe do 
posesji, wjeżdżają do rezerwatów. 
Staramy się z nimi walczyć, ale teraz 
jest to bardzo modny sport i takich 
przypadków jest niestety coraz 
więcej, często współpracujemy z 
leśnikami w celu łapania takich 
przestępców 
- Jaką markę samochodów 
polecasz dla początkujących 
kierowców, a które najlepiej 
sprawdzają się na takich rajdach? 
-Najpopularniejszą obecnie marką 
jest Suzuki Samuraj. Jest to bardzo 
zwinne i lekkie autko za rozsądne 
pieniądze i podatne na różnego 
rodzaju przeróbki. 
- Gdzie najczęściej można 
zobaczyć jak jeździsz?
-Głównie na terenie Małopolski. W 
różnego rodzaju rajdach 4x4.
- Dziękuję za rozmowę

                                                    
Rozmawiała Krett

taktowne rozmowy...
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 Podróż dookoła świata czy bałtycka plaża  

Wakacje to słowo, które wywołuje uśmiech na ustach każdego ucznia. 
Nieważne, czy spędzamy je na Wyspach Kanaryjskich, czy nad polskim 
morzem, czy u babci na wsi. Ważne, że są, że trwają i człowiek może cieszyć 
się wolnością.

Tegoroczne wakacje będą dla mnie wyjątkowe. Spędzę je jako 
gimnazjalistka, absolwentka klasy pierwszej. Należy mi się wypoczynek po 
trudnym roku nauki w zupełnie nowej szkole.  Wyjadę na kolonie 
organizowane przez biuro turystyczne. Celem podróży będą Włochy. Znów 
znajdę się w otoczeniu zupełnie obcych mi ludzi, ale mam już w tym pewne 
doświadczenie. Wierzą,  zatem, że będę bawić się wyśmienicie. Mam nadzieje 
podziwiać uroki włoskiej przyrody,  skorzystać kąpieli słonecznych 
słonecznych, poznać przystojnego Włocha ;D                                          

Alicja 

	
 Wakacje to taki czas, kiedy możemy odpocząć i się zrelaksować .  To 
dwa miesiące spokoju od szkoły i nauki. Nie trzeba się uczyć,  tylko wylegiwać  
na ciepłym piaseczku… Ten czas kojarzy mi się również z tęsknotą  za 
przyjaciółmi i szkolnymi kolegami. Gdy jestem na wakacjach zawsze myślę 
jak będzie wyglądał nowy rok w szkole i czy poznam kogoś nowego. 
Na wakacjach jest różnie raz się nudzę, raz jestem wesoły a czasem smutny. 
W wakacjach najbardziej lubię to że można poznawać nowe miejsca i ludzi…
Kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje zawsze myślą, czy czegoś nie zapomnieli 
a gdy coś im się przypomni  wracają , lecz według przesądu nigdy wracać  
nie można , ponieważ to przynosi nieszczęście. Na świecie jest wiele pięknych 
miejsc do zwiedzenia, wiele pięknych chwil  do przeżycia  i wiele nowych 
ludzi do poznania i to wszystko w wakacje? Czy to możliwe? Moim zdaniem 
tak…!                                                                                                       

Nicola 

Co roku z wielkim 
podekscytowaniem czekamy na 
wakacje. Są to dwa miesiące 
odpoczynku od codziennego, 
monotonnego życia szkolnego. Dużo 
osób wyjeżdża na wakacje wspólnie 
z rodziną, jednak są też osoby, które 
ten czas wolą spędzić w domu. 
Jednym z najczęściej odwiedzanych 
miejsc podczas wakacji jest polskie 
morze. Będąc tam możemy zaznać 
wiele przyjemności, ogromnie się 
rozweselić, rozleniwieni dryfować 
na materacu po spokojnym morzu. 
Kolejną atrakcją wyjazdu nad morze 
w Polsce są czyste plaże.
	
 Osobiście bardzo polecam 
wakacje w Pogorzelicy. 
Jest to mała, nadmorska 
miejscowość wypoczynkowa nad 
Morzem Bałtyckim. Zamieszkiwana 
przez 119 osób. Byłam tam 10 razy i 
jestem niezmiernie zadowolona z 
tych wyjazdów. Poza tym uważam, 
że nieważne, gdzie spędzimy 
wakacje, ważne jakie mamy 
towarzystwo. Wszystkim serdecznie 
życzę jak najlepiej spędzonych 
wakacji z super osobami i w 
świetnym miejscu.

Siewka

Wakacje kojarzą mi się z wypoczywaniem na gorącej plaży i chodzeniem co 
około godzinę po następne lody. Wakacje to zwykle nowa fryzura, słońce i 
wraz z nim słoneczny i promienisty nastrój.  Kwiaty rozkwitają i  wszędzie 
pachnie wprost cudownie. Ten piękny okres każdemu na pewno kojarzy się 
możliwie jak najlepiej. Oczywiście nieunikniony jest ten „czarny” okres, gdy 
zdajemy sobie sprawę, że ta „laba” niedługo się skończy i zmuszeni będziemy 
wrócić do szkoły. Najlepszą na niego receptą jest po prostu niemyślenie o tym 
cały czas. 
Uważam, że żeby fajnie spędzić wakacje nie trzeba nam (aczkolwiek by się 
przydały) gorących plaż i morza, ponieważ mamy właściwie pod nosem nasze 
Tatry, które zawsze możemy pozwiedzać i spędzić wakacje aktywnie.

Ewua
Wakacje: czas zawsze krótki – bez względu na czas trwania. Okres związany z  
największym oczekiwaniem każdego – bez względu na wiek. Myślę, że nie ma 
człowieka, któremu nie robiłoby się lżej na sercu słysząc o wakacjach. Bardzo 
lubię pojechać w miejsce dotąd mi w ogóle nie znane.  Z każdym z nich wiąże 
się całkiem inna historia.  Z podróży przywożę zwykle drobne pamiątki. 
Przyjemne jest bowiem, po jakimś czasie wyciągnąć z zakątków kieszeni 
piasek lub posłuchać szumu morza w muszlach. Ulotne chwile i fantastyczne 
widoki zachowane są na fotografiach,  ale największą wartość mają moje 
wspomnienia.                                                                                              Bart
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 Marzenia wirtuoza gitary o sławie  
rozmowa z Kubą Bachledą - uczniem klasy II gimnazjum i gitarzystą z naszej szkoły

- Kiedy zacząłeś grać na gitarze?
- Zacząłem grać na gitarze,  gdy miałem 6 lat, wtedy tata 
zaprowadził mnie pierwszy raz do szkoły muzycznej i 
spytał się na czym chcę grać, odpowiedziałem ze na 
gitarze, ponieważ on na niej gra. Pierwszą lekcję miałem 
z panem Krzysztofem Sadłowskim. Tak to się wszystko 
zaczęło.

- Kto jest twoim idolem, na kim się wzorujesz?
- Alexi Laiho, B.B.King, Jimi Hendrix, Stevie ray 
Vaughan, Dave Mustain, Stevie Vai, Path Metheny. 
Oprócz tych jest ich wielu, ale ci są najważniejsi.

- Jakie uczucia budzi w Tobie muzyka, którą 
tworzysz?
-Jak na razie ,,muzyka'', którą tworzę jest dość 
prymitywna, ale  z czasem się to zmieni. Budzi ona we 
mnie różne emocje,  zależy od piosenki, dnia, nastroju, ale 
zazwyczaj jest to muzyka dość ostra i na pewno ciężko 
przy tym zasnąć:D

- Czy twój tata wpływa w jakiś sposób na twoją grę na 
gitarze?
- Mój tata nauczył mnie wielu rzeczy związanych z gitarą 
np. jak się ją stroi.

 Ma ogromny wpływ na sposób mojego 
grania.
- Jakiego sprzętu muzycznego używasz?
- Uważam, że mój sprzęt nie jest zły. 
Koledzy mówią ze jestem farciarzem, jeżeli 
chodzi o sprzęt, ale myślę też, że  jest tak 
naprawdę najmniej ważny w tym, co 
staram się robić. Używam gitary Ibanez 
RT , polskiego wzmacniacza i efektu Zoom.

- Czy stworzenie Twojego zespołu to 
twój samodzielny pomysł?
-Zespół został stworzony tak naprawdę po 
to, aby zagrać na Topikach 2009 , więc ja 
to zapoczątkowałem, ale tak naprawdę 
wszyscy się do tego przyczynili. Po 
“topikowym” występie zaczęło nam się 
dobrze grać i tak jest do dzisiaj, choć mój 
zespół przechodził już wiele transformacji.

- Czym kierowałeś się w wyborze 
członków zespołu, np. umiejętnościami?
-Nie kierowałem się niczym, kto chciał, ten grał!

- Czy uważasz, że członkowie Twojego zespołu mają 
wystarczające umiejętności?
-Uważam, że członkowie mojego zespołu są często dużo 
lepsi ode mnie. Tomek jest świetnym wokalistą i 
gitarzystą. Konrad jest świetnym basistą. Perkusistę stać 
na więcej, a ja sam się nie umiem oceniać;p

- Czy w najbliższym czasie planujecie jakieś koncerty?
- Najbliższy koncert jaki planujemy, to występ na 
przeglądzie zespołów zakopiańskich, który jest 
organizowany przez panią Hulbójową.

- Czy piszesz teksty do piosenek?
- Nie piszę tekstów, bo nie umiem i jakoś nigdy nie mam 
weny, może z czasem się to zmieni. Próbowałem napisać 
kiedyś tekst o II wojnie światowej dotyczący zrzucenia 
bomby na Hiroszimę,  ale okazał się on niewypałem.

- Dziękuje za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
-Dziękuję.

Rozmawiał Nicola
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taktowne rozmowy

 Muszę być wiarygodną w tym, co robię  
rozmowa z Agatą Sasinowską, aktorką

-Kiedy po raz pierwszy poczułaś, 
że chcesz być aktorką? Czy było to 
już w dzieciństwie?
-Nie. Po raz pierwszy chciałam 
zostać aktorką w szkole średniej. 
Wtedy dostałam się do mojej grupy 
teatralnej i pomyślałam, że to jest 
najpiękniejsza rzecz, jaką mogę robić 
w życiu i chcę ją robić.
-Kiedy na poważnie podjęłaś 
decyzję zostania aktorką? 
-Myślę, że wtedy, kiedy pierwszy raz 
nie przyjęli mnie do szkoły 
teatralnej. Stwierdziłam, że muszę to 
zrobić, udowodnię wszystkim, że się 
nadaję. 
-Co studiuje się w Wyższej Szkole 
Teatralnej?
-Przede wszystkim studiuje się 
samego siebie, swoje ciało, psychikę, 
odporność na ból. Bardziej 
konkretnie: są zajęcia techniczne 
polegające na ćwiczeniu wymowy, są 
też zajęcia fizyczne typu szermierka, 
taniec, gimnastyka, jest także emisja 
głosu, czyli przygotowanie głosu do 
mówienia na scenie. Popołudniami 
mamy zajęcia z tak zwanego 
“talentu”. Na pierwszym roku są to 
elementarne zadania aktorskie. 
Tworzymy różne scenki typu 
utożsamianie się ze zwierzętami lub 
próby porozumiewania się z 
przedmiotem. W późniejszych latach 
są to sceny dialogowe, kiedy robi się 
fragmenty sztuk.  Na trzecim i 
czwartym roku „robimy” już całe 
spektakle. To wszystko trwa na ogół 
do 18.00. Po osiemnastej studenci 
zostają indywidualnie po zajęciach i 
ćwiczą. 
-Już na studiach grałaś w teatrze. 
Jakie były twoje role?
-Pierwszą rolą, którą zagrałam poza 
szkołą była rola głuchoniemej Lidii 
w spektaklu „Dzieci gorszego boga”, 
który napisał Mark Medok. 

-Na razie zagrałaś w serialu „Na 
Dobre i Na Złe”. Była to twoja 
pierwsza rola telewizyjna. Jak 
reżyser tego serialu znalazł cię i 
zaproponował Ci współpracę?
- Reżyserka sztuki, o której przed 
chwilą opowiadałam „Dzieci 
gorszego Boga” Marysia Czenelli 
pisze także scenariusze do „Na dobre 
i na złe”. Zapytała mnie, czy kiedy  
będzie pisała nowy odcinek, w 
którym miała stworzyć nową, 
komediową rolę dla młodej 
dziewczyny, to czy będzie mogła 
myśleć o mnie. Oczywiście  
zgodziłam się i tak od słowa do 
słowa reżyser poznał mnie i 
stwierdził, że idealnie nadaję się do 
tej roli.
-W tym serialu zaczynałaś jako 
sprzątaczka. Tak samo jak 
Agnieszka Dygant. Czy myślisz, że 
będziesz tak znana jak ona? 
Cieszysz się, że zaczynasz właśnie 
tak?
-To jest bardzo trudne pytanie.  
Dotyczy ono tego, czy będę tak samo 
zdolna jak Agnieszka. Na to nie 
mogę odpowiedzieć, ponieważ 
wiadomo, że chciałabym być taka jak 
ona, a poza tym nie wiem jak będzie 
kształtował się rynek. Czy potrzebują 
takiej drugiej osoby? Jedyne, co 
mogę zrobić to pracować nad tym, 
żeby jak najwięcej się rozwijać i być 
wiarygodną w tym, co robię. 
-Co jest trudniejsze: granie w 
telewizji czy w teatrze?
-Na pewno trudniejsze jest granie w 
teatrze. Aktor dzień w dzień musi 
stanąć na deskach teatru przed 
publicznością liczącą kilkadziesiąt, a 
nawet kilkaset osób i cała sztuka 
opiera się na jego barkach. W filmie, 
kiedy zagra się scenę, pracują potem 
nad nią reżyserzy, montażyści i 
dźwiękowcy, którzy dbają o to, żeby 

wszystko było dobrze, ślicznie i 
poprawnie. 
 -Czy masz jakiś sposób na szybkie 
zapamiętanie roli?
- Proces na zapamiętanie roli trwa 
kilka miesięcy. Na początku, mówi 
się sobie całą scenę własnymi 
słowami. Z biegiem czasu  słowa 
wypowiadane przez aktora prywatnie 
przybierają formę tekstu, który 
napisał jakiś autor. Po jakimś czasie 
nie wiadomo kiedy i jak zaczynasz 
mówić tekstem Czechowa czy 
Dostojewskiego, a nawet Szekspira. - 
- Czy twoje role są trudne?
-Na razie chyba nie dostałam żadnej 
wyjątkowo trudnej roli. Wydaje mi 
się, że bardzo trudna rola to jest taka, 
gdzie trzeba przekroczyć granice 
człowieczeństwa. Na razie wszystkie 
role, które grałam trzymają się w 
jakiś sposób w ramach tego 
normalnego życia. 
-Czy masz jakąś wymarzoną rolę 
teatralną?
-Bardzo chciałabym zagrać główną 
rolę w spektaklu.  Chciałabym, żeby 
reżyser zaufał mi i powiedział 
„Agata, tylko ty możesz to zagrać”. 
Wtedy będę mogła być głównym 
punktem teatru, a nie jakąś ozdobą 
albo takim komediowym dodatkiem. 
-Co radziłabyś nastolatkom, które 
w przyszłości chcą być aktorkami ?
-Przede wszystkim radziłabym 
podążać za tym, co czują, co potrafią 
robić najlepiej. Jeżeli chcą być 
aktorkami to radzę się też udać do 
ortodonty, żeby sprawdził czy mają 
dobry zgryz.  Dykcja  bardzo często 
nie pozwala kandydatowi przejść do 
kolejnego etapu. Dlatego proste zęby, 
śpiew, taniec, muzyka, ćwiczenia 
gimnastyczne, wszystko to, co czyni 
was szczęśliwymi, wyjątkowymi 
trzeba pielęgnować. Wtedy będziecie 
wiedziały, że robicie to, co lubicie. 
Rozmawiała Zosia Walczewska
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Na początku maja klasy gimnazjalne pojechały na 
siedmiodniowy plener artystyczny do Paryża. Program 
dotyczący spędzonych tam przez nas dni zapowiadał się 
bardzo męcząco i niemożliwie. Jednak fakt, ile ciekawych 
rzeczy będziemy mogli zobaczyć, wspierał wszystkich na 
duchu. Zniecierpliwieni czekaliśmy na 3 maja. 

Już pierwszego dnia, zaraz po przyjeździe zaczęliśmy 
zwiedzanie. Zobaczyliśmy prawie cały Paryż i dwa zamki 
nad Loarą. Między innymi zobaczyliśmy katedry Notre 
Dame w Reims i Paryżu, Centrum Pompidou, Panteon, 
piękne ogrody Luksemburskie, Luwr, cmentarz Pere 
Lachaise, przeróżne muzea m.in Rodina,  D'Orseay, 

Salvadora Dali oraz wiele, wiele innych zabytkowych 
miejsc. Ogólne wrażenia dotyczące pleneru są 
pozytywne. Był bardzo interesujący, polegał głównie na 
zwiedzaniu i  poznawaniu bardzo ciekawych miejsc, 
których nikt z uczestników nie miał okazji wcześniej 
zobaczyć. Jedynym negatywnym wspomnieniem z tego 
wyjazdu był Polhotel. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
nauczycielom za zorganizowanie tak wspaniałej 
wycieczki i mamy nadzieję, że każda następna będzie tak 
ciekawa jak te dotychczas.

Siewka

Paryż

"W Paryżu spotykamy dwa rodzaje ludzi: 
śpieszących się i nieżywych "

Sławni niezauważalni, zauważalni niewidzący

          Paryż jest miastem wspomnień, miliardów chwil 
przeznaczonych dla nielicznej garstki turystów, którzy nie 
wpadli w "gorączkę" zwiedzania i dla mieszkańców, 
którzy codziennie odkrywają w nim nowe piękno. Miasto 
to żyje swoim indywidualnym życiem. Ciągle cofa się do 
minionych lat, lub wyprzedza swoją epokę. Jean Renoir 
powiedział kiedyś, że " W Paryżu spotykamy dwa rodzaje 
ludzi: śpieszących się i nieżywych." Jego słowa zawierają 
w sobie całą istotę atmosfery, która panuje w 
najromantyczniejszym (poza Wenecją) mieście świata. 
Przechodząc przez ulice mijamy ludzi 
niezainteresowanych tym, co wznosi się nad nimi. Turyści 
spieszą się do kolejnych muzeów, ponieważ myślą, że nie 
starczy im czasu na zobaczenie 
dzieł mistrzów malarstwa. 
Mieszkańcy, już dawno 
zapomnieli, gdzie są i nie widzą w 
Paryżu nic poza zgiełkiem i 
elegancją, która już od dawna tam 
nie pasuje. Nikt nie pomyśli o tym, 
by chociaż na chwilę się 
zatrzymać, popatrzeć w górę i 
zaczerpnąć głęboki oddech. Nikt 
nie pomyśli o tym, że tą ulicą, na 
której właśnie stoi mogło 
przechodzić wiele sław, artystów, 
których kochamy, jednak z 
pośpiechu i bezmyślności nie 

damy przejść ich duchom obok siebie. Zwiedzając zabytki 
podziwiamy ich wnętrza, zachwycamy się każdym 
drobiazgiem, ale rzadko pamiętamy o tym, że ktoś tu 
przed nami był, że ktoś stworzył to piękno, od którego nie 
możemy oderwać wzroku. W Paryżu jednak zatraca się tę 
czujność na to, co nas otacza i gnamy do przodu. Od 
czasu do czasu mijamy domy i pałace, w których 
mieszkały takie postacie jak Fryderyk Chopin, Ludwik 
XIV, Maria Antonina, Ludwik XVI. Ogromne wrażenie 
sprawia więzienie, w którym trzymano królewską rodzinę 
przed ścięciem. Kiedy obok niego przejeżdżamy nie 
wiemy dlaczego, ale nagle przechodzą nas ciarki. Duchy i 
wspomnienia po znanych postaciach wciąż kręcą się obok 
nas, aby w końcu ostatecznie dogonić podczas zwiedzania 
cmentarza Pere-Lachaise. Tam czas przestaje dla nas 
płynąć, wszystkie wskazówki cofają się o całe lata, a my 
czujemy się tak jakbyśmy mieli zaraz dotknąć, 
którejkolwiek ze zmarłych sław. Podobne uczucie łapie 

nas w swoją sieć, kiedy stoimy w 
Pałacu Inwalidów i składamy 
pokłon Napoleonowi. Tak, w 
Paryżu ewidentnie spotykamy dwa 
rodzaje ludzi. Śpieszący się, jednak 
zawsze zostają przegranymi, 
ponieważ albo tracą spotkanie z 
historią, albo zostają zmuszeni do 
zatrzymania się i przypomnienia 
sobie czym tak naprawdę jest 
Paryż. Czym byłby Paryż bez 
duchów...

Aleksandra Chrobak

 Niemożliwe stało się możliwe. W Paryżu.  

 W pogoni za paryskimi mitami  
nasze refleksje
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Paryż

„Paryż  jest na tyle duży, żeby się zgubić, ale na tyle 
mały zarazem, żeby móc znaleźć coś dla siebie” 

Wielki, mały Paryż

	
 Paryż jest wielkim miastem, które  nigdy nie śpi i 
można by nawet powiedzieć, że ożywa nocą. Jest to 
bardzo trafne twierdzenie, ponieważ właśnie w nocy 
Paryż rozświetlają miliony świateł. Nie bez przyczyny 
nazywany jest “miastem światła”. Wydaje mi się, że to 
właśnie w nocy Paryż budzi wielki podziw i zachwyt. 
Przykładem może być wieża Eiffla, która w nocy wygląda 
pięknie, lecz w dzień jej blask zanika. 
	
 Jednakże, chociaż Paryż jest wielki i łatwo jest się 
w nim zgubić można oglądać go pod innym kątem. 
Biorąc pod uwagę zacytowany wcześniej fragment 
chodziłam po Paryżu i odkrywałam jego małe, lecz 
znaczące szczegóły, które nie tylko przyciągają uwagę, 
lecz także nadają Paryżowi specyficzny charakter. 
Zwracałam uwagę na oznaczenia ulic, zdobienia domów, 
ciekawe wystawy sklepów i różne tego typu szczegóły. 
	
 Interesowały mnie szczególnie tabliczki z 
nazwami ulic. Miały one interesujący charakter i szczerze 
mówiąc nigdy się z takimi nie spotkałam, chociaż byłam 
już w wielu miejscach na świecie. 
	
 Zauważyłam także, że w Paryżu dba się o wygląd 
witryn i wystaw sklepowych. Są one niekiedy bardzo 
interesujące i warte upamiętnienia. Często małe szczegóły 
nadają im zabawny charakter.
	
 Warte wspomnienia są zabawne zdobienia domów. 
Na jednym budynku zwieńczeniem dachu były twarze 
wyrażające uczucia. Niektóre były smutne, niektóre 
śmiały się do rozpuku, a jeszcze inne krzyczały jakby 
chciały zatrzymać ciągły, niezatrzymany ruch i chaos 
tego magicznego miasta. Myślę, że można by było 
zinterpretować je jako wyrażanie uczuć mieszkańców i 
turystów odwiedzających Paryż. Są one różnorodne, a 
zaskakujące jest to, jaki kontrast jest między nimi.
	
 Paryż można porównać do krainy pozbawionej 
samotności, milczenia i prywatności, lecz jest ona pełna 
smaku i kultury. Niestety Paryż nie składa się jedynie z 
bogatych i pięknych ulic oraz ekskluzywnych sklepów. 
Są także biedne i zaniedbane, pełne śmieci ulice, gdzie 
ludzie nie mają pieniędzy i często sypiają na ulicy. Jak 
każde miasto i człowiek, Paryż, nie jest idealny. 

Zofia Walczewska

 W pogodni za paryskimi mitami  
nasze refleksje

„Kiedy praży się Paryż 
rozszerzają się źrenice i 
ciemnieją oczy” 

	
 Zdecydowanie tak. W 
zatłoczonej dżungli około 
dwumilionowej populacji 
miasta nie trudno o wrażenia 
p o c z ą w s z y o d 
z a f a s c y n o w a n i a p o 
zażenowanie. 
Wszystko zależy od: 
otoczenia, miejsca, akcji i 
celu, jaki sobie wyznaczasz 
na tę wizytę. Poznajesz 
Paryż od zewnątrz, 
powierzchownie, jedynie 
muskasz palcem jego 

obudowy. A i tak odczuwasz podniecenie. Znalazłem się 
w tej fenomenalnej stolicy mody! W sercu Francji! Widzę 
miejsca, gdzie narodził się realizm, czuwam przy grobie 
Jima Morrisona, oglądam legendarne muzea i zabytki, 
wjeżdżam na wieżę Eiffla! …  I tam do moich zmysłów 
dosłownie dociera, iż zgiełk spoconej ludności (Arabów 
wciskających „rolexy” „za darmo” zmieszanych z ok. 30 
milionami turystów) zupełnie gubi się w idei bytu w tym 
wyjątkowym mieście.  Tym ludziom obcy jest 
perfekcjonizm, staranność, symetria-cechy, które na 
samym początku zaobserwowałam w pośmiertnej 
dzielnicy, w jakiej obecnie ostał się Napoleon. Dla 
większości to tylko „przyjechać, zobaczyć, zapomnieć”- 
liczy się tylko, że się tam było.  Otóż nie! Dostrzegłam, iż 
jeśli naprawdę dokładnie przyglądamy się otoczeniu, 
gdzie przebywamy, możemy zauważyć rzeczy 
niecodzienne, ciekawsze, naprawdę intrygujące. „Kiedy 
praży się Paryż rozszerzają się źrenice i ciemnieją oczy”. 
Właśnie wtedy zaczynamy poznawać to miasto na swój 
własny sposób.  Gdy skupisz się na wnętrzu tego 
„ruchomego święta”, dopiero wtedy odczuwasz ten 
właściwy klimat miasta, przez które przetoczyła i zapisała 
się historia. Każdy skrawek ziemi ma tam swoją kronikę. 
Wszystko przepełnione legendami, opowieściami, na 
których wzorowały się współczesne dzieła. Każdy 
element ma swoje znaczenie. Dzięki częściom tej 
układanki Paryża każdy, kto w nim zagości i otworzy 
szerzej dla niego źrenice, zrozumie, co znaczy poznać 
prażący się Paryż. 

Natalia Dziurny
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Paryż

„Paryż jest na tyle duży, żeby się zgubić, ale i na tyle 
mały zarazem, żeby móc coś dla siebie znaleźć.”   

	
 Uwielbiam duże miasta. Najprawdopodobniej z 
racji tego, że wciąż otaczają mnie Ci sami ludzie, małe 
miasteczko i nic poza tym. Dla mnie jednak już ten 
spokój i atmosfera małomiasteczkowa zupełnie straciły 
urok. Podobają mi się zatłoczone ogromne miasta z 
ogromną liczbą ludzi, jednak mimo wszystko posiadające 
swój urok, opuszczone uliczki, a przede wszystkim styl i 
piękną architekturę. W Paryżu w pełni odnalazłam to, 
czego oczekiwałam. Dla mnie jest to miasto, w którym 
autentycznie każdy może znaleźć coś dla siebie. Znajdują 
się tam najróżniejsze obiekty i to, co mnie najbardziej 
interesuje, różnorodna sztuka. Kiedy ”biegaliśmy” od 
jednego muzeum do kolejnego byłam pod wielkim 
wrażeniem rozmiarów, a także ogólnie tego, co 
zobaczyłam w każdej galerii. Wielkość Luwru mnie 
kompletnie przytłoczyła, nigdy nie widziałam tyle 
obrazów i do tego jeszcze tak znanych w jednym 
miejscu. Na mnie jednak największe wrażenie zrobiło 
Centrum Pompidou. Większości nie za bardzo się ono 
podobało i przez ograniczony czas szybko przemknęli i 
mało zobaczyli. Myślę, że właśnie przez ten pośpiech nie 
dostrzegli oni w tym centrum prawdziwej sztuki. Ja 
jednak ją znalazłam. Może jest to spowodowane tym, że 
interesuje mnie sztuka współczesna, a wiem, że nie 
wszystkim może ona odpowiadać. Ja wychodząc z 
Pompidou po prostu zaniemówiłam. 
	
  Niesamowita różnorodność w Paryżu to główny 
czynnik, który według mnie powoduje, że „każdy może 
znaleźć tu coś dla siebie” Widać to przede wszystkim w 
ludności Paryża. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, 
że wszyscy jesteśmy raczej podobni, białego koloru 
skóry, a tam można spotkać dosłownie wszystkich: 
czarnoskórych, skośnookich... Do tego panuje ogólna 
tolerancja, każdy ukazuje na ulicach swój własny 
indywidualny nie raz nieco ekscentryczny styl i nikt na 
niego krzywo nie spojrzy. Bardzo mi się to podoba. 
	
 Dla mnie jest to wręcz niewiarygodne, że w 
jednym mieście może znajdować się aż tyle tak 
ciekawych i pięknych rzeczy do zobaczenia.  Myślę, że 
gdybym wybrała się tam jeszcze raz, odkryłabym kolejne 
uroki Paryża. Jest to dla mnie idealne miejsce do 
mieszkania-ogromne miasto jednak z możliwością 
odnalezienia w nim własnego „ja”. Gdyby tylko mówili 
tam w „ludzkim” języku, mogłabym spokojnie w nim 
zamieszkać.                               Aleksandra Malinowska

 W pogodni za paryskimi mitami  
nasze refleksje

“ Paryż to zaludniona samotność; prowincjonalne 
miasto i pustynia bez samotności” - Francois Mauriac

	
 Nie sądziłam, że Paryż zrobi na mnie takie 
wrażenie. Od dawna chciałam zobaczyć to wielkie, 
zaludnione, a zarazem puste miasto.  Choć myślałam, że 
stolica Francji to brak porządku, jak to zwykle jest w 
wielkich miastach okazało się, że panuje w nim dziwny 
ład. Jak na swoją sławę i ilość ludzi jest miastem raczej 
zorganizowanym. Pokazuje swoje piękno w normalny 
sposób, ale jak każde inne znane miejsce ma również 
swoje wady. Sprzedawane tam na każdym kroku 
kiczowate pamiątki przyprawiały mnie o ból brzucha. W 
samym centrum można było zaobserwować tę ciemną 
stronę - dużo ludzi, turyści z aparatami,  wrzaski, 
sprzedawcy pamiątek chodzący za Tobą dopóki czegoś 
nie kupisz. Tam zwiedzasz najważniejsze zabytki i 
miejsca. Nie zwracasz uwagi na nic innego, byle tylko 
przejść przez ten straszny tłum i gwar. 
Nocą Paryż wygląda zadziwiająco. Oświetlenie robi 
ogromne wrażenie i dodaje więcej dobrego smaku. W 
tych mniej znanych dzielnicach można zobaczyć 
prawdziwe uroki Paryża. Przyglądasz się ładnym, białym 
kamienicom, zauważasz to piękno, czujesz spokój tego 
miasta.                                                                        Krett

„Paryż to ruchome  święto”
Paryż jak Zakopane

	
 Paryż to jedno wielkie skupisko ras ludzkich, na 
ulicach, placach, w muzeach i sklepach widać ludzi z 
całego świata. Korki, przeciskanie się, obijanie  łokciami, 
takich rzeczy można doświadczyć w Paryżu.
W tym mieście ciągle się coś dzieje: parady, występy i 
różne inne wydarzenia kulturalne. Paryż ciągle się rusza, 
nie ma takiego dnia, kiedy wszystko ustaje w tym 
mieście. Nawet, gdy wyjdzie się na ulicę o trzeciej w 
nocy cały czas trzeba się przeciskać przez tłumy ludzi.
Wiele osób, w tym ja, zastanawia się, dlaczego akurat 
Paryż to takie „wielkie ruchome święto?” Pewnie 
dlatego, że daje wiele możliwości - można się tam 
rozwijać np. studiując na Sorbonie.
Moje odczucia po wizycie w Paryżu są bardzo 
pozytywne. Lubię ruch i lubię, gdy coś się dzieje. Paryż 
jest dla mnie drugim Zakopanem - obydwa miasta są 
oblegane przez turystów łaknących poznawania świata a 
ja jestem jednym z nich i mam nadzieję, że jeszcze nie 
raz odwiedzę to piękne i  malownicze miasto, jakim jest 
Paryż…                                                                    Nicola
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w pogoni za paryskimi mitami

Bo Paryż często mody odmianą się chlubi,
A co Francuz wymyśli, to Polak polubi.
Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”

	
 Będąc w Paryżu, trudno nie zauważyć 
różnorodności osób tam przebywających. Pomijając 
nawet względy rasowe czy kulturowe, w stolicy Francji 
możemy spotkać postacie naprawdę ciekawe i oryginalne. 
Znane stwierdzenie, że Paryż jest stolicą mody, może nie 
jest do końca adekwatne, ale z pewnością można 
powiedzieć, że osoby ubrane oryginalnie i nietypowo 
można zobaczyć na prawie każdym kroku.
	
 Czasem ograniczy się to do lekko snobistycznego 
ubrania w stylu: koszula, kamizelka i kaszkiet, innym 
razem skrajnie popuszczone wodze wyobraźni sprawią, 
że na przejściu dla pieszych miniemy się z kimś, kogo od 
przeciętnej choinki bożonarodzeniowej odróżnia jedynie 
brak lampek i stojaka. Tutaj wyjście na ulicę nawet w 
niezwykle ekstrawaganckim stroju, który w Polsce 
zwróciłby uwagę nie tylko policji, ale także straży 
miejskiej, nie jest specjalnym problemem.
	
 Czy Francuzi mają granice w kształtowaniu 
swojego wizerunku? Nie wiem. Powiedzieć mogę tylko, 

że podczas krótkiego, pięciodniowego pobytu w Paryżu, 
w oczy rzuciło mi się kilka dość barwnych postaci: np. 
mężczyzna, na którego płeć wskazywała jedynie krótka 
bródka, zdecydowanie niemożliwa do wyhodowania u 
kobiety, niezwykle kolorowo ubrana Murzynka, 
niezwykle wychudzona i nadająca się na materiał do 
badań fizycznych anorektyczka (która notabene wcale nie 
chwiała się na swoich przerażających nogach) oraz grupa 
młodych dziewczyn, przyodzianych w punkowe ubrania i 
plastikowe glany.
	
 Można łatwo dojść do wniosku, że Paryż to nie 
tylko miasto, ale też ludzie. Ludzie normalni, ubrani w 
garnitur, krawat i spodnie wyprasowane w kant, ludzie 
młodzi, ubrani luźno ale dość typowo, i ludzie, którzy w 
Polsce prawdopodobnie zostaliby:a) wyśmiani, b) 
zgłoszeni na policję, tudzież odwiezieni do kliniki 
psychiatrycznej, c) uznani za będących w stanie 
niekoniecznie trzeźwym.
	
 Tak, stolica Francji to miasto zdecydowanie 
kolorowe. I zdecydowanie ciekawe. I na pewno szokujące 
dla kogoś, kto odwiedza je po raz pierwszy. 

Mikołaj Borkowski, kl. III/g

„Paryż jest wart mszy” 
	
 Zatłoczone uliczki, pełne spieszących się Francuzów. Stare zabytkowe 
kamienice, kościoły pełne wspomnień… Paryż.  Słowa wypowiedziane przez 
Henryka IV Burbona „Paryż jest wart mszy” doskonale określają to, jakim 
poświęceniem wykazał się były władca , gdy przeszedł z protestantyzmu na 
katolicyzm. Oczywiście nie było to posunięcie bezinteresowne tylko 
spowodowane chęcią posiadania władzy. Jednakże te słowa przeszły do 
historii. Dzisiaj rozumiemy je inaczej, bardziej metaforycznie, jednak każdy 
na swój sposób…
	
 Wyrazy, które towarzyszą moim wspomnieniom z Paryża to ruch i 
przeszłość. Na każdym kroku mojego zwiedzania te słowa idealnie wtapiały 
się w tamtą rzeczywistość. Ludzie spieszący się, nowoczesne sklepy w 
starych kamienicach i zabytkowe kościoły, pełne zagranicznych wycieczek. 
Miasto, które jest warte ów przysłowiowej mszy jest pełne sprzeczności. 
Starodawne, dziewiętnastowieczne zabudowania, w których mieszczą się 
jednak nowoczesne salony najdroższych marek samochodowych.  Kontrasty 
te dodają uroku spieszącemu się miastu. 
	
  Wzgórze panujące nad miastem ruchu i przeszłości - Montmartre. 
Tam smak czarnej kawy jest jedyny. Zapamiętać go można nie tylko po 
wyśmienitym zapachu ale także po… wysokiej cenie. Jednak widok 
malujących artystów, powietrze przepełnione wzniosłymi ideami i uliczki 
pełne kramów przyjaznych sprzedawców (chcących się targować) są tego 
wszystkiego warte. 
	
 Ogólnie rzecz ujmując, jeżeli w ogóle Paryż da się tak ująć ogólnie, 
jest on urzekający pod każdym względem, dlatego warto tu przyjechać 
poświęcając przysłowiową mszę. Niestety jego mieszkańcy są mało gościnni. 
Powód jest  następujący: nie znają oni języka angielskiego, są mało 
tolerancyjni i nie przepadają za obcokrajowcami, no chyba że oni płacą i 
wymagają…                                                                           Wiktoria Zawiła

„Mam tylko dwie miłości- mój 
kraj i Paryż”

	
 Jeszcze do niedawna 
myślałam, że jedynie Polskę można 
kochać. Tu się urodziłam, tu chodzę 
do szkoły i tu mieszkają wszyscy, z 
którymi łączy mnie bliska więź. Gdy 
jednak zobaczyłam Paryż, 
zakochałam się w nim od 
pierwszego wejrzenia. Zauroczyły 
mnie liczne kręte uliczki wypełnione 
tłumami turystów, górująca dumnie 
nad miastem wieża Eiffla oświetlona 
nocą tysiącami złotych lampek oraz 
Katedra Notre Dame, Plac 
Inwalidów i miejsce pochówku 
Napoleona. Zachwyciłam się 
wieczornym rejsem po Sekwanie 
spokojnie płynącej środkiem Paryża. 
Ogromne wrażenie wywarły na mnie 
prawdziwe dzieła sztuki zebrane w 
Luwrze. Byłam też pod urokiem 
magicznej atmosfery Paryża, 
uważanego za miasto artystów. Czy 
wrócę tam po raz kolejny? Na 
pewno! W końcu to moja druga 
miłość.

Alicja Sabatowicz
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reportaż

  
	
 Specjalnie usiadłam z koleżankami na samym 
końcu auli. Nie byłyśmy w najmniejszym stopniu 
zainteresowane tym, co działo się wokół nas. 
Wiedziałyśmy, że jak zwykle będą grane jakieś utwory 
muzyki klasycznej, których nikt nie będzie słuchał, a 
"trzymanie w napięciu" uczestników Wielkiej Galii Poezji 
przez prowadzącego będzie tylko namową do snu. 
Rozejrzałam się po sali, jak zwykle absolwenci siedzieli 
w pierwszych rzędach. Zastanawiam się, czy oni 
naprawdę chcą tam siedzieć, czy tylko wywrzeć dobre 
wrażenie na swoich starych nauczycielach. Na balkonie 
stała część nominowanych do Gali, a  reszta zajmowała 
dwa ostatnie rzędy krzeseł w auli. Uśmiechnęłam się 
sama do siebie. Jak widać uczniowie, którzy mogą coś 
wygrać wolą zachować bezpieczną odległość od 
nauczycieli, którzy siedzą na samym przodzie. 	
 N a g l e 
uderzyła mnie pierwsza fala nerwów. Spojrzałam na 
zegarek. Była 12.14, a Gala zwyczajowo zawsze zaczyna 
się o 12.12. Poczułam, że ktoś stuka palcami w moje 
ramię. To Natalia chciała dowiedzieć się czy Gala długo 
będzie trwała, bo przed fakultetem miała zamiar wyjść do 
miasta. Jej pytanie jeszcze bardziej mnie zdenerwowało. 
Jak można chcieć, żeby coś się skończyło, jak jeszcze się 
nie zaczęło! Odpowiedziałam, że nie wiem. Wtedy 
zapanowała nagle wszechogarniająca cisza. Pan Maciej 
Pinkwart podszedł do mikrofonu i rozpoczął Wielką Galę 
Poezji 2010.

Pocieszające rozpoczęcie

        Nie słyszałam jego słów, tylko słowa koleżanek, 
które przed rozpoczęciem Gali wmawiały mi, że zajmę 
jakieś miejsce. Chciałam im wierzyć, ale wolałam 
pozostać w pesymistycznym nastawieniu. Moim zdaniem 
lepiej przygotować się na najgorsze i być mile zaskoczoną 
niż przekonywać się do najlepszego i być 
rozczarowanym. Złapałam Anais za rękę. Popatrzyła się 

na mnie zdziwiona. Wyszeptałam jej do ucha, że się 
denerwuję, a ona pocieszyła mnie i powiedziała, że 
nauczyciele byliby głupi, gdyby nie przyznali mi jakiejś 
nagrody, bo jestem doceniana po za szkołą, więc 
nauczyciele powinni docenić mnie też i w niej. Po 
wypowiedzeniu przez nią tego zdania poczułam ulgę. 
Chwilę później usłyszałam walca, przy którym wszyscy 
nominowani do Gali wychodzą, żeby pokazać się 
publiczności. Przeszłam przez aulę za resztą uczniów. Jak 
co roku rozdawane były drewniane kwiaty. 
Kilka minut stania w rzędzie i czas na zdjęcia. 
Pięć minut później siedziałam na swoim miejscu w 
przedostatnim rzędzie. Powiedziałam Natalii, że ten kwiat 
to jedyne co dzisiaj dostanę. Nie usłyszałam tym razem, 
żadnych słów wsparcia. Ponownie rozejrzałam się po sali. 
Większość osób spoglądała na zegarki. Rozluźniłam się. 
Pan Maciej poinformował, że przed odczytaniem wierszy 
uczniów zostaną zaprezentowane utwory ich nauczycieli. 
Anka, która siedziała tuż obok mnie stwierdziła, że Gala 
robi się coraz nudniejsza. Po tych słowach w moim 
rzędzie kilka osób zaczęło ze sobą rozmawiać. Ja starałam 
się wysłuchać aktorów Teatru Witkacego, którzy czytali 
wiersze. Po zakończeniu prezentacji twórczości Macieja 
Pinkwarta i Justyny Kowalik, zaczęło robić się o wiele 
ciekawiej. Moje koleżanki ucichły, a na scenę weszły 
Zuzanna Wiercioch z Dagmarą Bujak, które 
zaprezentowały poezję śpiewaną. Po głowie przebiegła mi 
myśl, że może Gala będzie jednak ciekawa. Nie byłam już 
zdenerwowana, czekałam, tak jak wszyscy inni, aż Gala 
dobiegnie końca. 

Zasady ceremonii

Gala Poezji to  małe szkolne święto poezji w Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkole Artystycznej w Zakopanem . 
Jest to finał konkursu poetyckiego organizowanego od 
dziewięciu lat przez nauczyciela literatury, pana Macieja 
Pinkwarta.   Autorzy napisanych  w ostatnich kilku 
miesiącach wierszy przechodzą najpierw etap nominacji 
do konkursu. Później wybrane  teksty ocenia jury złożone 
z nauczycieli naszej szkoły i osób z zewnątrz. Uczestnicy 
podzieleni są na kategorie wiekowe: juniorzy, seniorzy i 
absolwenci. W każdej z nich najlepszy otrzymuje tytuł 
Miss lub Mistera Poezji i Złotą Różę Poezji. Są też inne 
nagrody, np. za wiersz miłosny, tatrzański, religijny oraz 
nagrody prywatne przyznawane między innymi przez 
dyrektora szkoły czy dyrektora Teatru Witkacego. 
Podczas uroczystości  nominowani czekają w skupieni na 
wyniki, udając że nie liczą na żadną nagrodę. 

 Wielki wyścig na Galę nerwów  
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Zeszłoroczni Miss Poezji lub Misterzy siedzą spokojnie, 
ponieważ najczęściej dostają nagrody. Każdy poeta w 
naszej szkole chciałby kiedyś zająć pierwsze miejsce. To 
wyróżnienie jest nie tylko prestiżowe, ale również 
pokazuje, że praca uczniów nie idzie na marne. Każdy 
młody poeta czeka, aż jego wiersz zostanie przeczytany 
podczas Gali. Najczęściej oznacza to, że wygrał jakąś 
nagrodę, wyróżnienie, albo nawet zajął pierwsze miejsce.

Nudne oczekiwanie na wspaniałą wiadomość

 Prowadzący zapowiedział, że w tym roku nie będą 
czytane tylko wiersze uczniów, którzy zostali nagrodzeni, 
ale wszystkie utwory, które podobały się jury. Moje 
koleżanki stwierdziły, że uroczystość trwa już 
zdecydowanie za długo i postanowiły wyjść ze szkoły. 
Szybko wyszły z sali. Uderzyła we mnie kolejna gorąca 
fala nerwów. Zostałam pozbawiona części wsparcia. 
Jedyny, kto mi został to Anais. Zdałam sobie wtedy 
sprawę z tego, że jednak gdzieś w głębi duszy mam 
nadzieję, że zdobędę jakąś nagrodę. W auli robiło się 
coraz bardziej nudno. Ile wierszy wysłali ci Borkowscy? 
Można by było stworzyć z tego tomik poezji! Śmiałam 
się z zazdrością sama do siebie. Po 10 minutach zachciało 
mi się spać. Co chwilę grano utwory Chopina, a ja już 
modliłam się, żeby tylko Gala skończyła się jak 
najprędzej. Aiśce chyba też się nudziło. Zaczęła mówić 
coś do mnie o pchłach. Zrobiło mi się głupio, ponieważ 
dostałam nagłego napadu śmiechu i nie mogłam się  
powstrzymać. Moja przyjaciółka dalej opisywała jak po 
włosach jakiejś pani skaczą pchły. To było nie do 
wytrzymania. Nagle usłyszałam swoje nazwisko. Przez 
chwilę wydawało mi się, że się przesłyszałam, ale tak - 
czytano mój wiersz. Natychmiast przestałam się śmiać. 
Poczułam, że siedzenie przez dwie godziny w dusznej sali 
miało jakiś sens... poczułam, że wreszcie zostałam jakoś 
doceniona przez nauczycieli z mojej szkoły. Nie chciałam 
dostać już żadnej nagrody. To, że ktoś czyta mój utwór mi 
wystarczyło. Po raz pierwszy wiedziałam, że nie wyjdę z 
Wielkiej Gali Poezji jako jedna z wielu przegranych. Do 
końca odczytywania wierszy moich kolegów siedziałam 
wyprostowana na krześle i starałam się słuchać 
czytających aktorów. Kiedy skończono czytać wiersze 
nastąpił oczekiwany przez wszystkich punkt 
kulminacyjny - rozdanie nagród. Znowu zaczęłam się 
denerwować. Przypomniałam sobie słowa pana 
Pinkwarta, który powiedział, że nie tylko nagrodzone 
wiersze zostaną przeczytane. Postanowiłam zaczekać w 
spokoju na wynik. Czas dłużył mi się coraz bardziej. 
Byłam prawie pewna, że nic już nie wygram. Wręczano 
właśnie nagrodę pani dyrektor Justyny Jasiorkowskiej. 
Usłyszałam słowa: - Nagrodę otrzymuje...Aleksandra 
Chrobak.  Chciałam zerwać się natychmiast, ale coś mnie 

powstrzymywało. To był ułamek sekundy, ale poczułam 
wielką radość. Wiele razy byłam nagradzana, ale nigdy 
tu, nigdy we własnej szkole. Przeszłam przez środek sali 
przypominając sobie jak przygotowywałam się do Gali. 

Męki w poszukiwaniu natchnienia

Miałam tylko kilka wierszy. Wcześniej niż Gala odbywał 
się konkurs walentynkowy w Rabce Zdrój. Nie mogłam 
się zdecydować, gdzie wysłać moje najlepsze wiersze. W 
końcu podjęłam decyzję, że wyślę je do Rabki. Zajęłam 
tam pierwsze miejsce. Byłam pewna, że pozostałe 
utwory, które oddałam panu Pinkwartowi nie spodobają 
się jurorom. Dzień przed upływem terminu oddawania 
prac starałam się wpaść jeszcze na jakiś pomysł. Nie 
mogłam nic wymyślić. Siedziałam przez cały weekend 
nad pustą kartką papieru i zeszytem zapełnionym 
powykreślanymi pomysłami. Wpadałam w szał za 
każdym razem, kiedy oglądałam się za siebie, ponieważ 
za mną leżała sterta kartek zapełnionych tekstami 
niewartymi przeczytania. Przypomniałam sobie, jak w 
czwartej klasie kazano mi po raz pierwszy napisać wiersz. 
To były jedne z pierwszych zajęć z literatury w szkole 
artystycznej, do której chodzę. Nauczyciel poprosił 
abyśmy przelali swoje przemyślenia i uczucia na kartki 
papieru. Byłam wtedy bardzo zła, że rodzice nie posłali 
mnie do normalnej szkoły. Tam nie ma takich zajęć, jak 
literatura i nie trzeba pisać na zawołanie opowiadań i 
wierszy. Nie lubiłam się dzielić z innymi swoimi 
uczuciami (tym bardziej, że nikomu nie podobały się 
moje teksty). Długa to była droga do przebycia od 
czwartej klasy bez jednego udanego wersu do chwili 
obecnej, kiedy potrafię napisać wiersz, który wzrusza i 
zachwyca innych. 
Denerwowałam się, kiedy podjęłam ostateczną decyzję, 
że wysyłam gorsze wiersze. Byłam na siebie wściekła, że 
nic nie wymyśliłam. Później starałam się nie myśleć o 
zbliżającym się dniu wielkiej uroczystości szkolnej. 
Nerwy dopadły mnie jednak rano, kiedy szykowałam 
sobie strój na Galę. Do szkoły przyszłam ubrana w 
przepiękną suknię z lat 60. Chciałam chociaż ładnie 
wyglądać w ten dzień, chociaż na 99% byłam pewna, że 
nie zdobędę żadnej nagrody. Od rana, co chwilę 
spoglądałam na zegarek. Nie mogłam się doczekać 12.12. 
Miałam wielką ochotę wysłuchać wierszy moich 
kolegów. Za każdym razem staram się uczyć czegoś 
podczas Gali od innych. Tym razem też tak było. Po 
lekcji niemieckiego nadszedł czas uroczystości. Poszłam 
szybko poprawić makijaż. Około 12 weszłam do 
zatłoczonej auli i szybko usiadłam na zajętym dla mnie 
przez koleżanki miejscu w przedostatnim rzędzie. 
Zaczęłam się denerwować...
          

13

reportaż
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 Kiedyś dzieci nie przeklinały  
rozmowa z babcią Wiktorii Zachwieji, byłą 

nauczycielką

-Jak długo byłaś nauczycielką?
-Nauczycielką byłam przez 34 lata.
-Kiedy postanowiłaś pracować w 
tym zawodzie? 
-Po ukończeniu szkoły podstawowej 
podjęłam decyzję, żeby rozpocząć 
naukę w liceum pedagogicznym 
która trwała 5 lat. Potem zaczęłam 
studia na Wydziale filozoficzno - 
historycznym, kierunek pedagogika z 
biologią. Po skończeniu studiów 
rozpoczęłam pracę w szkole. 
-Jakie są różnice między nauką 
teraz i dawniej?
-Kiedy ja chodziłam do szkoły nie 
było pomocy naukowych. Głównym 
źródłem wiedzy ucznia był 
podręcznik. Nie było telewizji, 
komputerów, nie mówiąc już o 
internecie. Podręczniki były zupełnie 
inne niż teraz.  W całej Polsce 
obowiązywał ten sam podręcznik. 
Nie było wyboru. Co roku zużyte 
książki przechodziły na młodsze 
rodzeństwo lub kolegów.
-Czy są jakieś różnice w ubieraniu 
się uczniów?
-Oooo, bardzo duże. Moda zmienia 
się na przestrzeni lat. Zarówno moda 
szkolna dla dziewcząt, dla chłopców, 
dla dorosłych i dzieci. Zupełnie 
inaczej ubierały się dzieci za czasów 

mojego dzieciństwa, a inaczej 
ubierają się teraz.
-Jak się wtedy zachowywano w 
szkołach?
-Robiono psikusy podobne do tych 
dzisiejszych, ale nie było tylu 
wulgaryzmów, dzieci nie przeklinały, 
były bardziej spokojne, mało 
agresywne, ale wygłupiały się tak, 
jak te dzisiejsze.
-Byłaś dyrektorką szkoły, jak to 
wspominasz?
-Z jednej strony był to trudny czas 
mojej pracy,  a z drugiej dawał mi 
dużo satysfakcji.  Miło wspominam 
ten okres, chociaż późno wracałam 
do domu, a wychodziłam wcześnie 
rano.
-Czy w trakcie twojej pracy 
zdarzyło Ci się coś interesującego?
-Właściwie każdy dzień przynosił 
nowe historie, przecież szkoła to 
żywy organizm, to dzieci, które 
szaleją, mają różne troski i rozterki. 
Właściwie przez wszystkie lata w 
zawodzie każdy dzień był 
interesujący. 
-Czy zaprzyjaźniłaś się z  jakimiś 
uczniami?
-Z wieloma uczniami, przyjaźnię się 
do dzisiaj.
- Dziękuję za rozmowę.
-Dziękuję.

Rozmawiała Wiktoria Zachwieja

 Wielki 
wyścig na galę

nerwów 
Dokończenie ze strony 18

Ostateczna nagroda

Kiedy przeszłam przez salę pani 
dyrektor czekała na mnie z 
uśmiechem na ustach. Ucałowałam 
ją i podziękowałam, a ona 
wręczyłam mi moją nagrodę. Byłam 
szczęśliwa. Po powrocie na swoje 
miejsce, było mi obojętne jak długo 
będę musiała jeszcze siedzieć w auli. 
Położyłam koło siebie nagrodę i 
patrzyłam na fortepiany, z których 
dobiegały wesołe dźwięki, jakże 
przyjemnej muzyki klasycznej. 
Sama nie mogłam uwierzyć, że 
kolejne utwory Chopina coraz 
bardziej mi się podobają.
           Kilkanaście minut później na 
trzech tronach siedziały Miss Poezji 
2010. Z przykrością stwierdziłam, że 
Gala dobiegła końca. Rodzice i 
nauczyciele robili zdjęcia laureatom. 
Po wyjściu z sali poszłam do klasy, a 
zaciekawione koleżanki zapytały się 
co dostałam. Roześmiałam się. 
Byłam tak przejęta, że nawet nie 
odpakowałam nagrody. Z szarej 
papierowej torby wyjęłam jakieś 
książki. Okazało się, że są to cztery 
tomiki poezji moich ulubionych 
poetów, a do tego przewodnik po 
Paryżu. Byłam bardzo zadowolona z 
nagrody, ale jeszcze bardziej z tego, 
że słowa moich koleżanek się 
spełniły i zostałam doceniona. 
Zapakowałam z powrotem moją 
nagrodę i podeszłam do Natalii 
Dziurny. Pogratulowałam jej 
Brązowej Róży, którą zdobyła. 
Dopiero po wyjściu ze szkoły 
wzięłam głęboki oddech. Tak byłam 
szczęśliwa.  
	
 	


Alksandra Chrobak
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po  tragedii ..

 Nie mogłem opanować łez   
          Czy jestem patriotą? Nie wiem. Mam dopiero 11 lat, 
nie bardzo jeszcze rozumiem te wartości.  Wiem, że jestem 
Polakiem. Znam barwy narodowej flagi, wizerunek orła w 
godle Polski. Mama zawsze mówiła mi o ludziach 
zasłużonych dla naszego kraju, o tym, że ojczyzna to moja 
druga matka. Słuchałem też nagrań z pielgrzymek Jana 
Pawła II do Polski, w których mówił o wolności.
               Tamtą sobotę zapamiętam do końca życia. Od 
rana zapowiadała się normalnie. Wstałem, zjadłem 
śniadanie. Nagle zadzwonił telefon. Mama odebrała i 
zaczęła płakać. Spojrzawszy na mnie powiedziała: 
"Samolot prezydencki rozbił się - wszyscy nie żyją.” Było 
około 9:30. Zacząłem pytać o szczegóły. Mama nie mogła 
mówić. Dopiero po chwili wyjaśniła mi, co się stało.   
Reszty dowiedziałem się z pierwszego programu TV. Całą 
sobotę spędziliśmy na oglądaniu wiadomości i 
rozmowach o Katyniu, prezydencie, ojczyźnie, Polakach, 
którzy zginęli.
              Niedziela była podobna,  choć jeszcze bardziej 
smutna, bo przywieziono do Polski ciało pana Lecha 
Kaczyńskiego . Wtedy już do końca było wiadomo, co się 
stało. Dodatkowo smutek wywołał widok samotnej trumny 
pana Prezydenta. Nie było przy nim żony. Zawsze 
widywałem ich w telewizji razem. Teraz kogoś brakowało. 
Ciało pani Marii Kaczyńskiej przewieziono do ojczyzny 
następnego dnia. 
             Cały tydzień był bardzo smutny. Jeden dzień 
smutniejszy od poprzedniego, bo coraz bardziej 
widziałem, że to nie był sen. To wszystko wydarzyło się 
naprawdę.

             Chyba nie było momentu, w którym ktoś 
zastanawiał się, czy pójdzie na pogrzeb pana prezydenta. 
Od samego początku o tym wiedzieliśmy. Czekaliśmy tylko 
na termin i miejsce pochówku. Któregoś dnia, chyba w 
środę lub czwartek, dowiedzieliśmy się, że pan Lech 
Kaczyński wraz z żoną będą spoczywać na Wawelu. 
                W niedzielę, tydzień po sobotniej katastrofie, 
wstałem bardzo wcześnie. Już o 7-mej odjeżdżał autobus 
do Krakowa. Po drodze czytałem "Małego Lorda", choć 
tak naprawdę, wciąż myślałem o wydarzeniach, które 
czekają mnie w Krakowie. Około 10-tej byliśmy na 
miejscu.  Zapadła decyzja, że idziemy do ulicy, gdzie 
będzie jechał karawan z ciałem pana Prezydenta i jego 
żony. Poszliśmy więc. Udało nam się podejść do 
krawężnika. Stałem zupełnie przy ulicy. 
Czekaliśmy chwilę, nagle zobaczyłem nadjeżdżający 
kondukt. 
                 Czarne samochody, kilka motorów. W środku 
kolumny dwa karawany. gdy przejeżdżały obok mnie, na 
wyciągnięcie ręki, dostrzegałem w jednym trumnę nakrytą 
czerwonym materiałem z orłem. To Prezydent. obok 
jechała Jego żona. Rozległy się brawa i okrzyki: "Lech 
Kaczyński, nasz Prezydent". Nie mogłem opanować łez. 

wypracowanie domowe
Antoniego Maćkiewicza
kl. IV
                

 Trudno było uwierzyć  

          10 kwietnia 2010 roku o godzina 8:56 każdy Polak 
i wielu ludzi innych narodowości nie mogąc wydusić 
żadnego słowa zamilkli na kilka minut.  Zgromadzeni 
całą rodziną przed telewizorami nie wierzyli, że na Polskę 
spadło tak wielkie nieszczęście. Samolot prezydencki 
rozbił się pod Smoleńskiem tuż obok grobów polskich 
oficerów w Katyniu. W tej niewyobrażalnej tragedii 
zginął prezydent czwartej RP Lech Kaczyński wraz z 
małżonką Marią i 94 wielkich osobistości naszego narodu 
m.in. były prezydent Polski na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski, reprezentanci rządu, dowódcy wojsk, 
funkcjonariusze BOR-u , rodziny ofiar katyńskich. 
Codziennie przed miejscem zamieszkania prezydenta 
gromadziła się kilometrowa kolejka. Ludzie chcieli 

złożyć panu Lechowi i pani Marii Kaczyńskim  hołd i 
zapalić świeczką przed ich trumną.

W Zakopanem, 12 kwietnia o godz. 15 odbyła się 
w sali obrad uroczysta sesja Rady Miasta poświęcona 
pamięci tragicznie zmarłym. Uczestniczyli w niej 
najmłodsi uczniowie naszej szkoły, z klasy IV wraz z p. 
Krzysztofem Wiśniowskim. Mieli oni możliwość 
wpisania się do księgi kondolencyjnej wystawionej w 
urzędzie miasta, która po zakończeniu żałoby została 
wysłana do Pałacu Prezydenckiego. 
W niedzielę 18 kwietnia pożegnaliśmy parę prezydencką, 
która spoczęła na krakowskim Wawelu. 

Alicja
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 Przepowiednie 
Nicoli van Magica

Szósta klepka
 Zamknięta 

wolność
	
 Według szkolnych informacji, 
w sali klasy IV w „Białym domku” 
założono kraty w oknach, które 
uniemożliwiły korzystanie z 
„wolności”  uczniom tej szkoły. Po 
kilku nieudanych próbach wyjścia na 
dach wykonanych przez chłopców, 
pani Aleksandra Kozłowska - 
wychowawczyni klasy IV 
postanowiła na stałe zamknąć to 
wyjście. W marcu bieżącego roku 
tata Ani Gąsienicy-Byrcyn 
zaoferował swoją pomoc w 
zamontowaniu kra t d la 
bezpieczeństwa uczniów. Skończył 
się freestyle na dachu szkoły!

Bart

 ...I robimy 
jajecznicę

	
 Czasami, kiedy sięgamy do 
książek kucharskich gotowanie 
wydaje się nam kompletną czarną 
magią. Jedną z takich czynności to 
czekanie aż woda się zagotuje 
(gotowanie to te takie bąbelki??), 
bądź smażenie na pełnym ogniu 
(mama nie pozwala podpalać 
kuchni!). Kiedy jednak zapytałam 
Klimka Gąsienicę Byrcyna o jego 
ulubiony przepis wszystko nagle 
wydało się śmiesznie proste.
- Ja lubię jajecznicę! - radośnie 
poinformował Klimek i podał 
recepturę: 
Rozgrzać patelnię... rozsmarować 
masło... i potem jajka... i potem jest 
boczek... i jem. "

Ciekawi mnie tylko w jakiej postaci 
musi być  ten boczek i potem cała 
jajecznica skoro wrzucany on 
dopiero na jajka.

Ewua

 To nie był film 

	
 W czerwcu przeżyjemy wiele 
ciekawych  przygód, przepowiadam 
każdemu wiele wrażeń. W tym 
miesiącu poza przygodami będzie 
niestety dużo smutku, ponieważ 
zawisła nad nami czarna chmura, 
która będzie nam przynosić  łzy… 
Opadnie również ciśnienie, dlatego 
będziemy chodzić  tam i z powrotem 
nie wiedząc po co. Gdy czytam z 
moich kart, widzę, że szczęście w 
czerwcu osiągną: Anna Gluc, Emilka 
Tycner, Konrad Jonek,  Mikołaj 
Walczewski z uczniów, a z 
nauczycieli p. Tawłowicz, p. 
Świerczyńska i p. Nadymus. 
Specjalnie dla czytelników „Taktu” 
zrobiłem wyjątek i zacząłem czytać z 
fusów, które mówią mi, że liczba 14, 
15 i 89 są szczęśliwe w 
nadchodzącym miesiącu. Fusy 
układają się również w liczbę 8, 
która jest nieszczęśliwa w czerwcu. 
Gdy dotykam moich skroni i próbuję 
się skupić - nie mogę, ponieważ  
powoli zaczyna obniżać się 
ciśnienie, dlatego żegnam 
wszystkich i idę pić kawkę….

Nicola van Magic

PS. Mocną kawkę…:D

	
 Długo czekałam, aby obejrzeć 
„Alicjê w Krainie Czarów” z 
napisami. Nie przywykłam do 
oglądania na ekranach takiej obsady 
z dubbingiem - on by wszystko 
zepsuł. Tak samo myślałam o 
obejrzeniu tego dzieła w 3D. 
Wyczekiwana „Alicja” była 
przeniesieniem do świata 
baśniowego, a zarazem do mrocznej 
krainy - to nie był film, to chyba 
jakaś magia. Nie trzeba było oglądać 
wersji 3D, bo i tak można było 
towarzyszyć Alicji w jej przygodach.  
Świetnie było widać psychodelię 
charakterystyczną dla Burton’a oraz 
Disneyowską baśniowość. Kolejna 
praca Burtona z Deepem i Heleną 
Bonham Carter zakończona 
sukcesem, ale czego innego można 
się było spodziewać?  W tej wersji 
główna bohaterka nie jest małą 
dziewczynką, ale ma prawie 20 lat i 
wpadając do dziury tajemniczego, 
białego królika przenosi się do 
'Krainy Czarów”, która kilka lat 
wcześniej nawiedzała ją w snach. W 
tej krainie musi walczyć z 
baśniowymi stworami, aby pomóc w 
odzyskaniu władzy Białej 
Królowej… Chociaż jestem zdania, 
że reżyser mógł kilka scen lepiej 
przedstawić, to i tak całość oceniam 
bardzo dobrze. Wydaje mi się, że 
dzieło Burton’a pobiło na głowę 
wszystkie dotychczasowe wersje tej 
opowieści. Kostiumy wypadają 
bardzo efektownie, na uwagę 
zasługuje fantazyjnie przedstawienie 
magicznej krainy i cudowna gra 
Heleny Bonham Carter, jako złej 
Czerwonej Królowej… To chyba ta 
postać zrobiła na mnie największe 
wrażenie, z krzykiem: “skrócić o 
głowę!'   Świetnie ukazano także 
Kota z Cheshire.
Dzieło spełniło moje oczekiwania i 
jak najbardziej jest warte obejrzenia. 

Krett 
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horoskop

  Gwiazdy mówią... 

BARAN (20 III – 18 IV)
	
 Czerwiec, paradoksalnie, 
będzie Twoim najbardziej 
pracowitym miesiącem w tym 
semestrze. Masz szansę na wiele 
bardzo dobrych ocen i zamierzasz ją 
wykorzystać. Uważaj jednak z 
biologią/przyrodą. Z nią będzie Ci 
najciężej. Niech nie rozprasza Cię 
wręcz przecudowna pogoda za 
oknem. 

BYK (19 IV – 19 V)
	
 To będzie dla Ciebie bardzo 
przykry miesiąc, ale postaraj się 
otrząsnąć, to nie apokalipsa. 
Absolutnie nie jedz płatków Corn 
Flakes na śniadanie, najlepiej w 
ogóle nie jedz śniadania, ponieważ 
planety za Ciebie odpowiedzialne są 
na diecie, a zaufaj mi, nie chcesz ich 
rozdrażnić. Uważaj także na 
nieustannie padający, czerwcowy 
deszcz, ponieważ masz bardzo 
obniżoną odporność! Noś parasol i 
czapkę z szalikiem, oraz 
rękawiczkami w zestawie. 

BLIŹNIĘTA (20 V – 20 VI)
	
 W czerwcu czeka Cię przede 
wszystkim zabawa, choć czasami 
będziesz miał/a jej serdecznie dość i 
będziesz odczuwał/a duże 
zmęczenie. Najgorsze dla Ciebie 
będą ostatnie dni roku szkolnego, 
kiedy nie robi się praktycznie rzecz 
biorąc nic, oprócz nudzenia się. 
Musisz jednak w okresie 18/19/20 
czerwca wykazać się bardzo silną 
wolą, ponieważ będziesz 
wystawiony/a na ciężką próbę.

RAK (21 VI – 21 VII)
	
 Najbliższy okres będzie dla 
Ciebie pełen nadziei na lepsze jutro. 
Niestety, pogoda i tak się nie 
poprawi. Mimo to, nie wiedzieć 
czemu, będziesz tryskał/a 

optymizmem. Pomimo wielu 
rozczarowań (nie dostaniesz paska na 
koniec roku, przykro mi) i tak 
zachowasz dobry humor. Brawo!

LEW (20 VII – 21 VIII)
	
 W zeszłym miesiącu 
przepowiedziałam Ci, że będziesz w 
całomiesięcznej euforii.
Najwyraźniej, masz niesamowite 
szczęście, ponieważ gwiazdy wróżą 
Ci, że ten stan dalej się utrzyma! Z 
tego wszystkiego pewnego 
czerwcowego dnia zachowasz się 
bardzo nieodpowiedzialnie i 
bezmyślnie, ale na szczęście 
wyjdziesz z tego wszystkiego bez 
szwanku. Wyciągnij odpowiednie 
wnioski z powyższej sytuacji i już 
nigdy do niej nie dopuść. 

PANNA (22 VIII – 21 IX)
	
 Pewnie będziesz bardzo 
zaskoczony/a tą informacją, ale w 
czerwcu będziesz nieustannie w 
samym centrum uwagi i ludzie 
zaczną się naprawdę liczyć z Twoim 
zdaniem, pytając o nie coraz częściej.

WAGA (22 IX – 22 X)
	
 Idź w tej chwili po kupon z 
Lotto i kilkanaście zdrapek, 
ponieważ na 99% coś wygrasz! 
Właśnie w tajemnicy zdradziły mi to 
gwiazdy. Warto także wysłać 
jakiegoś SMS ze zgłoszeniem na 
loterię. Życzę powodzenia!

SKORPION (23 X – 21 XI)
	
 Następna edycja You Can 
Dance będzie dla Ciebie naprawdę 
znacząca. Kiedy ją obejrzysz, to coś 
w Tobie pęknie i obdzwonisz 
wszystkich krewnych po 
siedemdziesiątce i zapytasz się co 
słychać. Następnie poprosisz mamę o 
zgodę na pomoc w zmywaniu naczyń 

i posprzątasz pokój. Sama jestem 
ciekawa, co Cię tak odmieni.

STRZELEC (22 XI – 20 XII)
	
 Czerp jak najwięcej korzyści 
z ostatnich lekcji w tym roku 
szkolnym (p. Liliana coś powie), 
odstaw na bok swoje zamiary i 
pragnienia aż do wakacji. Staraj się 
w ogóle nie wychodzić na podwórko, 
ponieważ w czerwcu będziesz 
przyciągać do siebie bezpańskie psy, 
które swoim szczekaniem będą 
mogły przeraźliwie Cię przerazić. 

KOZIOROŻEC (21 XIII – 12 I)
	
 Uważaj! Na najbliższej lekcji 
religii od czasu przeczytania przez 
Ciebie tego horoskopu pani Liliana 
powie na sam koniec lekcji pewne 
specjalne zdanie. Będzie ono bardzo 
ważne dla Ciebie, ale dopiero pod 
koniec wakacji dowiesz się, jakie 
konkretnie miało znaczenie, więc 
lepiej spisz je sobie do jakiegoś 
zeszytu. 

WODNIK (20 I – 18 II)
	
 N i e d łu g o p o c z u j e s z 
ekstremalną dawkę dzikiej energii. 
Lepiej kup sobie worek treningowy, 
ponieważ musisz ją koniecznie na 
czymś wyładować. Absolutnie nie na 
czymś żywym, rzecz jasna. Bójka to 
ostatnia rzecz, której teraz Ci 
potrzeba, więc jak czujesz, że 
zbliżają się kłopoty – uciekaj! 

RYBY (19 II – 19 III)
	
 Jeśli już planowałeś jak 
będzie wyglądał czerwiec w Twoim 
wydaniu to wiedz, że dokładnie 
wszystko pójdzie po Twojej myśli. 
To doda Ci pewności siebie, lecz nie 
zapominaj, że wszystko to jest w 
większości zasługą losu, nie Twoją.

Ewua
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