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Ile waży szkolny plecak?
 Kilogramy na naszych plecach 

1

Średnie wagi plecaków w 
poszczególnych klasach

Klasa 1 – 3 kg
Klasa 2 – 3,25 kg
Klasa 3 – 4,5 kg
Klasa 4 – 4,5 kg

Klasa 5 – nie brała udziału
Klasa 6 – 6,5 kg
Klasa 7 – 7,75 kg
Klasa 8 – 7,25 kg

Klasa 9 – 5 kg

 Od pewnego czasu wiele się słyszy o problemie 
ciężkich szkolnych plecaków. Narzekają na nie prawie 
wszyscy. Na pytanie zadane uczniom klasy czwartej 
„Co możecie powiedzieć o swoich szkolnych 
plecakach?”, wszyscy chórem odpowiedzieli „Są 
ciężkie!”. Nie tylko uczniowie na nie narzekają – 
rodzicom również się to nie podoba. 
 Wielu z nich próbuje coś w tej sprawie zdziałać,  
jednak zwykle nie przynosi to pożądanych rezultatów.
Wiele razy mówi się również, najczęściej w mediach, o 
wywoływanych przez wagę naszych plecaków wadach 
kręgosłupa. Często zaczynamy się garbić, lub kręgosłup 
całkiem się nam krzywi. 
Postanowiliśmy więc sprawdzić – na podstawie ankiety – 
czy rzeczywiście plecaki są takie ciężkie. W każdej klasie 
zważyliśmy plecaki czterech, losowo wybranych osób, a 
następnie policzyliśmy ich średnią. Według naszych 
badań, okazało się, że  najcięższe plecaki nosi klasa 1 
gimnazjum – ich średnia to 7,75 kg. Natomiast najlżejsze 
( w sumie,  można by się spodziewać) klasa 1 podstawowa 
– 3 kg. 
 W klasach podstawowych i na fakultecie 
muzycznym w gimnazjum (poza osobami grającymi na 

pianinie/fortepianie),  w wybrane dni uczniowie noszą też 
instrumenty. Począwszy od małych skrzypiec ważących 
(pokrowiec też nie jest bez znaczenia) około 2 kg., a 
skończywszy na gitarze basowej, ważącej 7 kg. 
 Od dłuższego już czasu niektóre firmy (na 
przykład firmy odzieżowe) zaczęły produkować plecaki 
bardziej ozdobne. Do wyboru mamy szeroką gamę 
kolorów, wzorów i deseni. Każdy z pewnością znajdzie 
taki, który będzie mu odpowiadał.  Po jego wyglądzie 
odgadnąć można wstępnie osobowość człowieka, gdyż 
plecak może być kolorowy i żywy, lub ciemny i bez 
żadnego wzoru. Odzwierciedla nasz styl. 
Często zamiast plecaków – szczególnie w przypadku 
dziewczyn – nosi się też torby. Wciąż na ten temat trwają 
spekulacje. Torbę nosi się na jednym ramieniu, co (na 
szczęście tylko w skrajnych przypadkach) może 
doprowadzić do obniżenia poziomu jednego ramienia. 
 Wbrew pozorom nasze plecaki ważą tyle nie tylko 
ze względu na książki.  Czasem zdarza się (jak na 
przykład ostatnimi czasy w klasie pierwszej gimnazjum), 
że na zajęcia fakultatywne (w tym wypadku formy 
użytkowe) należy przynieść młotek. Oczywiście nie 
zdarza się to często. 
 Niekiedy również sami dokładamy sobie ciężaru 
na plecy. Zdarza się to najczęściej u dziewczyn z klas 
gimnazjalnych, które to w plecakach obowiązkowo noszą 
kosmetyczkę, która zwykle jest duża i ciężka, jednak – 
jak niektórzy mówią „Po torebce i kosmetyczce poznasz 
kobietę lepiej, niż przez godziny rozmowy”, więc nie 
może jej nigdy zabraknąć. 
Poza kosmetyczkami są i piórniki – te już nosi każdy. 
Niektóre są prawie puste i zawierają tylko kilka starych 
złamanych ołówków i linijek,  jednak inne ledwo zapinają 
się przy takiej ilości licznych kredek, długopisów, 
przyborów geometrycznych. Można w nich też znaleźć 
różnego rodzaju stare liściki z lekcji, czy inne małe 
karteczki. 
 Trzeba jeszcze w tym temacie wziąć pod uwagę 
śniadania. W naszej szkole mogą one być o tyle większe, 
gdyż nie mamy przerw obiadowych i należy ze sobą 
wziąć coś co wystarczy do końca naszych lekcji, kiedy to 
będzie już można iść gdzieś na obiad.
 W plecakach też możemy znaleźć bardzo wiele 
wszelakiego rodzaju śmieci. Niekiedy uzbiera się ich taka 
ilość, że mogą dokładać nam niemałego ciężaru. Skoro 
więc bolą nas plecy od ciężaru plecaków, to może już 
czas, żeby je posprzątać?

Ola
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  prosto ze szkoły...

W piątek (27 maja) w TTA odbył się koncert zespołu 
„Panna Zuzanna i Czarni Jeźdźcy”, w skład którego 
wchodzą uczniowie,  absolwenci i nauczyciele z naszej 
szkoły – Zuzanna Wiercioch, Mateusz Hulbój,  Konrad 
Jonek, Maciej „Marian” Najbor, Tomasz Paluch i Michał 
Paluch. Tym razem z zespołem wystąpiła też Anna 
Seman. Zespół zaproszony został przez organizatorów 
Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej. Wystąpili 
zarówno z coverami, jak i z utworami własnymi. 
Zespół bisował,  a publiczność zareagowała bardzo 
entuzjastycznie.

Ola

“Takt” redaguje zespół złożony z uczniów fakultetu literackiego z klasy I/g w składzie: Ola Hulbój, Agata Krząstek, 
Maria Przekupień, Wiktoria Puszczewicz, Maria Szatkowska, Ela Trzaskoś, Wiktoria Zachwieja pod opieką Ewy 
Czerwieniec.

 Sukces Zuzanny  
 I Czarnych Jeźdźców

W związku w beatyfikacją Jana Pała II w całym 
Zakopanem pojawiły się w różnych miejscach cytaty 
Błogosławionego. Stało się to za sprawą naszych 
uczniów.
. Gdy część gimnazjalistów zwiedzało zakątki Turcji, 
inni biegali po Zakopanem uzbrojeni w ok. 400 
kolorowych kartek z cytatami i taśmę klejącą. 
Pomysłodawczynią akcji była nasza katechetka,  pani 
Liliana Florek. Właściwie każda klasa była „w terenie“. 
Niezastąpieni byli najmłodsi trzecioklasiści, których 
prośbom o umieszczenie kartki nie oparł się nikt. 
Zostawili cytaty w rekordowej liczbie miejsc.  Na 
szczególne wyróżnienie zasługują: Daniel Pawlikowski i 
jego klasowy kolega Klimek Gąsienica-Byrcyn. Tej 
dwójce nie odmówił nikt. Uczniowie byli przyjmowani z 
ogólną sympatią. 
- Bardzo się ciesze że ktoś nadal pamięta o tym 
wyjątkowym człowieku i gratuluję uczniom odwagi – 
stwierdziła jedna ze sprzedawczyń w zakopiańskim 
sklepie.

          Agata Krząstek 

27 kwietnia odbył się konkurs teatralny Bajdurek. 
Uczestniczyli w nim szóstoklasiści naszej szkoły. 
Chociaż bardzo byli stremowani zdobyli pierwsze 
miejsce.
Głównym celem konkursu jest prezentacja dorobku 
dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych.    
Nasi młodzi artyści pokazali spektakl „Moja bajka” 
wyreżyserowany przez pana Krzysztofa Najbora. W 
trakcie trwania eliminacji nasi uczniowie nie mieli czasu 
n a o g l ąd a n i e s p e k t a k l i p r z e c i w n i k ó w, b o 

przygotowywali się do swojego występu i zżerała ich 
trema.
W jury konkursu zasiedli: Krzysztof Biel, Ewa Bungo, 
Monika Bulińska, Paweł Buszczewich, Elżbieta Cabała, 
Marcin Durman, Andrzej Giza, Jerzy Hojda, Krystyna 
Hussak - Przybyło, Jacek Milanczowski, Krystyna 
Mroczkowska, Mirosława Piotrowska, Katarzyna Pohl, 
Andrzej Róg, Ewa Rozanska, Mirosława Wielowiejska
Finał konkursu odbędzie się w Nowym Sączu, 8 
czerwca. Życzymy udanego występu.

JunioreXis

 Nasi artyści na deskach teatru w Nowym Targu 

Każde dziecko wie, 1 czerwca jest jego dniem. W 
związku z tym nauczyciele naszej szkoły postanowili, 
jak co roku, w jakiś sposób to uczcić. 
Klasy 1-3 wyszły dzisiaj na plener górski do Doliny 
Chochołowskiej. Starsi, czyli klasy 4-6 organizowały 
sobie wraz z wychowawcami ten wyjątkowy dzień. 
Klasy czwarta i szósta poszły z paniami Renatą Mrowcą 
I Agnieszką Warek zapoznać się z zakopiańskimi 
muzeami. Odwiedzili willę „Oksza” oraz willę „Pod 
Jedlami”.  Klasa piąta pojechała natomiast na wycieczkę 
do Krakowa,  by między innymi zwiedzać podziemia 
Sukiennic. 
Dla klas gimnazjalnych została zorganizowana gra 
terenowa prowadząca uczestników po zabytkach miasta 
Zakopane. Mamy nadzieję,  że każde, nawet duże dziecko 
dobrze się bawiło i zapamięta ten dzień jako bardzo 
udany. 

Mary...

Dzień Dziecka w POSA
 Oksza. Kraków. Gra. 

Akcja na beatyfikację
 Santo Subito  

 Pióro Splotu 
dla Natalii

W kwietniu odbył się literacki konkurs “Pióro 
Splotu”, który został zorganizowany przez Zespół 
Szkół Społecznych SPLOT. Wśród laureatów znalazła 
się uczennica naszej szkoły.
Był on podzielony na dwie kategorie: seniorzy i juniorzy, 
oraz na dwie podkategorie: proza i poezja. Uczennica 
klasy trzeciej gimnazjum - Natalia Dziurny zajęła drugie 
miejsce w kategorii Juniorów w podkategorii - poezja.  
Serdecznie gratulujemy! 

JunioreXis
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  poza szkołą

Wyprawa gimnazjalistów
 Plener między kontynentami  

   Co roku, na wiosnę (kwiecień/maj) gimnazjaliści z 
naszej szkoły mają możliwość wyjazdu na plener 
zagraniczny. W tym roku był to Stambuł – największe 
miasto Turcji, którego połowa znajduje się w Europie, 
a połowa w Azji. Granice pomiędzy kontynentami 
wyznacza cieśnina Bosfor,  która łączy morze 
Marmara i morze Czarne. 
 Pomysł wyjazdu właśnie do Stambułu, jak mówi 
pani Ewa Czerwieniec, wziął się z tego,  że nasza szkoła 
(trzy lata temu) była już w Turcji – w Kapadocji. 
Wszystkim bardzo się tam podobało, więc postanowili 
jeszcze tam wrócić,  jednak nie w to samo miejsce,  ale 
właśnie do Stambułu. Wybranie tego miejsca jest również 
związane z tym, że podczas ostatnich plenerów (Paryż, 
Londyn, Prowansja) zwiedzane były europejskie centra 
kultury i sztuki, a skoro poznaliśmy już historię i sztukę 
Europy, to najwyższy czas na kraje orientu. 
 Podczas pleneru zwiedzaliśmy nie tylko sam 
Stambuł. 
Nasza wyprawa rozpoczęła się w Edirne – tam jednak 
tylko przenocowaliśmy w hotelu. Następnego dnia, 
przepływając cieśninę Dardanelle, wyruszyliśmy, 
pomimo niesprzyjającej pogody, do Troi zwiedzić jej 
ruiny oraz zobaczyć dwie repliki Konia Trojańskiego, w 
tym, użytą do filmu „Troja”. Niestety tego samego dnia 
nie udało nam się, jak to było w planach, obejrzeć 

pozostałości po starożytnym mieście Pergamon, jednak 
– dzięki „nadmiarowi” czasu mogliśmy zwiedzić 
miasto, w którym spaliśmy tej nocy tzn. Selcuk. 
 Kolejny dzień przyniósł nowe wrażenia – 
zobaczenie ruin, jednego z cudów świata antycznego, 
Świątyni Artemidy, zwiedzanie pięknego miasta Efez 
(piękna pogoda także robi swoje) z Biblioteką 
Aleksandryjską i ogromnym teatrem antycznym, oraz 
nadrobienie strat w postaci odwiedzenia Pergamonu. Po 
tej wędrówce po pozostałościach starożytności  
wyruszyliśmy w drogę do naszego miejsca docelowego 
– Stambułu. Jadąc nocą mostem nad cieśniną Bosfor, 
dookoła nas rozciągał się niesamowity widok miasta 
nocą – wszystko świeciło się najróżniejszymi kolorami, 
każdy zabytek, wiele meczetów, także położona przy 
samej wodzie letnia willa Sułtana.

Zwiedzanie tego miasta rozpoczęliśmy od przepięknego 
Błękitnego Meczetu (powstały w latach 1609-1616 r. 
największy i najbardziej wystawny meczet miasta) 
zbudowanego z porcelany (wszystkie kobiety muszą tam 
wchodzić z głowami osłoniętymi chustą - jak do każdego 
meczetu).  Następnie udaliśmy się do pałacu Top Kapi. 
Poszliśmy także na słynny Wielki Bazar z wszelkiego 
rodzaju rzeczami na sprzedaż. Zajmuje on powierzchnię 
3 hektarów, ma 80 uliczek i około 3 500 sklepików! 
W ciągu następnego dnia zobaczyliśmy Hagię Sofię (z VI 
wieku) - Kościół Mądrości Bożej przerobiony najpierw 
na meczet, a obecnie będącym muzeum. Jest to czwarty, 
co do wielkości kościół świata. Popłynęliśmy również 
statkiem w rejs po cieśninie Bosfor, zwiedziliśmy Targ 
Korzenny, Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz 
przybrzeżną dzielnicę Stambułu  Ortakoy.
Podczas naszego wyjazdu obejrzeliśmy jeszcze letni 
pałac Sułtana i (już następnego dnia) miasto Plovdiv w 
Bługarii.
 Plener był – moim zdaniem - bardzo udany i 
ciekawy. Wielu z nas będzie teraz mogło poszczycić się 
tym, że było w Stambule – tym słynnym (dawniej 
zwanym) Konstantynopolu.

Ola

 Nasze obrazy tureckich warunków - ankieta  
 Zdania na temat warunków w 
h o t e l a c h , p r z y s m a k ó w o r a z 
zwyczajów mieszkańców Turcji były 
w ś r ó d u c z e s t n i k ó w p l e n e r u 
podzielone, dlatego postanowiłam 
zadać kilka pytań,  które przybliżą 
nam opinie naszych gimnazjalistów o 
tym kraju.

Zachowanie Tureckich handlarzy
50% pytanych odpowiedziało, że byli 
zbyt nachalni, 30%  pytanych, że byli 

bardzo zabawni, 20% - byli nachalni 
i zabawni, 10% pytanych uważa, że 
byli zabawni, mili i otwarci.
Miejsce, które najbardziej 
przypadło do gustu
60% - Wielki Bazar; 40% - Hagia 
Sophia, 30% - Ruiny Efezu, 25% - 
Błękity Meczet, 10% - Troja
Ocena tureckiej kuchni
50% - Kuchnia Turecka była taka 
sobie, 40% - Tureckie przysmaki nie 

przypadły mi do gustu, 20% - 
Kuchnia Turecka jest bardzo  dobra
10% - Kuchnia Turecka jest bardzo 
dobra ale trochę za ostra
Hotelowe Warunki
60% - Bywało lepiej, 30% - Hotele 
były bardzo wygodne i komfortowe,
20% - Hotele były w bardzo 
przyjemne i schludne, 10% - Hotele 
były w miarę komfortowe

Ela
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Topiki 2011

Topiki 2011 -wspominamy

 Posa wyjechało do Hollywood  

 W piętek, 18 lutego odbyła się  kolejna edycja 
“Topików”, czyli wyborów na najpopularniejszych 
uczniów naszej szkoły.  W tym roku uczniowie 
walczyli w klimacie Hollywood. Po zaciętej rywalizacji 
wybrano zwycięzców. Byli nimi: Klimek Gąsienica- 
Byrcyn z klasy III, Kasia Gąsienica z klasy V i Maciej  
„Marian”  Najbor z  klasy IX.
 Po kilku tygodniowych staraniach promowania 
kandydata na “Topika” podczas decydującego finału 

mogliśmy zobaczyć wiele znakomitych 
występów uczniów całych klas. Pomysły 
były różne od parodii teleturniejów do 
występów akrobatycznych. Każdy pokaz 
dostarczył sporej dawki śmiechu.
Uczestnicy dzielnie walczyli o głosy. Każdy 
starał się jak mógł. Niektórzy uciekali się 
nawet do podawania kanapek z hasłami 
wyborczymi. Można było także posłuchać 
koncertu.                                                      
Widownia bawiła się doskonale. Zgodnie z 
tematem przewodnim obowiązującym tego 
dnia w szkole,  można było na korytarzach I 
wśród publiczności spotkać wiele sław, 
takich jak Charlie Chaplin czy Audery 
Hapburn.   W ich towarzystwie można było 
poczuć się jak w prawdziwym Hollywood. 
Uroku całej imprezie dodawały prowadzące 
uroczystość finałową Wiktoria Zawiła i 
Natalia Dziurny.                                            
W czasie,  kiedy jury liczyło głosy 
zorganizowano nam konkurs  wiedzy  o 

filmie. Tam każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dla 
najmłodszych zarezerwowane były kreskówki. Było też 
coś dla koneserów sztuki filmowej.  Ciężka praca 
zespołów klasowych została nagrodzona przez Radę 
Rodziców, która ufundowała nagrody dla całych 
wygranych klas, które pomagały promować swojego 
kandydata zarówno podczas kampanii jak i podczas 
samego występu.

Agata 

 Dobrze 
że wygraliśmy 

Rozmowa z Klimkiem Gąsienicą - 
Byrcynem 

- Jak się czujesz jako zwycięzca 
topików?
- Bardzo fajnie, wszystko nam się 
udało i dobrze że wygraliśmy i mam 
nadzieję, że za rok też wygramy.
- Czy ciężko było wam przygotować 
Wasz występ?
- Bardzo ciężko. Mieliśmy przez trzy 
tygodnie wielkie zakwasy i nie 
mogliśmy już kucać, a pani Ela 
Cukier się na nas wściekała.
- Ile czasu zajęło wam wymyślenie, 
co zrobicie?
- Właściwie to wiedziałem, że klasa 
szybko coś wymyśli, i że na pewno 
będę tańczył po góralsku.

 To było naprawdę ciężkie 
Rozmowa z Kasią Gąsienicą

- Jak się czujesz jako zwycięzca 
Topików?
- Jestem bardzo zadowolona, bo po 
raz pierwszy wygrałam Topiki. Tak 
naprawdę to nie myślałam o tym, że 
zostanę Topikiem szkoły, tylko 
cieszyłam się,  że zostałam Topikiem 
klasy.
- Czy ciężko było wam przy-gotować 
ten występ?
- To b y ło n a p r a w dę c iężk i e . 
Siedzieliśmy ponad trzy godziny w 
szkole nad urządzeniem tego 

przedstawienia i opracowaniem 
scenariusza. Mieliśmy bardzo mało 
czasu i wszystko było na ostatnią 
chwilę.
- Ile czasu zajęło wam wymyślenie 
co zrobicie?
- To było tak.  Byłam naprawdę 
s t r a s z n i e d łu g o c h o r a i n i e 
wymyśliliśmy nic przed feriami, 
dopiero po feriach kiedy wróciliśmy 
w czwartek zrobiliśmy generalną 
próbę. Była to nasza pierwsza i 
ostatnia próba.

 Chłopcy są bardzo silni 
Rozmowa z Maciejem “Marianem” Najborem

- Jak się czujesz jako zwycięzca 
topików?
-  No jasne, że się cieszę
- Czy ciężko było wam przygotować 
ten występ?

-  Nie, Chłopcy są bardzo silni.
- Ile czasu zajęło wam wymyślenie, 
co zrobicie?
- Ja od razu wiedziałem co będziemy 
robić i że klasa się zgodzi.

Z Topikami rozmawiała Wiktoria 
Zachwieja



czerwiec 2011, numer 3

“TAKT” gazetka szkolna Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej 5

naszym zdaniem

Co myślimy o plecakach

 Podręczniki I mnóstwo śmieci 
***

 Ciężkie plecaki są zmorą większości uczniów, a 
przecież nie możemy przyjść do szkoły bez chociażby 
jednego podręcznika. Moim zdaniem ilość książek 
noszonych do domu a w następstwie do szkoły 
powinniśmy ograniczać. Dobrym rozwiązaniem byłyby 
szafki w klasach, które umożliwiłyby zostawianie większej 
ilości książek., Fakt,  w naszej szkole niemal wszystkie 
klasy (jak nie wszystkie) mają szafki przeznaczone do 
tego właśnie celu, jednakże,  jeżeli klasa jest liczna (jak 
pierwsza gimnazjum, która liczy 18 osób) to nie wszyscy 
uczniowie mogliby zostawić książki np. na weekend,  bo 
nie zmieściłyby się. 
Czynnikiem, który zwiększa wagę plecaków są również 
zbędne rzeczy, które teoretycznie nie są nam w szkole do 
niczego potrzebne. Do takich rzeczy zaliczają się między 
innymi: kosmetyczka, wszelakie gazety, książki, Ipody lub 
inne odtwarzacze muzyki. Każdy z nas zapewne ma taką 
swoją rzecz, która (jak wyżej wspomniałam) nie jest mu 
bardzo potrzebna czy przydatna podczas lekcji a mimo 
to, ją nosi. Wspomnę też, że niektórzy uczniowie noszą 
także swoje pantofle na przebranie do szkoły. 
Starajmy się więc ograniczać ciężar naszych plecaków w 
trosce o nasze kręgosłupy!

mary-xoxo

***
 Niedawno były ferie zimowe. Czekałam na nie z 
utęsknieniem, ale nie dlatego, że mam dość nauki, ale  z 
powodu ciężkiego plecaka. Jako jedna z niewielu osób w 
naszej szkole chodzę do niej pieszo i bardzo odczuwam 
ciężar na moich plecach. W moim plecaku noszę tylko 
książki i zeszyty do szkoły (i drugie śniadanie).  Jak 
wychodzę rano do szkoły często mój plecak wydaje się 
leciutki, a po pięciu minutach drogi jest taki ciężki, 
jakbym miała tam pełno ołowiu. Najlepiej by było gdyby 
zamiast podręczników i zeszytów każdy miał laptopa, a 
tam potrzebne programy do nauki. Wtedy świat zmieniłby 
się na lżejszy.

JunioreXis

***
 Każdy polski uczeń nosi w swoim plecaku 
szkolnym wiele niepotrzebnych rzeczy. Weźmy na 
przykład przeciętną uczennicę klasy 1 gimnazjum. Jej 
plecak waży około 15 kilogramów. Można w nim znaleźć 
wiele książek z poprzednich dni a także spleśniałe 
kanapki.  Jedną z dziwniejszych rzeczy znajdujących się w 
jej plecaku jest na przykład młotek oraz gwoździe.  
Podobno jest to jej potrzebne do majsterkowania na 
przerwach. Jak widzimy czasami sami dodajemy sobie 
ciężaru. Są też przypadki,  że uczniowie mają tylko 
niezbędne rzeczy w szkolnych plecakach a ich waga 
przekracza 10 kilogramów. Jaka jest na do rada? No i tu 
jest problem…

Mary

***
 Od poniedziałku do piątku chodzimy do szkoły. 
Wychodzimy z domu i jak zwykle zabieramy ze sobą 
plecak, tornister bądź torbę. A co w niej noszą 
uczniowie? Pewnie większość z osób odpowiedziałaby 
jasno i wyraźnie: książki, piórnik itp. Jednak niewiele z 
nich wie, co skrywają wnętrza plecaków niektórych osób. 
Jedni noszą ze sobą talizmany, drudzy drugie śniadanie a 
jeszcze inni pomarańcze sprzed dwóch tygodni. 
Najbardziej jednak zafascynowała mnie zawartość 
torebki mojej koleżanki. Otóż  tamtego roku na lekcji 
języka polskiego jedna z moich koleżanek spóźniła się na 
lekcje, a że biegła, niechcący się potknęła i na ziemię 
wypadła cała zawartość torebki: okulary przeciw 
słoneczne, kilka par skarpetek, lokówka do włosów, 
kosmetyczka, zapasowy strój, pieniądze, a nawet album 
ze zdjęciami. Było tam wszystko jednak brakowało 
książek. “Pewnie biedaczka zapomniała, gdy się 
pakowała” - pomyślałam. 

Ela

 ***
 Do szkoły, na wyjazd, na zakupy. Plecaki. Zmora 
naszych (już i tak obolałych od ciężaru codziennego 
życia) pleców. To w nich kryją się tajemnice i 
niespodzianki, których często sami nie znamy. Możemy 
sami zadać sobie pytanie „Co w nich mamy?”. Kto z nas 
będzie umiał na nie w miarę szczegółowo odpowiedzieć? 
Przyczyna tego jest prosta – wystarczy zadać sobie inne 
pytanie. Mianowicie - „Kiedy ostatnio wyjęłam/ąłem z 
niego wszystko?”, „Kiedy ostatni raz w nim 
posprzątałam/em?”. Niewielu z nas będzie umiało sobie 
na nie odpowiedzieć, a wystarczy tylko wyjąć książki i 
spojrzeć na jego dno. Co tam znajdziemy... 
 Wszelkiego rodzaju karty pracy z przedmiotów 
szkolnych, stare długopisy i ołówki, rekwizyty z teatru, 
liściki przesyłane kolegom na lekcjach... Prawie 
wszystko, choć najczęściej to, czego się najmniej w tym 
miejscu spodziewaliśmy. A kieszeń mniejsza? W tej 
zwykle nosi się śniadanie... Przeważnie lepiej tam nie 
zaglądać. Zwykle roi się w niech od kruszyn i papierków 
po batonikach. Jednak zdarzają się również skrajne 
przypadki, takie jak osoba, która zapomniała wyjąć 
swojego śniadania z ostatniego dnia przed wakacjami. W 
sierpniu zastała swój plecak nieco nadpleśniały w 
jednym miejscu. 
Po wnętrzu plecaka można poznać charakter właściciela. 
Musimy więc o nie dbać – kto wie,  może to właśnie one 
przeszły z nami najwięcej...?

Ola
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twórczość

 Pierwszy “Poezofestiwal” 
 30 i 31 marca w naszej szkole odbyły się 
pierwsze POEZOPOSANALIA, czyli festiwal szkoły.  
Nazwa nawiązuje do naszej szkoły, zarówno jaki i do 
studenckich Juwenaliów. Kładzie nacisk na poezję.

 Pierwszego dnia w barwnym korowodzie 
uczniowie z nauczycielami udali się pod oczko wodne na 
Krupówkach. Tam wszystkie klasy przedstawiały swoje 
happeningi. Mogliśmy oglądać wiele barwnych spektakli 
począwszy od „Lokomotywy” skończywszy na kampanii 
propagowania ogórków. Wzbudzaliśmy ogólną ciekawość 
i sympatię wśród przechodniów. Następnie udaliśmy się 
do budynku szkoły muzycznej,  gdzie w sali koncertowej, 
mieliśmy okazję zobaczyć spektakle wg. tekstów 
uczennic naszej szkoły: Aleksandry Chrobak oraz Kingi 
Dusik. Najpierw oglądaliśmy spektakl pt„Obłąkana”  Oli 
w wykonaniu Zofii Walczewskiej, Nicoli Harasimowicza, 
Kacpra Borkowskiego i Kacpra Hubickiego.  Spektakl 
wyreżyserował Pan Krzysztof Najbor.  Następnie Pani 
Katarzyna Bogacka, studentka Lart Studia w Krakowie, 
pokazała nam inscenizację opowiadania Kingi „Moja 
intymna +/- nieskończoność przygotowana pod 
kierunkiem Bartłomieja Piotrowskiego. W drugim dniu 
POEZOPOSANLIÓW nastąpiło długo oczekiwane 
ogłoszenie wyników Wielkiego Szkolnego Konkursu 
Poetyckiego. Wzięła w nim udział podstawówka i 
gimnazjum. Każdy z uczestników mógł oddać w ręce jury 
zestaw z maksymalnie 5 wierszy.  Utwory oceniało jury 
w składzie: Marcjanna Borkowska (polonistka, 
nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. O. 
Balzera),  Wojciech Cichoń (slamer, poeta), Justyna 
Kowalik (poetka, polonistka),  Mirosław Nadymus 
(matematyk, nauczyciel Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkoły Artystycznej w Zakopanem), Agnieszka Warek 
(polonistka, nauczyciel Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkoły Artystycznej w Zakopanem, Ewa Czerwieniec-
Walczewska (dziennikarz, nauczyciel Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, 
przewodnicząca jury).  Jurorzy oceniali prace w skali od 0 
do 5 punktów. Jeden utwór mógł zatem uzyskać 
maksymalnie 25 pkt. 

 Finał festiwalu odbył się w klimacie lat 20 i 30. W 
stroje z tej epoki byli przebrani modele pani Renaty 
Mrowcy, którzy stojąc w różnych częściach  sali dodawali 
blasku imprezie. Podczas finału pani Katarzyna Bogacka 
czytała wiersze laureatów, co było miłym urozmaiceniem. 
Na zakończenie imprezy zagrał szkolny zespół w 
składzie: Zuzanna Wiercioch Michał Paluch Maciej 
Mateusz Hulbój, Konrad Jonek Marian Najbor Konrad 

Jonek, Mateusz Hulbój, Szymon Filar oraz Tomasz 
Paluch. 

Głównym organizatorem i pomysłodawcą festiwalu był 
pan Bartłomiej Piotrowski. POEZOPOSANALIA odbyły 
się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta 
Zakopane, pana Janusza Majchra. Patronat nad tą imprezą 
objęło też Biuro Promocji Miasta.

W konkursie poetyckim  przyznano następujące 
nagrody: 

JUNIORZY: I miejsce i Nagroda Dyrektora Biura 
Promocji Zakopanego: Justyna Sikora z kl.  VI za wiersz 
pt. „Nieszczęśliwa”

II miejsce: Stefania Mitan Abel z kl. IV za wiersz pt. 
„Wiadmości”

III miejsce: Antonina Kudasik z kl. VI za wiersz pt. 
„Modlitwa”

Ponadto w kategorii juniorów: Justyna Sikora z kl. VI 
otrzymała Nagrodę Dyrektora Tatrzańskiego Parku 
Narodowego za najwyżej punktowany zestaw wierszy
Kacper Borkowski z kl. VI otrzymał nagrodę przyznaną 
i ufundowaną przez członka jury, Mirosława Nadymusa 
za wiersz pt. „Widzowie”, „za tytuł i uśmiech”.

KATEGORIA SENIORÓW: I miejsce i Nagrodę 
Burmistrza Zakopanego: Kinga Dusik z kl. VIII za 
wiersz pt. „Hermetyk”

II miejsce: Aleksandra Hulbój z kl. VII za wiersz bez 
tytułu rozpoczynający się od słów „zanim mnie 
stworzysz”

III miejsce: Maciej Kiełpiński z kl. VIII za wiersz bez 
tytułu rozpoczynający się od słów „Chłopczyk na 
kolanach babci”

Ponadto w kategorii seniorów:
Natalia Dziurny z kl. IX otrzymała nagrodę Starosty 
Tatrzańskiego za najwyżej punktowany zestaw wierszy 
Aleksandra Chrobak z kl. IX otrzymała Nagrodę 
Prywatną Justyny Kowalik, za wrażliwość poetycką i 
dynamiczny rozwój literacki
Kinga Dusik otrzymała nagrodę przyznaną przyznaną i 
ufundowaną przez Dyrektora Teatru Witkacego w 
Zakopanem, Andrzeja Dziuka.

 Obecny podczas uroczystości wręczenia nagród 
dyrektor Biura Promocji, pan Andrzej Kawecki 
przygotował oprócz nagrody dla jednego z laureatów 
dodatkową niespodziankę.  Obiecał autorom wierszy 
wydanie tomiku poezji.

Agata Krząstek
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 Kocham to, co robię  
rozmowa z nauczycielem arcydzieł I 

warsztatów literackich, Bartłomiejem 
Piotrowskim

 W tym roku dołączył do grona naszych nauczycieli  
pan Bartłomiej Piotrowski. Uczy zarówno klasy 
gimnazjalne jak klasy szkoły podstawowej. Wiemy, że 
prowadzi zajęcia z arcydzieł i literatury. Nie wiemy 
jednak jeszcze wielu ciekawych rzeczy na temat pana 
Bartłomieja. Z tego właśnie powodu redakcja Taktu 
postanowiła zadać mu kilka pytań,  które na pewno 
przybliżą nam jego postać. 

- Czy zajmuje się pan czymś jeszcze oprócz prowadzenia 
zajęć w naszej szkole?
- Tak, całą masą różnych rzeczy.  Prowadzę teatr offowy, 
eksperymentalny. Ma on swoją siedzibę  w Krakowie. 
Wystawiamy tam przede wszystkim sztukę współczesną. 
Jestem także organizatorem wielu festiwali, a także 
producentem wydarzeń teatralnych  i filmowych. 

- Kiedy zaczął się pan interesować teatrem?
- Odkąd pamiętam. Już w podstawówce postanowiłem się 
tym pobawić, był to mój konik.  Potem przybierało to 
różne formy. Jednak wszystko, jak mówiłem, miało swoje 
korzenie w podstawówce.

- Jak zaczęła się pana kariera teatralna?
- Nie nazwałbym tego karierą, ale zaczęło się w liceum, 
gdy w starej rzeźni w Zakopanem wraz z kolegami 
wystawialiśmy przedstawienia. Wszystkim się podobało. 
Przełom nastąpił na pierwszym roku studiów, kiedy, jako 
młody student, zorganizowałem ogólnopolski festiwal.

- Jaki był powód wybrania właśnie tej ścieżki 
zawodowej?
- Szczerze mówiąc to tkwiło we mnie od początku,  dziś 
nie widzę się w innym zawodzie,  kocham to co robię. 
Jednak i tak dopiero kilka miesięcy temu odkryłem  inny 
powód: zacząłem zajmować się teatrem, bo nie umiem ani 
rysować ani śpiewać:)

- Czy podoba się panu nasza szkoła i uczniowie tu 
uczęszczający?
- Tak, szkoła bardzo mi się podoba, jest  innowacyjna.  A 
jeśli chodzi o uczniów to też bardzo mi zaimponowali.

- Wiemy, że jest pan zakopiańczykiem mieszkającym w 
Krakowie. Nie tęskni pan za Zakopanem?
- Tak,  czasami tęsknię,  nawet bardzo, ale spędzam tu masę 
czasu, więc to mnie pociesza.

- Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Ela Trzaskoś

 Spotkanie 

z lekarzem dusz
 7 marca 2011 roku rozpoczęły się warsztaty 
pantomimiczne.  Warsztaty prowadził pan Tadeusz 
Dylawerski, który na co dzień jest aktorem w  teatrze. 
Zajęcia odby ły się w budynku Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej. W zajęciach 
uczestniczyły klasy podstawówki od drugiej, do 
szóstej. 
Na warsztatach dzieci uczyły się sztuki pantomimy. 
Warsztaty odbywały się od poniedziałku (7.03.) do środy 
(9.03). Uczniowie warsztaty określili wieloma słowami, 
oczywiście każde było pozytywne.

Katarzyna Gąsienica, kl. V
(…) Na tych warsztatach uczniowie uczyli się pokazywać 
sytuacje i historyjki bez przedmiotów i bez rozmowy.  
Wszyscy uczniowie byli zachwyceni warsztatami które 
prowadził pan Tadeusz Dylawerski.  Dzieci mówiły, że 
mają nadzieję, że warsztaty jeszcze kiedyś się odbędą.

Olga Gębik, kl. V
(…) Polegały one na tym, by pokazać bez głosu, tylko 
ruchami swoje zainteresowania. Miałam okazję 
porozmawiać z uczniami klasy V. Wszystkie dzieci 
chwaliły warsztaty, były nieszczęśliwe, że warsztaty się 
skończyły, dlatego poprosiły panią Ewę Czerwieniec o to, 
by pan, który prowadził warsztaty przyjechał jeszcze raz i 
nauczył nas więcej o pantomimie.

Dagmara Jarzyńska, kl. V
(...)Tydzień temu przez dwa dni Poniedziałek i Wtorek 
były zajęcia z bardzo miłym Panem Tadeuszem.
Pan Tadeusz był lekarzem dusz. Bardzo podobały mi się 
te warsztaty: były śmieszne lecz trudne. 
Robiliśmy etiudki, które polegały na tym, że mieliśmy 
pokazywać to co lubimy robić. Ja pokazywałam skoki 
narciarskie ze świnką morską do muzyki i w dodatku bez 
wydawania żadnych odgłosów. Najbardziej podobał mi 
się występ Daniela z 3 klasy. Zwycięzcami byłam ja i 
Daniel. Warsztaty były świetne. 

Klaudia Wiśniowska, kl. II
(…) bardzo mi się podobało, bo  widać było, że to pasja 
pana Tadeusza .To było bardzo fajne uczucie, że mogę 
pokazać coś, co czuję  i w dodatku bez wydawania 
dźwięku. Ja pokazywałam życie z moim psem, Daniel z 3 
kl pokazywał jak je pączki przed telewizorem a później 
pokazywaliśmy to z muzyką a na koniec robiliśmy falę 
głosową.

Marysia Michniewska, kl. II
(…) Były to bardzo ciekawe zajęcia rozwijające 
gestykulację, myślenie i przy tym była to też niezła 
zabawa.

Szymon Kaczor, kl. V
(…) Najtrudniejsze było to,  że trzeba było stać w miejscu 
i pokazywać to, co się lubi.
Ja pokazałam że bardzo lubię koty, udawałam że bawię 
się z moim kotem piłeczką. Bardzo mi się podobało to że 
na drugiej lekcji pokazywaliśmy to z muzyką, było 
bardzo śmiesznie.

Małgosia Orawiec, kl. II
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 Budynki z Duszą 

Rozmowa  z mgr. inż. architektury Januszem Sikorą

- Co skłoniło Cię do zostania architektem?
- Od najmłodszych lat fascynowało mnie budowanie 
domów. 
- Jesteś zadowolony z tej pracy?
- Tak, lubię to, co robię. Kształtowanie przestrzeni dla 
najróżniejszych osób jest bardzo fascynujące.
- Ile zaprojektowałeś domów?
- A po co takie pytanie? Nie ważne jest ile się 
zaprojektowało domów. Ważne jest ich wartość 
społeczna.
- Jaka jest szczególna cecha architektury zakopiańskiej?
- Nie wskazałbym raczej cech fizycznych, lecz 
funkcjonalne. Architekturę góralską zawsze cechowało 
to, że wszystkie elementy budynku miały swoje 
przeznaczenie. Była to architektura dla twardych ludzi 
gór i sama też taka była. 
- Uważasz, że domy w stylu podhalańskim dalej powinno 
się stawiać w Zakopanem, czy wolisz inny, 
nowocześniejszy styl?
- Jak każdy typ architektury, podhalańska również ulega 
ewolucji. Dzisiejsza architektura zakopiańska w wielu 
wypadkach nie jest tą, co dawniej, jednak dobre jej cechy 
formy, funkcji i ornamentu stara się powielać i stanowią 
bazę dla dzisiejszych projektów.
- Na jakim zakopiańskim domu wzorujesz się podczas 
projektowania, a może żaden dom nie jest dla Ciebie 
inspiracją?

- Moja pracownia wykonuje wiele projektów, 
niekoniecznie w Zakopanem, w takim razie nie można 
wskazać jednego budynku, który stanowiłby dla nich 
wspólny wzorzec. W projektowaniu wykorzystuje się 
doświadczenie i całą wiedzę, którą zdobywało się od 
najmłodszych lat. 
- W takim razie skąd bierzesz pomysły?
- Pomysły do projektowanych budynków są wypadkową 
posiadanej wiedzy i doświadczenia, oraz cech inwestora i 
miejsc inwestycji.
- Zachęcasz młodych, zdolnych do bycia architektem?
- Jeśli ktoś jest na tyle dojrzały i świadomy, aby podążyć 
szlakiem architektury, do tego posiada w tym kierunku 
predyspozycje, nie należy go do tego zniechęcać.
- Co myślisz o budynkach, które teraz stawiane są w 
Zakopanem?
- Pomimo prób ujednolicenia architektury zakopiańskiej, 
na szczęście dotychczas się to nie udało. Zakopane 
zawsze było zlepkiem kilku stylów i takie powinno 
zostać. Co do samych projektów, jak zawsze bywają 
lepsze i gorsze.
- Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Justyna Sikora, kl. VI

 W szkole jak to w szkole. Zawsze jest jakaś moda, 
mania, ktoś od kogoś „coś odgapi”, no i później pół 
szkoły to „coś” ma. 
 Ostatnio modne stały się ciasteczka “Oreo”. Niby 
małe, niepozorne markizy, ale na ich widok, niektórzy 
wręcz piszczą z zachwytu. Wydaje mi się, że samo ciastko 
jest wykonane jak zwykły “Hit”, ale z większą 
zawartością kakao, o czym świadczy wyjątkowo czarny 
kolor. Przełożone są waniliowo -śmietankową masą. Po 
obu stronach ciasteczka wytłoczone są wzorki oraz 
nazwa. Hasło kampanii reklamowej, wprowadzającej te 
o to znane już na ca łym świecie c ias teczka, 
brzmi :”Przekręć,  poliż i zamocz.” Nie bardzo rozumiem 
jej sensu ale, no cóż... Ku mojemu zaskoczeniu, niektóre 
Oreo się nie przekręcają. Za to zgrabnie łamią się w 
połowie, tworząc razem trzy części zamiast dwóch. 
Czasem można trafić na mniej wymuskane ciastka, które 
są w stanie przedzielić się na pół. Oczywiście, 
teoretycznie. Przyznam jednak, że są one faktycznie 
dobre. Jedzone z mlekiem, są lekko przesłodzone i 
ciapowate od góry. Fakt faktem mleczko wlewające się w 
te „otworki” między wzorkami ładnie wygląda. 
 Inna moda, a właściwie już norma to trampki 
“Converse”. Chyba każdy z nas zna logo „gwiazdki”. 
Większość również je posiada na swojej półce z butami. 

Dostępne w wariancie niskim, przed kostkę i normalnym, 
za kostkę. Podobno zdarzają się też wyższe, ale osobiście 
się z nimi nie spotkałam. Jakie one są? Klasyczne (Chuck 
Ta y l o r A l l S t a r ) ,  t o g u m o w a p o d e s z w a z 
charakterystycznym wzorkiem. Z boku podeszwy jest 
czarny pasek. Do twego dwie dziurki, otoczone metalem, 
dla trwałości. To są prawdopodobnie wentyle. Oczywiście 
do tego sznurówki. Najczęściej białe. Po zewnętrznej 
stronie buta znajduje się kultowe wręcz logo. Inne modele 
tej marki to np. Chuck Taylor Extensions,  Basketball 
Heritage,  Jack Purcell, One Star, Star Player oraz Sport 
Authentic. Większość, którzy ulegli tej modzie i tak 
wybiera  ten pierwszy model. W przeróżnych wariantach 
kolorystycznych i graficznych. 
 Pozostałe rzeczy, które stały się sławne/modne/
lubiane to:
- Buty Ugg/Emu, ubrania i dodatki Roxy, Okulary Ray 
Ban Wayfayer, koszula w kratę,  spodnie rurki, marynarki/
blezery, Glany Martens.
 Małe,  czarno-białe ciasteczka przypadły mi do 
gustu. Chyba się uzależniam;) W przypadku trampek 
“Converse” - stały się moim numerem 1.

dh Vikta

wśród marzeń i realiów    

 Przekręć, poliż, zamocz i zjedz...
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  rozmowy Taktu

 W Chinach polubili ich granie  
rozmowa z Bartłomiejem Kudasikiem, członkiem zespołu “Zakopower”

- Kiedy i w jaki sposób powstał 
zespół?
- Na samym początku graliśmy w 
czwórkę z Sebastianem Karpielem-
Bułecką, Wojciechem Topą i Józefem 
Chycem. Całe lata graliśmy, jako 
kapela góralska, Sebastian miał 
wtedy 14 lat, czyli ja miałem 18. 
Zdarzało nam się grać poza 
Podhalem m.in. „Kolędy 
Pospieszalskich i Steczkowskich”. 
Wcześniej natomiast zagraliśmy 
improwizowany koncert w radiowej 
“Trójce”. Mam kolegę nazywa się 
Joszko Broda - gra na fujarkach, 
który zagrał wtedy razem z nami i 
zespołem “WW”. Był to mini 
koncert, dwa może trzy utwory.
- Jakie to były utwory?
- Ludowe. To się spodobało ludziom. 
Po jakimś czasie współpracy z 
zespołem “WW” zostaliśmy 
zaproszeni, aby wystąpić z Justyną 
Steczkowską na Eurowizji w 
Dublinie. Później przez kilka 
sezonów uczestniczyliśmy w 
projekcie „Kolędy Pospieszalskich i 
Steczkowskich”. Przez cały ten czas 
myśleliśmy i namawialiśmy 
Mateusza Pospieszalskiego, żeby 
pomógł wykorzystać nam nasz 
potencjał. Nagraliśmy mu muzykę 
góralską i on postanowił, że nie ma 
sensu aranżować tradycyjnych 
melodii góralskich na nowy sposób. 
Obiecał, że napisze dla nas zupełnie 
nowe kompozycje i do dzisiaj to robi. 
Mateusz napisał kilka piosenek, my 
teksty, on to wyprodukował i w 2005 
roku wydawnictwo Kayax wydało 
naszą płytę. 
- Kto i co znalazło się na waszej 
płycie?
-Oprócz naszej czwórki zagrali 
również goście: Mateusz 
Pospieszalski, Tomas Sanches, 
Wawrzek i Kuba Topa, Mateusz 
Hulbój, Tosia i Janek Kudasik.
- Jaki jest obecny skład zespołu?
- Obecny skład zespołu-oczywiście 
cały czas się rozrasta-uformował się 
po wydaniu pierwszej płyty, kiedy 
zauważyliśmy, że ludziom się to 
podoba. Dołączył do nas perkusista 
Łukasz Moskal(Mały), klawiszowiec 
i realizator większości naszych 
piosenek Piotr Rychlec (Falko),

gitarzysta basowy Michał Trąbski
(Trąbka). Pierwszy rok w tym 
składzie był pełen sukcesów. 
Wygraliśmy najbardziej znany polski 
festiwal. Tam dostaliśmy nagrodę 
jury. Miesiąc później wygraliśmy 
Top Trendy. Od tamtego czasu 
kariera nabrała rozpędu, zaczęliśmy 
się powiększać. Dołączył do nas 
Krzysztof Krawczyk zwany 
“Serkiem”. Na sam koniec dołączył 
do nas Marek Pospieszalski 
(Świeży). W międzyczasie 
nagraliśmy jeszcze jedną płytę, która 
zdobyła “Fryderyka” I dostała status 
złotej płyty. Nagraliśmy DVD 
“Zakopower koncertowo”. Przez cały 
ten czas zagraliśmy około 500-600 
koncertów.
- Jak myślisz ile płyt sprzedaliście?
- Nie potrafię powiedzieć. W tej 
chwili sprzedaje się stosunkowo 
mało. Rozszerzyło się piractwo, 
ludzie ściągają muzykę z Internetu. 
Pierwszą płytę sprzedaliśmy w 
nakładzie 30000 tysięcy, drugą też 
mniej więcej tyle. Natomiast są takie 
nieoficjalne rankingi, kto jest 
najbardziej ściąganym zespołem i my 
należymy do ścisłej czołówki.
- Jesteś z tego dumny?
- Pewnie. Cieszę się, że ludzie 
słuchają nas i że podoba im się to.
- Kiedy zamierzacie wydać nową 
płytę?
- Myślimy o wiośnie. Część 
materiałów już mamy.
- Wasz największy koncert?
- Projekt „Kayah i Bregovic”. 
Przyszło na koncert z 100000 tysięcy 
ludzi.
- Ile osób było na waszych 
koncertach zagranicznych?
- Koncerty zagraniczne zazwyczaj są 
kameralne, ponieważ są w salach 
zamkniętych. 
- Jak układają się stosunki 
pomiędzy wami?
-Przyjaźnimy się. Cały czas jest 
dobra atmosfera, oczywiście jakieś 
drobne kłótnie się zdarzają, ale 
generalnie tak dużo ze sobą 
przebywamy, że musimy się lubić. 
Inaczej nie dalibyśmy rady.
- Jakie macie plany na przyszłość? 
-Myślę, że droga, jaką teraz idziemy 
jest dobra. Płyta na dwa lata, jakieś 

DVD, obecna ilość koncertów jest 
odpowiednia.
- Myśleliście o tym, że zespół 
kiedyś przestanie istnieć?
- Na pewno kiedyś przestanie istnieć. 
Nic na tym świecie nie trwa 
wiecznie. To jest oczywiste. My też 
nie będziemy żyć wiecznie. (śmiech)
- Czy lubisz grać i pisać teksty?
-Tak, oczywiście. Gdybym nie lubił 
to by nie miało sensu.
- Który z twoich tekstów uważasz 
za swój najlepszy?
- Nie wiem, który jest najlepszy, ale 
bardzo lubię „Milczenie owiec”, „Cy 
to ta”, „Na siedem”.
- Kto jeszcze oprócz ciebie pisze 
teksty?
- Sebastian i ja wymyślamy teksty 
gwarowe, kilka tekstów napisaliśmy 
we czwórkę. Wanda Szado-
Kudasikowa, Wanda Czubernatowa.
- Czy macie w składzie artystów 
zagranicznych?
- Tak. Na naszym DVD śpiewa 
Kubanka Omni, Afrykańczyk Riki. 
Czasem występuje z nami na 
instrumentach perkusyjnych Tomas 
Sanches. Oraz największa gwiazda, 
jaka z nami grała był Nigel Kennedy.
- Czy byliście na wszystkich 
kontynentach?
- Nie. Byliśmy w Azji, Afryce, 
Europie, Ameryce Północnej.
- Czy spotkało was w którymś 
kraju niebezpieczna sytuacja?
- Tak. W Indiach po naszym wylocie 
była seria zamachów na hotel, w 
którym graliśmy. 
- Jak myślisz, który kraj 
najbardziej polubił waszą muzykę?
- W Chinach się bardzo podobało. Na 
Węgrzech świetnie nas odebrano. A 
wracając do Chin - po naszym 
koncercie został tylko jeden plakat. 
Reszta została zabrana.
-Pewnie były tylko dwa.
-Tak. (śmiech)
-Naprawdę?
-Nie, więcej( śmiech)
-Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję

Rozmawiała Tosia Kudasik, kl. VI
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pożegnanie uczniów

 It’s time to say goodbye! 
wspomnienia trzeciogimnazjalistów 

 22 czerwca tego roku, w dzień, którym 
rozpoczną się wakacje będzie również dniem, w 
którym pożegnamy obecną klasę trzecią gimnazjum. 
Z tego więc powodu postanowi łam zapytać 
poszczególne osoby za czym będą najbardziej tęsknić 
oraz, który z wielu plenerów najbardziej pozostał w 
ich pamięci.

Mary Szatkowska: Który plener będziesz wspominał 
najlepiej i dlaczego?
Konrad Jonek: Plener w Krynicy Morskiej będę 
wspominał najmilej, gdyż był to nasz ostatni plener i 
moim zdaniem wykorzystaliśmy go bardzo dobrze. 
Mogliśmy się rozwinąć twórczo, pograć dużo muzyki,  no 
i oczywiście później z tym występować. Super było po 
prostu mieć co robić, bo na takich plenerach nie da się nie 
nudzić.  Świetne były koncerty i w klatce i w na dachu, 
szczególnie ten na dachu. Również bardzo dobrze 
wspominam kręcenie “Pulsów”, sprawiło mi to wiele 
radochy :).  Zawsze kręcenie telewizji plenerowej było 
czymś fascynującym. Przez to również plener w 
Jastrzębiej Górze wspominam równie mile jak Krynicę 
Morską.  Zabawa przy “Pulsie” z Zuzią Wiercioch, Olką 
Malinowską i Piotrkiem Ponichterą była przednia :D. 
Cieszyłem się bardzo z poznania Karola Mocha, z którym 
zresztą warsztaty filmowe będziecie mieli w tym roku. W 
Jastrzębiej Górze niesamowity był przede wszystkim 
festiwal filmowy. Cudownym wydarzeniem było kręcenie 
wszystkich filmów. 
M.S.  Gdy już opuścisz POSA i pójdziesz do liceum, to za 
czym będziesz najbardziej tęsknił? Czego będzie ci 
najbardziej brakowało?
K.J.: Na pewno będę tęsknił za całą tą atmosferą, która 
jest w szkole, za tym, że ciągle coś się dzieje. Oczywiście 
będzie mi brakowało plenerów (chociaż na tegorocznym 
plenerze wrześniowym powinienem się pojawić :D ) i 
ogólnie wszystkich innych wycieczek. 
W liceum w sumie będę mógł tęsknić z grubsza za 
wszystkim, na pewno za gronem nauczycielskim, które 
miało naprawdę duży wpływ na kształtowanie całej mojej 
osobowości.
M.S.: Co związanego z POSA będziesz najmilej 
wspominał będąc już w pierwszej liceum?
Antoni Żygadło: Na pewno będę tęsknił za różnymi 
imprezami szkolnymi typu “Topiki”, czy “Posa Music 
Show”. Będzie mi też brakować zarówno plenerów 
jesiennych nad morzem polskim jak i zagranicznych. 
Bardzo mile wspominam wszelakie warsztaty, 
szczegó ln ie na os ta tn im 
wrześniowym wyjeździe do 
gustu przypadły mi zajęcia 
beatboxowe z Patrykiem Tik 
Takiem, ponieważ jest to moje 
hobby.

M.S.: Czego będzie ci brakowało, gdy we wrześniu 
zamiast na plener pójdziesz do „normalnego” liceum?
Olek Bernatowicz: Z pewnością zabraknie mi plenerów 
wrześniowych, wszelkich imprez szklonych jak “Topiki”, 
ogólnie nie powtarzalnej atmosfery POSA, w której 
naprawdę można się czymś wykazać i zaistnieć, co często 
w innych szkołach jest praktycznie niemożliwe. Co do 
wyjazdów to miło kojarzę mój pierwszy plener w 
Darłówku, bo był moim pierwszym plenerem :D. Tam też 
po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z tego, jak ciekawe 
i wszechstronne możliwości daje POSA swoim uczniom. 
Z kolei plener w Jastrzębiej Górze wspominam z bardzo 
ciekawego projektu plastycznego,  który realizowaliśmy z 
panią Renatą Mrowcą.
M.S.: Który plener/plenery zapamiętasz na długo?
Wiktoria Zawiła: Chyba ten ostatni plener w Krynicy 
Morskiej będę najbardziej wspominać, dlatego że 
nareszcie mogłam od początku do końca pracować przy 
“Pulsie Pleneru”.  Było naprawdę dużo pracy, co 
uwielbiam. Podsumowując - był wyjątkowy tak samo jak 
pierwszy. Dodatkowo mogę stwierdzić,  że był najlepszy 
ze względu na moją klasę, bo znamy się już tak długo i 
dopiero teraz, na tym plenerze mogliśmy to wykorzystać 
w 100%.
M.S.: Za czym będziesz tęsknić najbardziej?
W.Z.: Gdy pójdę do liceum najbardziej będzie mi 
brakować kameralnej atmosfery naszej szkoły, dowcipów 
pana Żaby i pana Palucha, lekcji historii sztuki. A tak na 
prawdę to chyba wszystkiego. Będę na pewno tęsknić za 
plenerami, klimatem POSA, jej intymnością. Jestem 
pewna, że już nigdy nie znajdę takiego środowiska, jakie 
jest w “artystycznej”.
M.S.: Jakie wydarzenia związane z nasza szkołą 
będziesz wspominała, za którymi będziesz tęsknić?
Natalia Dziurny: Będę tęsknić na pewno za plenerami w 
starym towarzystwie dzisiejszych absolwentów, za “Galą 
Poezji” i oczywiście za “Topikami”. Fajne wspomnienia 
mam z pleneru w Jastrzębiej Górze, ponieważ tam 
kręciliśmy filmy z Ajką Tarasow i Karolem Mochem. 
Odbył się tam również festiwal filmowy imienia 
“Żukmena”, na którym film w mojej reżyserii zajął drugie 
miejsce :).
M.S.: Który plener zagraniczny twoim zdaniem był 
najbardziej udany?
Iza Góral: Plener, który uważam za najbardziej udany to 
ten w Londynie. Ogromne miasto, masa ludzi, ciekawe 
zabytki, mieszkania, kultura i nieziemski klimat. 
Chodziliśmy od rana do nocy i mogliśmy podziwiać 

miasto nocą, taka masa 
kolorowych świateł, ludzie 
bawiący się w nocy przy 
Tamizie.

maria.xoxo
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Moja pasja – harcerstwo
 “Całym życiem pełnić służbę”  

Skauting (ang. scouting) – ruch spo łeczny i 
pedagogiczny, sformalizowany później w szeregu 
organizacji młodzieżowych w wielu krajach, który został 
zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w. w Anglii przez 
Roberta Baden-Powella i Ernesta Thompson Setona w 
USA. W Polsce jego prekursorem był Andrzej Małkowski, 
uważany za twórcę harcerstwa – polskiej odmiany 
skautingu.
Ruch skautowy został zdefiniowany jako dobrowolny 
apolityczny ruch wychowawczy dla młodzieży, otwarty 
dla wszystkich, bez względu na pochodzenie, rasę czy 
wyznanie, zgodny z celem, zasadami i metodą, które 
ustalił założyciel Robert Baden-Powell.
Źródło: Wikipedia
 Przytoczona „notka” to, jakby formalne, 
wytłumaczenie skautingu na świecie oraz początków w 
Polsce. Obecnie, dwie główne organizacje ogólnopolskie 
to ZHP i ZHR. Następna organizacja to Stowarzyszenie 
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu. 
Później są mniejsze, lokalne organizacje. 
 
 Od około trzech lat należę do Związku Harcerstwa 
Polskiego, założonego formalnie 1 listopada 1918 roku. 

Dlaczego przyszłam na pierwszą zbiórkę? 

 Koledzy mnie namówili... Wiadomo, obozy. 
Stwierdzili, że będzie fajnie. I było. Tak... Niezapomniane 
w y j a z d y . W a r t y o t r z e c i e j n a d r a n e m , 
trzydziestokilometrowe wędrówki, kuchnia polowa i 
pilnowanie sztandaru... Niby spartańskie warunki,  ale z 
każdego obozu mam cudowne wręcz wspomnienia.  No i 
to towarzystwo. Prawie wszyscy moi przyjaciele są 
harcerzami. Wiem, że mogę na nich polegać. Np. moja 
najlepsza przyjaciółka była ze mną na obu obozach. Na 
wielu wyjazdach... To jest po prostu więź braterska. 
Kiedy po zbiórce stajemy w kręgu i puszczamy „Iskierkę 
Przyjaźni”, to wiem, że jesteśmy jak rodzina. Niby nic. 
Idące po kolei, uściśnięcia dłoni w zupełnej ciszy. 
 Dopiero niedawno zrozumiałam, jak harcerstwo 
jest dla mnie ważne,  co wniosło do mojego życia i co we 
mnie zmieniło. Dziś nie mogłabym bez tego wszystkiego 
żyć. Bez moich obowiązków, spraw związanych z tym 
wszystkim. Czuję się częścią tej wielkiej rodziny. Nie 
ważne jaka drużyna, stopień, funkcja i staż. Ważne, że 
łączy nas wyjątkowa więź. 
 Pewnie piszę, jak 40 letnia pani ze szkoły, ale takie 
są fakty, jakby nie było ;) 
 
Jakie są formy naszej pracy? 

 Wspomniany wyżej obóz – wg mnie najlepsza 
forma. Do tego oczywiście praca na zbiórce, zajęcia 
terenowe, rywalizacja i współzawodnictwo, „kominki”, 
„wychowanie przez pracę” oraz imprezy masowe. 
 

Czego się uczymy? 

 Od teorii; historia,  symbolika itp., przez 
samarytankę,  do pionierki. Dla wyjaśnienia “pionierka” 
to jedna z najbardziej rozbudowanych technik 
harcerskich. Potocznie mówiąc, chodzi w niej głównie o 
to, co należy zrobić,  żeby dobrze i wygodnie umiejscowić 
się na obozie, co mimo wszystko jest dość trudne. Na 
obozy blisko Zakopanego wysyłane są nawet ekipy 
mające wszystko przygotować w należytym porządku. 
Czasem kilka godzin wcześniej a czasem nawet kilka dni 
przed, w zależności od typu obozu, warunków itp. 
Z imprez masowych znana na całą Polskę jest tradycja 
przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju na granicy 
polsko-słowackiej. W tym roku, moja drużyna również 
we wszystkim uczestniczyła. Dzień później odbyła się 
msza w Sanktuarium na Krzeptówkach, gdzie ogień z 
groty w Betlejem został przekazany mieszkańcom 
Zakopanego oraz okolic. Na uroczystości pojawili się też 
przedstawiciele Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
 Dużo ludzi zastanawia się zapewne... 

... po co to wszystko robimy? Dlaczego chodzimy na 
zbiórki, jeździmy na wszystkie zloty, wolontariaty itp. 

 Przecież tyle czasu nam to wszystko zabiera. 
Moglibyśmy wtedy grać przed domem w piłkę lub “łazić” 
po mieście. 
Dla nas nie ma jednego wytłumaczenia. To po prostu 
służba.  Każdy z nas tym żyje, a nie tylko „interesuje się”. 
Interesować można się np. fotografią. Harcerstwem się po 
prostu żyje. Dziwnie to zabrzmi, ale gdy wkładam 
mundur, to staję się jakby inną osobą.  Gdybym dostała 
rozkaz, przyjścia kiedyś do szkoły w mundurze, 
zrobiłabym to. Oczywiste jest, że usłyszałabym jakieś 
uwagi, docinki itp. ale co tam.  
 Pewnie dla wielu osób, to co robię jest abstrakcją. 
Jest dziwne,  głupie...  Dziewczynka skacząca po drzewach 
w dziwnym ubranku. Ale każdy, kto tak myśli, chyba nie 
zna mnie na tyle, żeby móc mnie oceniać.  To smutne. 
Często moi znajomi, mimo że kiedyś chcieli się zapisać 
do jakiejkolwiek organizacji tego typu, teraz twierdzą,  że 
to tzw. “przypał”. Ja sobie z tym poradziłam i 
chciałabym, żeby inni przekonali się do harcerstwa. W 
końcu posiadanie munduru to nie przykry obowiązek, bo 
nikt do tego nie zmusza, to przywilej.  Ja czekałam ok 
roku, żeby dostać połowę tego, co zwiemy mundurem. 
Później był bieg po Krzyż. Stopnie. To było i jest 
naprawdę przejmujące. 
 ZHP jest organizacją paramilitarną, czyli można 
powiedzieć małe wojsko. Z pełną odpowiedzialnością, 
mogę stwierdzić, że służba jest dla mnie najważniejsza. I 
mogłabym tak pisać i pisać...                                Czuwaj!

trop. Wiktoria Puszczewicz
XII D.H. im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w 

Zakopanem.
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z  życia uczniów

 Zdjęcia przez dziurkę 
Zapoznanie się pierwszej gimnazjum z fotografią otworkową 

 15 maja 2011 r. odbyły się jednorazowe zajęcia z 
fotografii otworkowej 1 klasy gimnazjum. Uczniowie 
podzieleni zostali na dwie grupy według numerów w 
dzienniku. 
 Na początku prowadzący warsztaty, pan Bogdan 
Kiwak w skrócie opowiedział co to jest camera obscura i 
jak zrobić nią zdjęcie. Następnie zgasił światło w sali i 
gimnazjaliści przy czerwonej lampce załadowywali swoje 
camery obscury papierem fotograficznym. Gdy upewnili 
się, że skrzyneczki są szczelnie zamknięte zapalili 
światło, ubrali kurtki i wyszli na podwórko szkolne 
(pierwsza grupa) bądź Równię Krupową (druga grupa) w 
celu wykonania zdjęć. Po około 20 minutach wszyscy 
zebrali się we wcześniej umówionym miejscu i ponownie 
weszli do klasy z przyciemnianymi oknami. 
 Jeszcze przy zapalonym świetle pan Bogdan 
wyciągnął trzy pojemniczki na trzy różne płyny, po czym 
wlał je do odpowiednich miejsc tłumacząc do czego dany 
służy. Pierwszym płynem do którego miał trafić papier 
fotograficzny był wywoływacz, następne naczynko 
zawierało płyn zatrzymujący proces wywoływania. Pan 
Kiwak dolał do niego trochę octu w celu otrzymania 
lepszego rezultatu. Trzeci i ostatni pojemniczek zawierał 
substancję, która nazywała się utrwalaczem. Po 
dokładnym wytłumaczeniu procesu wywoływania 
zgaszono światło i znów przy czerwonej lampce 
uczniowie własnoręcznie wywoływali zdjęcia, które 
chwilę wcześniej zrobili.  Niestety nie wszystkie zdjęcia 
wyszły, a to dlatego, ze niektóre były albo prześwietlone 
bądź niedoświetlone. Okazało się,  że niektórzy uczniowie 
w chwili „słabości” lub nieskupienia bądź całkowicie 
przez przypadek otworzyli swoje camery obscury przy 

włączonym świetle. :)
 Zajęcia podobały się wszystkim uczniom, ponadto 
powiedzieli oni,  że chętnie przyszliby na kolejne 
spotkanie z dość nietypowym aparatem. Mamy nadzieję, 
że rezultaty pracy gimnazjalistów niebawem będziemy 
mogli zobaczyć na stronie internetowej szkoły lub w 
szkole.

mary.xoxo

 W związku z tym że zbliża się koniec roku 
szkolnego, uczniowie naszej szkoły wymyślili sobie 
postanowienia, które pomogą im przetrwać do wakacji. 
Oficjalne rozdanie świadectw i jednocześnie początek 
długo wyczekiwanych wakacji odbędzie się wyjątkowo 
wcześnie, bo już w środę 22 czerwca. Może nas dziwić 
dlaczego akurat w środę,  otóż dlatego, że w czwartek 23 
jest święto Bożego Ciała I w związku z tym dzień 
ustawowo wolny od nauki I pracy.  Dlatego nasze wakacje 
będą dłuższe o trzy dni. 
 Z końcem szkoły składamy zwykle jakieś 
postanowienia. Jedni z niecierpliwością odliczają dni do 
wakacji, drudzy drżą na myśl jak niewiele czasu zostało 
im na poprawienie ocen. 
Pytając kilku uczniów o ich odczucia spotkałam się z 
bardzo różnymi wypowiedziami. Jedno postanowienie 
dotyczyło poprawy ocen i brzmiało: „wziąć się ostro do 

roboty, bo mało czasu zostało na poprawy, zdobywanie 
dobrych  ocen i walkę o pasek na świadectwie”. Inni po 
prostu zamierzają cierpliwie czekać na przyjście wakacji 
nie robiąc nic szczególnego. 
Kolejna wypowiedź, to obietnica, lepszego dbania o 
urodę, bo na wakacje trzeba ładnie wyglądać! 
Może nie do końca o to nam chodziło lecz bardzo 
cieszymy się, że są jeszcze ludzie, którzy nie myślą 
wyłącznie o szkole. 
Niektóre postanowienia dotyczą zmiany postawy wobec 
kolegów z klasy. 
 Jedno jest pewne. Ten ostatni miesiąc nauki nie 
jest nam obojętny i każdy z nas chce go jak najlepiej 
wykorzystać.  

Mary 

            Postanowienia  
Obietnice uczniów składane przed końcem roku szkolnego
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światowe wydarzenia

 29 kwietnia 2011 r. Książę Cambridge, Wilhelm 
Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor, czyli po 
prostu książę Wiliam, poślubił Kate Middleton. Było 
to „przypieczętowanie” związku, oficjalnie 
ogłoszonego 16 listopada 2010 r. (data zaręczyn). Ślub 
obserwował cały świat, także wśród nas nie zabrakło 
osób, które z wypiekami oczekiwa ło przed 
telewizorami, by zobaczyć transmisję tej uroczystości.
 Ślubu udzielił arcybiskup Rowan Wiliams. Dzień 
ten był w Wielkiej Brytanii wolny od pracy. Ceremonia 
była transmitowana na wielu światowych telewizjach, w 
tym polskich. Szacuje się, że relację obejrzały 2 miliony 
osób na całym świecie.
 Zainteresowani mogli również zobaczyć wszystko za 
pomocą oficjalnego kanału monarchii brytyjskiej w 
serwisie YouTube. Ceremonia była również nadawana 
przez radio. Niektórzy określali ślub, mianem 
“wydarzenia stulecia” . 
 Cała uroczystość odbyła się ok godz 12:02 w 
opactwie Westminster Abbey.   Książę William wraz z 
bratem Harrym przybyli do katedry spóźnieni o 3 min, 
mimo iż wszystko było zaplanowane co do jednej minuty. 
Ze źródeł telewizyjnych, można było się dowiedzieć, że 
Królowa Elżbieta II, z okazji ślubu swojego wnuka 
odnowiła katedrę, za łączną kwotę miliona funtów. 
Liczba gości wynosiła 1900 osób. Wśród zgromadzonych 
pojawił się m.in. Elton John, Rowan Atkinson oraz David 
i Victoria Beckhamowie. Duże zainteresowanie mediów 
wzbudziły księżne Beatrycze i Eugenia z Yorku, za 
sprawą ich niekonwencjonalnych strojów. 
 W Wielkiej Brytanii o wydarzeniu było głośno już 
od dłuższego czasu.  
Największą zagadką była suknia panny młodej. 
Spekulowano głównie na temat projektanta sukni. Wśród 
osób „podejrzewanych” o możliwość zaprojektowania 
sukni, pojawiła się Sarah Burton z domu mody Alexandra 
McQueena. Finalnie wyjaśniło się że wyżej wymieniona 
projektantka, naprawdę zajęła się projektem sukni, mimo 
iż wcześniej unikała komentarzy na ten temat. 
Książę Wiliam, ubrany był w czerwony mundur Gwardii 
Irlandzkiej, przepasany niebieską wstęgą. 
 Po ślubie nowożeńcy otrzymali tytuły; księcia i 
księżnej Cambridge, hrabiego i hrabiny Strathearn oraz 
barona i baronessy Carrickfergus.
 Im bliżej ślubu, tym głośniej było na temat 
rzekomej intercyzy napisanej przez Kate.  Podobno książę 
Karol miał namówić do tego swojego syna, ze względu 
na własne doświadczenia, po rozwodzie z matką Willa – 
Dianą. Jednakże Pałac Buckingham wydał oświadczenie, 
że intercyza nie została podpisana, gdyż książę Wiliam 
nie zgodził się na to, potwierdzając to słowami że kocha 
Kate i bezgranicznie jej ufa. 
Oczywiście wiele osób było oburzonych kosztami ślubu i 
wesela, które będzie finansowane z kieszeni podatników. 
Okazało się jednak, że z pieniędzy z podatków zostało 
zapewnione jedynie bezpieczeństwo w trakcie ceremonii. 
Resztę w całości sfinansowały rodziny: Królewska oraz 
Middletonów. Po ceremonii para młoda udała się na 

lunch u królowej Elżbiety II. Wieczorem odbyła się 
również kolacja u ojca pana młodego, księcia Karola.
Kilka dni po ślubie książę Will i księżna Kate 
zorganizowali również prywatne “spotkanie” ze swoimi 
przyjaciółmi.
Przy okazji ślubu, na brytyjskim rynku pojawiło się dużo 
rekwizytów m.in :
- australijskie znaczki z podobiznami pary młodej
- kopie pierścionka zaręczynowego
- lalki przypominające Kate, idącą do ślubu.
 Po ślubie, gdy para młoda wyszła na balkon 
Pałacu Buckingham. W tłumie stała kobieta przebrana w 
suknię ślubną z napisem” Will, jeszcze nie jest za późno!”
W trakcie tego balkonowego fragmentu wydarzenia, 
wyjątkową uwagę skupiła na sobie znudzona i lekko 
wystraszona albo ogłuszona samolotami, mała 
dziewczynka stojąca tuż obok panny młodej. 
Jak widać, nie wszystkich porusza ślub księcia, stojącego 
jako drugi w kolejce do tronu królewskiego. 
Ja, mimo wszystko mogę stwierdzić, że byłam prawie 
naocznym świadkiem wydarzenia, które zrobiło na mnie 
duże wrażenie.

Informacje zebrała Dh Vikta.
Rys. Ela Trzaskoś

 Ślub jak z Bajki 
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  psychologia

Jak kolory wpływają na nasze życie
 Paleta barw - paleta emocji  

	
 W naszym życiu, kolory spotykamy na każdym 
kroku - wszystko, co nas otacza ma swoją barwę. 
Zachwycamy się widokiem tęczy i łąki z 
wielobarwnymi kwiatami. Przebywając w jednych 
pomieszczeniach czujemy się rozluźnieni, w innych zaś 
odczuwamy chłód lub też strach. - Często nie zdajemy 
sobie sprawy z ukrytego działania kolorów – twierdzą 
niektórzy psycholodzy. 
	
 Myślimy, że mogą na nas oddziaływać tylko 
wtedy, gdy na nie patrzymy. Nic bardziej mylnego! 
Każdy kolor emituje charakterystyczne dla siebie 
promieniowanie, które dociera do nas nie tylko za 
pośrednictwem oczu, ale i przez skórę. To właśnie z tego 
powodu często mamy np. uczucie chłodu w niebieskiej 
pościeli. 
Kolory najłatwiej podzielić na ciepłe, takie jak: żółty, 
pomarańczowy, czerwony, oraz zimne: niebieski czy 
zielony. Te ciepłe pobudzają nas do życia, dodają energii i 
napawają chęcią do działania. Z kolei zaś zimne relaksują 
i pomagają się wyciszyć. 
Na jakiej zasadzie jednak to działa? Kiedy postrzegamy 
kolor, to jest on rejestrowany w naszym mózgu. 
„Następnie mózg w odpowiedzi na to zjawisko wysyła 
odpowiedni przekaźnik nerwowy w kierunku 
odpowiedniego narządu dokrewnego (tarczycy, 
nadnerczy, czy trzustki)  w celu wywołania odpowiedniej 
reakcji hormonalnej. Powiadomiony narząd odpowiada 
wzmożoną produkcją i wydzielaniem hormonu, który 
dostaje się do krwiobiegu i oddziałuje na inne narządy 
wewnętrzne. Gruczoły wydzielania wewnętrznego 
reagują więc na kolory w sposób, w jaki rozpoznaje je 
mózg” – tłumaczy prof. Morton Walker.

Oto jak działają na nas niektóre z kolorów:
Zielony - Koi nerwy, relaksuje, wzmacnia koncentrację. 
Ponadto obniża zbyt wysokie ciśnienie krwi, wspomaga 
leczenie chorób płuc, a także bólów głowy. Symbolizuje 
równowagę i harmonię. Sprawia, że czujemy się 
bezpiecznie. Jasne odcienie pobudzają koncentrację lub, 
wręcz przeciwnie, sprzyjają lenistwu.

Czerwony - Ożywia, energetyzuje, pobudza, ogrzewa. 
Rozszerza naczynia krwionośne, podnosi temperaturę 
ciała, przyspiesza regenerację tkanek. Wspomaga 
leczenie przeziębienia, grypy, reumatyzmu, szkarlatyny i 
anemii. Jest to kolor młodości. Potrafi wywołać 
gwałtowne reakcje – nie tylko jednak bunt, przekorę i 
namiętność, ale i agresję. Dodaje też odwagi i 
aktywności. 

Niebieski – Działa chłodząco, znieczulająco i 
przeciwzapalnie. Powoduje ponadto radość i spokój, 
wpływa kojąco na skołatane nerwy, łagodzi wzburzone 
myśli i uczucia, sprowadza spokojny i głęboki sen.  
Obniża nieco ciśnienie krwi, pobudza produkcję białych 
krwinek. Unikaj jednak tego koloru przy przeziębieniu, 
melancholii, niedociśnieniu. 

Pomarańczowy - Nastraja optymistycznie i pobudza, ale 
łagodniej niż czerwony. Wspomaga terapię chorób układu 
nerwowego. Jest kolorem kreatywności, witalności, 
ciepła i radości. Zbliża i oddziałuje pozytywnie na cały 
organizm. Symbolizuje także wiedzę zdobywaną tylko na 
własny użytek. Ograniczaj jednak ten kolor, jeśli łatwo 
się irytujesz 

Żółty - Rozbudza radość życia, ułatwia formułowanie 
trafnych sądów i zapamiętywanie informacji. Dobrze 
wpływa na układ trawienia. Jest dobrym lekarstwem na 
depresję i stres. 

Fioletowy - Odpręża, inspiruje. Ułatwia zasypianie, 
uśmierza ból. Pomoże usunąć zmęczenie, złagodzi stres. 
Wspomaga leczenie nerwobóli i chorób płuc. Działa 
oczyszczająco, ale pogłębia uczucie pustki i samotności. 

Różowy - Podnosi poczucie bezpieczeństwa, spokoju 
oraz sprzyja atmosferze relaksu.

Brąz - Gwarantuje rodzinną atmosferę i bezpieczeństwo. 
Jednocześnie jednak potrafi sprawić, że odizolujemy się 
od świata i odbiegniemy myślami od rzeczywistości. Ma 
jednak bardzo niekorzystny wpływ na osoby o niskim 
poczuciu wartości i pogłębia ten stan. 

Głównie te zasady tyczą się pomieszczeń jednak często 
też stosuje się zasady „mowy koloru ubrań” – głównie 
dotyczy to kobiet. Na przykład ubierając się na czarno 
sprawiamy wrażenie niedostępnej, a ubierając „małą 
czarną” sprawiamy wrażenie elegantki. Zakładając 
sukienkę koloru czerwonego stajemy się bardziej 
przebojowe, zdecydowane i ponętne.  Upodobanie tego 
koloru pokazuje również, że nie wierzysz w miłość opartą 
na uczuciach wyższych. 
To nasz świat i nasza rzeczywistość. Nie bójmy się więc 
wpłyną na nasze życie i zabarwić je jak tylko chcemy!

Opracowała Ola
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 Czy Magda nam pomoże?  
 Magda Gessler - kreatorka smaku i stylu. Właścicielka kilkunastu 
restauracji. Gotują u niej najlepsi kucharze w kraju. Magda Gessler ma 
jedną zasadę - "Ma być smacznie jak u mamy." Dba nie tylko o smak 
potraw, ale o każdy szczegół, który zachwyca najbardziej wymagających 
gości. Prowadzi program "kuchenne rewolucje" na antenie TVN. Ratuje 
restauracje na skraju bankructwa. Ale czy na pewno?
 Niedawno odwiedziła zakopiańską restaurację "Obrochtówkę". 
Restauracja ta niegdyś była jedną z nielicznych oferujących góralskie jadło. 
Niestety po kilkunastu latach świetności w pobliżu powstało wiele lepiej 
zareklamowanych góralskich restauracji z takim samym jedzeniem. 
“Obrochtówka” przestała być odwiedzana przez klientów. Nadszedł,  więc 
czas na rewolucje I pomysł na zaproszenie pani Gessler.
Jak zwykle, w każdym odcinku swojego programu potrawy w odwiedzanych  
restauracjach są dla Magdy Gesslert niesmaczne,  a w kuchni panuje brud, 
królują mrożonki oraz niezidentyfikowane substancje. 
Również po wizycie pani Marty w “Obrochtówce” nastąpiła zmiana menu 
oraz poprawa wystroju.  Po urządzeniu wnętrza i wybraniu potraw przyszedł 
czas na "barana". Pracownicy, na polecenie Marty Gessler wyrzeźbili z masła 
wielkiego barana, który stanął przed wejściem do restauracji I miał na nowo 
zachęcić klientów do przyjścia do restauracji. Wizytę kreatorki smaków w 
zakopiańskiej restauracji zakończył wieczór i wielka kolacja. Gości przyszło 
dużo i wszystkim smakowało. 
Od tej pory, po wyemitowaniu programu w telewizji do “Obrochtówki” 
zaczęło przychodzić więcej gości. Klienci przychodzili grupami. Stoliki były 
cały czas zarezerwowane. - Od niedawna klientów zaczyna brakować, jest ich 
coraz mniej. W zeszłym tygodniu przyszło tylko kilka osób - skarży się teraz 
właścicielka. - Myśleliśmy, że pani Gessler pomoże nam i nasza restauracja 
znów będzie miała powodzenie na dłużej a nie na zaledwie miesiąc.

JunioreXis

 Taki gruby, taki chudy...  
 Aktualnie o odchudzaniu usłyszeć możemy 
praktycznie wszędzie. Mówi się o nim w telewizji, 
radiu i oczywiście internecie. Dotyczy on w 
szczególności dziewczyn, aczkolwiek chłopcy też 
czasem chcą zrzucić co nieco. 
 Są kraje,  gdzie otyłość jest chorobą społeczną np. 
Ameryka jest krajem, gdzie otyłość stała się bardzo 
częstym problemem. 
Podobnie jest w Meksyku, gdzie mieszka najcięższy 
człowiek świata. Jest nim Manuel Uribe, który niedawno 
ważył  „jedynie” 570 kg.  Schudł jednak 230 kg! Jego 
przypadek znajduje się w księdze Rekordów Guinessa. 
 Przeciwieństwem otyłości jest przypadek 
niedawno zmarłej (w 2010 roku) anorektyczki Isabelle 
Caro. W najgorszym momencie swojej straszliwej 
choroby ze wzrostem 165 cm, ważyła niespełna 25 kg! 
Zapadła wtedy w śpiączkę.W jednym z wywiadów 
opowiadała, że dziennie zjada mniej więcej 2 kawałki 
czekolady i ok. 4 pojedyncze płatki muesli. Isabelle była 
anorektyczką od 13 roku życia, a żyła w pełni świadoma 
swojej choroby i walczyła z nią ze wszystkich sił. 
Pokazuje to wszystkim jaką ciężką i niebezpieczną 
chorobą jest anoreksja. 

 Te dwie odrębne historie ilustrują nam, że zarówno 
przesadzanie jak i ignorowanie problemu może 
spowodować przykry koniec. Należy więc stosować dietę, 
która pozwoli nam być w sam raz.

Mary xoxo
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  wśród przyjaciół

Pupile i ich pielęgnacja
 Oni nigdy z nas się nie śmieją  

 Każdy z nas ma jakieś zwierzątko domowe  lub 
bardzo chce je mieć. Najczęściej są to psy, koty, 
króliki, chomiki, myszki, ptaszki, rybki. Są to nasi 
przyjaciele,  którzy nigdy nie będą się z nas śmiać - 
będą udawać, że nas słuchają. Dlatego my powinniśmy 
się nimi szczególnie troskliwie zajmować.
 Podczas rozmowy z ekspedientką z nowego sklepu 
zoologicznego „TUKAN” w Zakopanem dowiedziałam 
się, że wiele zwierząt cierpi. My możemy im pomóc. Jest 

wiele schronisk i domów adopcyjnych, do których my 
zawsze możemy przyjść i np. wyprowadzić psy na spacer, 
trochę się z nimi pobawić, postarać się znaleźć im dom. 
Możemy pomóc w ich opiece, lecz można też wspomóc 
takie miejsca finansowo. 
 Pamiętajmy jednak, że nasze pupile potrzebują 
opieki. Przedstawię wam kilka pomysłów, jak zrobić 
fajne zabawki dla naszych zwierzaków.

1. LEGOWISKO. Weź duże pudło kartonowe. Żeby 
ładniej wyglądało możesz obkleić je papierem 
prezentowym lub jakimś materiałem. W pudle wytnij 
otwór, aby zwierzak mógł swobodnie wychodzić. Do 
środka włóż poduszki. Przykryj kocem i poukładaj w 
środku zabawki. I gotowe.

2.PIŁECZKA. Weź w miarę dużą,  niepotrzebną 
skarpetkę. Zrób z niej duży supeł, kulkę tak, aby się 
turlała i już!

3.OBROŻA. Jeżeli niepotrzebna ci obroża spacerowa, 
wystarczy, że weźmiesz chustkę na szyję, ułożysz w 
trójkąt i zawiążesz pupilowi na szyi. 

 Możesz też wykorzystać twoje własne zabawki, 
którymi się już nie bawisz. Nowe zabawki kupisz w 
sklepie zoologicznym.  I pamiętaj o dobrej opiece nad 
swoim domowym pupilkiem.

Mary

 Za czasów naszych babć i prababć nie było 
specjalistycznych kosmetyków do pielęgnacji ciała. 
Nasze babcie używały do tego darów natury. Wiele z 
nich wyglądało lepiej niż my teraz. A to wszystko 
zasługa tajemniczych receptur upiększających. Oto 
kilka z nich polecanych przez moją babcię.

Przeciw wypadaniu włosów najskuteczniejszym i 
najprostszym do przygotowania jest “JAJKO + OLIWA”.
- Wykonaj miksturę ze świeżego jajka i oliwy. Nałóż ją na 
włosy i pozostaw na ok.  15 minut. Następnie dokładnie 
spłucz ciepłą wodą i czekaj na efekty.

Na walkę z trądzikiem polecamy:
- Pół kostki drożdży, trochę ciepłego mleka (2, 3 łyżki) 
wymieszaj i nałóż na ok. 30-40 min. Potem spłucz. 
Zabieg systematycznie powtarzaj.  Przed nałożeniem 
maseczki możesz wykonać zabieg rozszerzający pory, 
wtedy maseczka się lepiej wchłania. Do miski wlej 

wrzątek i wsyp liście zielonej herbaty. Nachyl się nad 
naparem kilka minut.

Na spierzchnięte usta: 
wystarczy nałożyć trochę miodu na ok. 15 min.

Maseczka na suche i zniszczone dłonie:
- Do ugotowanego i rozgniecionego ziemniaka dodaj 2,3 
łyżki mleka i 1 żółtko. Ciepłą maseczkę nałóż na dłonie i 
przykryj ręcznikiem. Po 15 minutach zmyj. Dla 
wzmocnienia efektu nałóż krem.

Jeżeli masz tłustą skórę 
polecamy tonik z aloesu a przygotujesz go tak:
- Weź pół szklanki czystego soku z aloesu, zmieszaj z 
połową szklanki soku z ogórka. Dodaj sok wyciśnięty z 
jednej połówki cytryny. Dokładnie wymieszaj.  Przelej do 
butelki i wsadź do lodówki. Przed użyciem wstrząśnij. Na 
wacik nalej trochę toniku i przemyj twarz. 

Mary

Babcine sposoby na piękno
 Tajemnicze receptury upiększające  
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 Krzyżówka z letnim hasłem  

1. Przedmiot którego uczy pan Piotrowski w gimnazjum
2. Zamiast zmazika 

3. Państwo do którego pojechało gimnazjum na plener zagraniczny
4. Mniejszy fortepian

5. Nazwisko nauczycielki historii
6. Już niedługo. Wymarzony czas dla uczniów

7. Obecna pora roku
8. Dziecko psa

9. Część mowy która odpowiada na pytania:jaki?jaka?jakie?
10. Przedmiot szkolny na którym maluje się, rysuje,szkicuje

11. Bardzo bliscy wam koledzy
12. Przeciwieństwo dodawania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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horoskop

Koziorożec
Nudy, nudy i jeszcze raz NUDY nie 
możesz znaleźć dla siebie zajęcia. Spróbuj 
czegoś nowego.  Nie od parady chodzisz do 
s z k o ły,  w k t ó r e j r o z w i j a n a j e s t 
kreatywność.  Poszukaj nowych inspiracji 

w swoim otoczeniu i stwórz nowy kreatywny wizerunek a 
poczujesz się jak nowo narodzony.

Strzelec
Już niedługo spełni się twoje małe 
marzenie. Pamiętaj,  aby nie słuchać opinii 
fałszywych przyjaciół którzy nie chcą 
twojego dobra. Zostaw za sobą fałszywe 

postacie i poszukaj nowych znajomości a niedalekiej 
przyszłości wszystko zacznie się układać  po twojej myśli

Lew
Już niedługo będziesz musiał dokonać 
wyboru między młotem a kowadłem, nie 
będzie to proste, ale gdy już wybierzesz 
poczujesz się o wiele lepiej. Postaraj się, 
żeby twój wybór by przemyślany i pamiętaj 
aby nie dawać się ponosić emocjom.

Wodnik 
W kolejnych dniach unikaj kłótni w domu. 
W szkole trzymaj się z dala od wrogów, z 
czasem wszystko wróci do normy. W razie 

potrzeby pogadaj ze swoim przyjacielem, on zawsze 
podniesie cie na duchu.
 

Ryby
Twoje życie będzie jak kalejdoskop. 
Trzymaj się mocno i spróbuj się w tym 
wszystkim nie pogubić. Pamiętaj aby nie 
brać wszystkiego na poważnie, żarty też się 
czasami przydają.

                  Byk
Gwiazdy zaczynają ci sprzyjać, twoje 
wysiłki zostaną już niedługo zauważone. 
Bądź jednak ostrożny, bo ktoś skutecznie 
chce ci przeszkodzić.

Skorpion
Gdy nastaną ciężkie dni szukaj pomocy 
u przyjaciół.
Pamiętaj, że oni zawsze znajdą dla 
ciebie czas. A jeśli codzienna rutyna cię 
zmęczy, znajdź czas na chwilę 
odpoczynku, możesz wybrać się na 

basen lub do parku z bliską ci osobą.

Bliźnięta
'Obudź w sobie romantyczną duszę, już za 
parę dni może okazać się niezmiernie 
potrzebna. Nie stresuj się niepotrzebnymi 
rzeczami, bo już niedługo zrozumiesz, że 
nie warto.

Baran
W niedługim czasie poznasz kogoś, kto 
odwróci twoje życie do góry nogami. 
Pamię t a j j ednak , żeby n igdy n ie 
zaniedbywać swoich dotychczasowych 
przyjaciół. 

Rak
Będzie ciężko... Musisz wziąć się w garść i 
pokazać wszystkim na co cię stać.  Jednak 
pamiętaj: ciężka praca przynosi efekty. Już 
niedługo zbierzesz owoce swojej pracy.

Waga
W sprawach sercowych zaczyna się w 
końcu układać,  uważaj jednak, abyś nie 
zepsuł czegoś,  na co tak długo czekałeś! 
Nie zapomnij w najbliższym czasie o tym 
co najważniejsze. 

Panna
Wiosna powoli się kończy, czas zacząć 
porządki wiosenne, bo może być za chwilę 
za późno. W najbliższych dniach nie opuści 
ciebie dobry humor. Wszystko idzie gładko 
i oby tak dalej.

Wróżka Eli

 Co wróżą ci gwiazdy? 


