
 Ulubione brzmienia uczniów z “artystycznej” 
Muzyczna Machina

  Zbliżają się święta i 
wokół nas wszędzie słychać kolędy. 
Lecz na co dzień,  gdy nie ma świąt 
słyszymy muzykę,  która wpada do 
uszu wszędzie, czy to w radio,  czy 
w s k l e p i e r o b i ą c z a k u p y . 
Nieuchronnie poddajemy się 
modnej muzyce wydobywającej się 
z głośników. Ale czy wszystkie jej 
rodzaje przypadają nam do gustu?
Odpowiadamy: “nie”. Jednak 
okazuje się, że nie jesteśmy wcale  
tacy oryginalni,  bo jak to każdy 
człowiek, ulegamy trendom. 
 Jesteśmy uczniami szkoły, 
gdzie każdy z nas chociaż trochę zna 
się na muzyce, uczymy się o 
klasykach wiedeńskich, genialnych 
kompozytorach i pianistach, ale czy 

wywiera to na nas tak silny wpływ, 
że w sklepie sięgamy po płytę 
Mozarta a nie np. “Hey”? Raczej nie. 
Może to z powodu “szkolnego 
obrzydzenia” i nauki wpajanej nam 
codziennie przez nauczycieli? Nad 
tym trzeba się głębiej zastanowić. 
Faktem jest, że w noszonych przez 
nas s łuchawkach rozbrzmiewa 
zupełnie inna muzyka.
 Aktualnie wśród młodzieży na 
tzw. „topie” jest muzyka pop i 
techno. W naszej szkole szczególnie 
w kręgu starszych uczniów występuje 
więcej słuchaczy o  bardziej 
oryginalnych gustach.

Dokończenie na stronie.4
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 Z okazji zbliżających się 
Świąt 

Bożonarodzeniowych 
życzymy wszystkim 

młodym artystom jeszcze 
więcej natchnienia, 

abyście tworzyli sztukę 
piękną prawie tak, jak 
magia świąt. Życzymy 
także wszystkim wielu 

rózg, ponieważ dyscyplina 
jest najważniejsza.

P.S. Strzeżcie się Nicoli van 
Magica, nawiedzi kogoś w noc 
wigilijną, a w tym czasie jest 

nieobliczalny, proszę 
wzmocnić ochronę.

Redakcja Taktu

  Matka Boska 
w wianku

  Od redakcji   

Przysiadła na sianku
By utulić jedynego
Syna chwalebnego

Stary Józef, stary 
Robi czary mary

Dla Jezusa malutkiego
Wybawcy świata całego 

Trzej Królowie byli
Ale już się zmyli

Bo ich wygnał czas
Do dalekich miast

Przybiegli do Pani
Pasterze zziajani

Do Jezuska zapukali
I mu pięknie zaśpiewali

Zola
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  ...prosto ze szkoły

 Akademia 
     10 listopada w naszej szkole 
odbyło się spotkanie poświęcone 91. 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Uczniowie klasy 5 i 6 
pod kierunkiem pani Małgorzaty 
Wojtaś pokazali scenkę 
przedstawiającą przejmowanie 
władzy z obcych rąk przez 
przedstawicieli administracji 
państwowej reprezentujących Polskę. 
 Występujący uczniowie 
przebrani byli w stroje symbolizujące 
ówczesne czasy. Dało to dodatkowy 
efekt przedstawieniu. Poprzez 
organizowanie podobnych scen z 
historii naszej ojczyzny 
przekazujemy nam młodym wartości 
takie jak wiara, honor i ojczyzna.
 Odczytano także wiersze 
związane z tematem odzyskania 
niepodległości napisane przez 
najmłodszych uczniów naszej szkoły.
Na koniec wykonawców nagrodzono 
gromkimi brawami.

AL

 Szlachetna 
Paczka 

 POSA i Muzyczna Kampania 

 26 listopada w naszej szkole 
odbył się już kolejny POSA MUSIC 
SHOW. Wzięli w nim udział soliści i 
zespoły z każdej klasy. Podział był 
na trzy kategorie: podstawówka od 1 
do 3, podstawówka - klasy od 4 do 6 
oraz gimnazjum. W kategorii 
najmłodszej miejsce trzecie zajęła 
grupa francuska z klasy trzeciej w 
składzie: Klimek Hubicki, Kasia 
Walczewska, Mateusz Zwijacz, Mira 
Fecko, Ala Bachleda, Agnieszka 
Król – Józaga i Wanda Ricca ex 
aequo z zespołem w składzie: 
Klimek Byrcyn, Zosia Widera, Ola 
Dziedzina i Kuba Sichelski. Miejsce 
drugie ex aequo Klaudia Wiśniowska 
i Zuzia Florek, a miejsce pierwsze ex 
aequo Małgosia Orawiec i Karolina 
Federowicz. W kategorii klas IV-VI 

miejsce trzecie zajęła Justyna Mazuś, 
drugie - Justyna Sikora a pierwsze ex 
aequo: Kasia Lipińska i Krzysztof 
Bienias w duecie z Antkiem 
Mackiewiczem. W kategorii 
najstarszej miejsca trzeciego nie 
przyznano, miejsce drugie ex aequo 
otrzymał zespół w składzie: Adela 
Mędoń, Kuba Bachleda, Szymon 
Filar i Kondrad Jonek oraz duet 
Wiktorii Zawiły z Natalią Dziurny, a 
miejsce pierwsze - zespół w 
składzie: Zuzanna Wiercioch, 
Mateusz Hulbój, Konrad Jonek, 
Marysia Gocał, Maciek Najbor i 
Ania Gluc. Nagroda publiczności 
przypadła zespołowi Adeli Mędoń. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

Bart

 Czary mary, hokus pokus  

25 listopada, zaraz po konkursie 
piosenki angielskiej, francuskiej i 
niemieckiej,  Ewa Utracka, Maryna 
Stańczewska, Nicola Harasimowicz i 
Zuza Zarycka zorganizowali wróżby 
dla klas I-III szkoły podstawowej. 
Odbywało się wróżenie z 
przedmiotów, wróżenie z liczb, ale 
najbardziej popularne okazały się 
wróżby Nicoli van Magica, który 

wróżył z kart Tarota i z zapałek, a  
specjalnie dla ostatniej uczestniczki -
Madzi wywróżył z pięciu zapałek 
połykając ogień. Drugą najfajniejszą 
zabawą, która zyskała największe 
poparcie było zbijanie balonów w 
których były imiona i nazwisko płci 
przeciwnej oraz kwiat wskazujący 
ich przyszłość. Balony były 
p r z e b i j a n o l o t k a m i a                  
zabawę prowadziła Zuza Zarycka.  
Niestety dzieci nie godziły się z tym, 
że powinno się rzucać po jednym 
razie i uparcie wróżyły z balonów po 
parę razy. W balonowych wróżbach 
odczytywały kartki mówiące kogo 
bardzo polubią w przyszłości, oraz 
który kwiat jest ich szczęśliwym i co 
to oznacza.

Ewua

 Nasza szkoła w ramach akcji 
“szlachetna paczka” zobowiązała się 
pomóc rodzinie z okolic Białego 
Dunajca, która niewątpliwie jest w 
trudnej sytuacji materialnej i 
mieszkaniowej. Akcja polega na tym,  
iż do 10 grudnia musimy pozbierać 
potrzebne tej rodzinie rzeczy i złożyć 
je w magazynie. Dlatego prosimy 
uczniów, rodziców i nauczycieli o 
mobilizację serca i skuteczne 
zaangażowanie się w akcję. 
 Zbieramy między innymi 
odzież, obuwie, żywność trwałą, 
artykuły szkolne, środki czystości, 
AGD.

Dziękujemy za pomoc 

Liliana Florek oraz redakcja Taktu

“Takt”, gazetka szkolna Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej, 
Zakopane, ul. Sienkiewicza 12. Skład redakcji: Zosia Walczewska (redaktor naczelny), 
Alicja Sabatowicz (sekretarz redakcji), Bartek Król-Józaga (redaktor graficzny), 
Maryna Stańczewska (kierownik działu informacji), Nicola Harasimowicz, Ewa 
Utracka, Zuzanna Zarycka. Opieka - Ewa Czerwieniec
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Co nas kręci
 Komputerowy świat Adama  

rozmowa z Adamem Świerczyńskim z I klasy gimnazjum 

-Kiedy zacząłeś grać w gry 
komputerowe?
- Mój pierwszy komputer dostałem 
w trzeciej klasie szkoły 
podstawowej. Wtedy nie było zbyt 
wielu gier komputerowych, dlatego 
musiałem zadowolić się kilkoma. 
Mój pierwszy komputer był bardzo 
słaby, a więc nie mogłem na nim 
grać w gry, które miały dobrą 
grafikę.
- Co skłoniło cię do tego, aby w nie 
grać?
- Trudno powiedzieć co mnie 
skłoniło. Przede wszystkim czas 
szybciej leci i można się fajnie 
zabawić np. w długie zimowe 
wieczory. Poza tym w komputerze 
można mieć dostępny Internet a w 
nim zdobywać potrzebne materiały 
na lekcje.
- Czy nie uważasz że gry 
komputerowe są wciągające i że 
jest to niebezpieczne?
- Zależy które. Np. jak zagramy w 
jakąś grę, w której jeździmy autem 
przy grafice 2D to nie bardzo. Ale 
jak zagramy w “Simsy” lub grę 
wojenną długie przesiadywanie nad 
nią nie jest wykluczone.
- Nie boisz się negatywnego 
wpływu komputera na umysł?

- Wiadomo, że komputer źle wpływa 
na umysł. Tata ciągle powtarza :D. 
W szkole podstawowej sam 
przekonałem się o tym na własnej 
skórze. Siedziałem przy komputerze 
parę godzin dziennie. Teraz próbuję 
się już ograniczać, ponieważ jestem 
starszy i mądrzejszy.
- Jakie są twoje ulubione gry?
- Najbardziej fascynują mnie gry 
wojenne. Zacięcie gram w “Call of 
Duty 4 Modern Warfare” i “Call of 
Duty Modern Warare 2”, które 
wyszło w listopadzie. Lubię też grać 
w gry samochodowe, takie jak “Need 
For Speed Shifte” itp.
- Jakich gier nie lubisz?
- Nie lubię gier dla dzieci.
- Ile godzin/minut spędzasz 
dziennie przed komputerem?
- Dziennie gram od 30 minut do 1 
godziny, ponieważ mama mnie 
ogranicza :D.
- Czy używasz Internetu, jeśli tak, 
to do jakich celów?
- Owszem używam go do różnych 
celów. Między innymi nauki. Wolny 
czas przeznaczam na gry online.
Warto wspomnieć też, że korzystam 
z różnych programów, takich jak 
Gimp. Próbuję również uczyć się 
obsługi Adobe After Efects Cs 4.
-Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Nicola

 Topiki startują 

Regulamin konkursu na “Topiki 
09/10“

1.“Topiki  09/10” są to  nagrody, które 
otrzymają uczniowie, wybrani jako 
najbardziej wyróżniający się spośród 
wszystkich uczniów 9 klas. 
“Topiki” przyznane będą w trzech 
kategoriach wiekowych – seniorów (I-III 
gimn.), juniorów starszych (IV-VI), 
juniorów młodszych (I-III)
2.Konkurs podzielony jest na dwa etapy. 
a) Pierwszy etap – wewnętrzne wybory 
reprezentantów poszczególnych klas -
komisja ogłasza wyniki poprzez 
wywieszenie listy 9 reprezentantów.
c) Od grudnia rozpoczyna się drugi etap 
konkursu, który potrwa do 17 lutego. W 
tym czasie klasy mają za zadanie 
wypromować swoich reprezentantów w 
dowolny sposób (kampania plakatowa, 
agitacja, happening itp.) Prosimy o 
zachowanie zasad fair play w czasie 
kampanii, plakaty należy rozwieszać 
tylko w wyznaczonych do tego 
miejscach.
d) 18 lutego – finał, podczas którego 
każda klasa musi przedstawić 5minutowy 
program dowolny (śpiew, taniec, film, 
scenki teatralne, przemówienia i każdy 
inny  pomysł, który  może przyczynić się 
do  zwycięstwa) promujący reprezentanta. 
Po tym następuje tajne głosowanie. 
Każdy uczeń  ma do dyspozycji  3 głosy, 
które oddaje na trzy  osoby z 9 finalistów, 
jednego juniora młodszego,  juniora 
starszego i  jednego seniora. Dzień 
finałowy odbywać się będzie pod hasłem 
„Bajkowe Królestwo“.
 Więcej na stronie zpsa.edu.pl

Zola

 Zbliżają się Topiki. Po 
klasach wędrują kartki z imionami 
kandydatów. Zastanawiamy się: na 
kogo oddać głos? Może tym razem 
mi się uda? Wszystko okaże się 18 
lutego.

Jak co roku odbędzie się 
konkurs na najbardziej popularną 
osobę w szkole. Każda klasa 
przygotuje wystąpienie dla swojego 
reprezentanta a szkoła zagłosuje. 
Wszyscy zastanawiają się na kogo w 
tym roku wypadnie kolej? Kto okaże 
się być na tzw. „topie”. 
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  wspomnienia

Wspominamy wrześniowe plenery - cz.II
 Przygoda z “pająkami”  

 Drugi wrześniowy plener w 
historii szkoły odbył się w 1998r. w 
Mielnie Unieściu. Prowadzony był 
przez panią Lidię Długołęcką 
Pinkwart, która wtedy była 
dyrektorką. W organizacji 
wspomagała ją zastępczyni 
Aleksandra Łakomik. Uczestniczyło 
w nim ok. 70 uczniów i 11 
nauczycieli takich jak: Bożena Bryl, 
Renata Mrowca, Monika Koba, 
Wanda Czerlinko, Elżbieta 
Rybowicz, Aleksandra Kozłowska, 
Justyna Jasiorkowska, Mirosław 
Nadymus i Jarosław Hulbój 
 Uczestnicy mieszkali w 
wojskowym ośrodku, w którego 
skład wchodziły dwa budynki 
połączone długim korytarzem. Była 
to bardzo duża parcela z uroczym 
ogrodem i placem zabaw. Jedną 
część  zamieszkiwały klasy starsze 

czyli VI, VII, VIII, IX razem z 
przydzielonymi Im nauczycielami, 
natomiast cz. drugą pozostałe osoby.  
W budynku zamieszkiwanym przez 
„starszaków” znajdowała się 
stołówka i olbrzymia sala 
gimnastyczna. 
 Organizacyjnie cały plener 
przemijał bardzo płynnie. Przez dwa 
tygodnie pogoda była słoneczna i 
sprzyjała wszelkim planom. Jedną z 
głównych atrakcji były zajęcia 
taneczne prowadzone przez panią 
Monikę Kobę. Poza tym odbywały 
się zajęcia ogólnokształcące jak i  
artystyczne.
 Pod koniec pobytu odbyła się 
wystawa prac powstałych w Mielnie. 
Niektóre dzieła zostały przekazane 
dyrektorowi ośrodka i rozwieszone  
w przeznaczonym na to miejscu.

 Wszystkim uczestnikom 
plener bardzo się podobał. Chyba 
najbardziej  jednak zapamiętał go 
jeden z uczniów, Wojciech Kleta, 
który nie przesypiał nocy z powodu 
panicznego strachu przed pająkami, 
a wraz z nim pani Ela Rybowicz, 
która chodziła go uspokajać.

  Siewka   

 Muzyczna Machina 
Dokończenie ze str. 1
 Dzięki sondzie na stronie szkoły dowiedziałam 
się, iż większość uczniów naszej szkoły słucha muzyki 
rockowej. Słucha się także heavy metalu. Mniej uczniów 
słucha muzyki klasycznej,  jazzu, punku,  bluesa i funku. 
Najmniej rapu. Jednakże sonda zazwyczaj nie pokazuje 
całkowitej prawdy, dlatego rozmawiałam też osobiście ze 
szkolnymi znajomymi i oto wyniki sondażu: 40% to fani 
muzyki rockowej, 20% - popu, 10% - muzyki klasycznej, 
30% - nie ma pojęcia.
 Patrząc na te wyniki okazuje się, że spora część  
osób nie wie, jakiej muzyki słucha i co ich interesuje. 
Stykamy się z tym na co dzień, lecz tego nie zauważamy. 
Jesteśmy jak roboty. Bez wiedzy na temat siebie, lecz z 
wiedzą powiększającą się z każdym dniem na temat 
wszystkiego, co nas otacza.
  Młodsi uczniowie z podstawówki są bardziej 
podatni na muzyczną modę. Dziewczynki, jak i niektórzy 
chłopcy słuchają wszystkim znanej Hannah Montany oraz 
High School Musical. Każda dziewczynka, aby być 
modną wyprasza u rodziców bluzę, plecak, czy nawet 
ołówek z ikoną ulubionej gwiazdki. Kiedy nie ma, 

chociaż jednego napisu z imieniem idolki nie będzie  
lubianą. Jest to przecież tak modne, że dziewczynki tracą 
głowę dla bycia taką, jaką jest wszystkich Hannah 
Montana.  Zapytałam o to moją młodszą siostrę, Kasię z 
klasy III,  oraz jej koleżankę Olgę z IV klasy,  co sądzą o 
muzyce, której słuchają.
- Dlaczego podoba wam się Hannah Montana?
Olga: Ładnie śpiewa, świetnie się ubiera i jest w ogóle 
super!
- A jak myślicie, co jest w niej takiego fajnego,  że 
przyciąga tylu fanów?
Kasia: Jest śmieszna i ma świetny serial na Disney 
Channel. Chciałabym być taka jak ona. 
Dlaczego akurat ona? Przecież jest wiele piosenkarek/
zespołów na Disney Chanel?
Olga: Ona jest zdecydowanie najlepsza! Jej muzyka 
przebija nawet Jonasów!
- Jak poznałyście swoją idolkę?
O i K: Na Disney Chanel!
 U gimnazjalistów także da się zauważyć znaczki 
ulubionych zespołów. Na korytarzach widzimy plecaki 
obszyte naszywkami i uczniów w koszulkach idoli. 
Jednak nie jest to tak “wszechpanująca” moda, jaką żyją 
młodsze dzieci. 

Zola
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Muzyczne fascynacje
 Placebo - moja miłość nie zawiodła na Torwarze  

relacja z koncertu zespołu w Warszawie
19 listopada, Torwar, Warszawa
Placebo

 Rok 2009 pozostanie długo w pamięci fanów 
Placebo (zwłaszcza tych polskich).  Nie dość, że wydali 
udany album zatytułowany „Battle For The Sun”, to po 
raz kolejny zagościli na warszawskim Torwarze w ramach 
trasy koncertowej pod tym samym tytułem. 
Przed gwiazdami wieczoru wystąpiła utworzona w 
Sydney grupa Expatriate.  Wcześniej zapoznałam się z 
twórczością zespołu i miło mnie zaskoczyli swoim 
występem, aczkolwiek zbyt mocne nagłośnienie gitary 
basowej raziło. Zanim jednak Expatriate zaprezentowało 
się na scenie, na dwóch telebimach umieszczonych  po 
obu stronach sceny wyświetlono krótkie filmy, co choć 
trochę umiliło fanom oczekiwanie. Po popisie Expatriate 
kolejna dawka filmów i wisienka na torcie - Placebo. 
Kiedy zgasły wszystkie światła, na białej kurtynie 
pojawiło się wszystkim dobrze znane zaćmienie słońca i 
było wiadomo, że to już,  za chwilkę. Fajnie jest zobaczyć 
swój ulubiony zespół na żywo. Spełnia się jedno z marzeń.  
Kurtyna opadła i nastąpiło energiczne wejście z 
kawałkiem „For What It’s Worth”. Następnie kolejny 
przebój z nowej płyty „Ashtray Heart”. Nowy perkusista 
ożywił i nadał nowe brzmienie zespołowi. Potem stałe 
punkty trasy, czyli „Battle For The Sun” i 
„Soulmates” (przypomina się akcja flagowa z 2007 roku). 
Na pierwszych nutach „Speak In Tongues” fani 
wyciągnęli małe pojemniczki,  a w momencie 
kulminacyjnym utworu cała hala wypełniona została 
unoszącymi się  bańkami. Panowie nie kryli zdziwienia. 
Efekt niesamowity.  Piosenka została zadedykowana 
Lechowi Wałęsie. Potem nastąpiło zwolnienie tempa na 

stare „Follow The Cops Back Home” i zagrane nieco 
niechlujnie „EVERY YOU EVERY ME”. 
.Po przeboju „Special Needs” przyszedł czas na kolejną 
piosenkę z nowej płyty „Breathe Underwater”. Stef 
zasiadł do pianina, Brian z gitarą akustyczną i rozpoczął 
się jeden z najpiękniejszych momentów na koncercie. To 
akustyczne wykonanie „Because I Want you” (jak sam 
Brian określił - „lounge version”) zrobiło wrażenie, po 
którym to zapowiedziano funkowe „Twenty Years” i 
dyskotekowe „Julien”, czyli mocne strony pracy z nowym 
perkusistą. Przyszedł czas na „The Never-Ending Why” i 
wspaniałe „Blind” (szkoda, że bez „Passive Agressive”), 
„Devil In the Details”, w którym wokalista zjadł linijkę 
teksu (została ona odśpiewana przez tłum fanów) i 
wyczekiwane przez wszystkich „Meds” ze znanym tekstem 
„Baby,  Did You Forget to take your meds”.  Tym razem 
Leki bez wstępu na akustyku, co rozczarowało mnie,  ale 
mimo to wiernie śpiewałam. Na koniec smutne „Song To 
Say Goodbye”. Zespół zszedł ze sceny, na telebimach 
ukazała się tańcząca balerina w czerwonym tutu, a 
niektórzy zaczęli pospiesznym krokiem wychodzić. Jednak 
Ci którzy znają Placebo wiedzieli, że to nie był koniec. Po 
długich oklaskach i krzykach grupa wyszła z powrotem na 
scenę i zaczęła „Bright Lights”.  Utwór należy do 
niewielu, których nie lubię, ale w tym wykonaniu 
najbardziej spodobały mi się chórki.  Głos odmawiał mi 
posłuszeństwa, ale następny numer musiałam odśpiewać - 
„Special K” (Nie musicie znać słów, tylko para papa 
parara - zapewniał Brian przed wykonaniem utworu z 
albumu „Black Market Music”, a wszyscy wiedzieli co 
mają robić). Takie momenty jak „para papa parara” na 
„Special K” pamięta się do końca życia. Kolejni ludzie 
zwiedzeni tytułem następnego kawałka ‘The Bitter End’ 
zaczęli wychodzić, ale to był błąd, ponieważ chłopaki 
(nadal pełni energii) po kilku minutach wyszli ponownie 
na scenę z 'Infra-Red”, a pozostali fani zaczęli śpiewać 
(tekst pasował do duchoty jaka panowała na hali). 
Dopełnieniem koncertu było niepublikowane na żadnym z 
wydawnictw „Trigger Happy”.  Dla mnie była to miła 
niespodzianka, ponieważ utwór darzę wyjątkową 
sympatią, a nie na każdym koncercie go grają. „Taste In 
man” było zakończeniem najpiękniejszego wieczoru w 
moim życiu. Cała widownia wpadła w trans. Nikt nie 
chciał wychodzić.
Jednym z minusów koncertu był brak wentylacji i wody. 
Już na samym początku dawało to nieprzyjemne skutki, 
wiele zasłabnięć i liczne reanimacje.                    Maryna
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  idą święta...

 Moja siostra jest Mikołajem  

Ponieważ zbliżają  się święta 
postanowiłam, że przeprowadzę 
wywiad z osobą,  która miała okazję 
wcielić się w Mikołaja (a raczej 
Mikołajkę)
- Słyszałam, że kiedy chodziłaś do 
szkoły przebierałaś się z św. 
Mikołaja?
- Tak, faktycznie w średniej szkole 
miałam okazję przebrać się za 
Mikołaja.  Razem z dwoma 
koleżankami chodziłyśmy po szkole 
i rozdawałyśmy prezenty. Jedna z 
moich koleżanek była aniołem, 
druga diabłem. Ja miałam 
w y p oży c z o n y o d k s ięd z a 
profesjonalny strój Mikołaja.

- Rozdawałyście prezenty 
tylko w swojej szkole?
- Któregoś roku dyrekcja 
wydelegowała nas do kilku  
szkół podstawowych. To 
była świetna zabawa, dzieci 
cieszyły się z prezentów, 
śpiewały piosenki i mówiły 
modlitwy.
- Co najbardziej zapadło 
Ci w pamięć z tamtych 
Mikołajek?
- Pamiętam, że poszłyśmy 
do podstawówki, do której 
chodził mój młodszy brat. 
Kiedy odwiedzałyśmy jego 

klasę on powiedział kolegom, że to 
jego siostra roznosi prezenty i 
wszyscy wiedzieli, że to nie jest ten 
prawdziwy św. Mikołaj.
- Czy zdarzyło Ci się później 
organizować Mikołajki ?
- Tak, kiedy moje córki były młodsze 
przychodził do nas do domu św. 
Mikołaj, w którego najczęściej 
wcielał się mój kuzyn.
- Planujesz w przyszłości coś 
podobnego ?
- Możliwe, że w przyszłym roku 
zorganizuję Mikołaja dla dzieci i 
rodziców w schronisku nad Morskim 
Okiem.

Krett 

Dania – tradycyjną wigilijną potrawą jest pieczona kaczka. Ciekawym 
zwyczajem jest podawanie ryżu z owocami w miseczkach – tylko w jednej z 
nich jest migdał. Osoba, której dostanie się owa miseczka, ma prawo do 
dodatkowego prezentu. 
Słowacja – obchodzi się tradycyjną wigilię z czosnkowym opłatkiem. 
Przygotowuje się zupę z kiszonej kapusty i z grzybami, karpia oraz ciastka z 
makiem lub twarożkiem – “bobalki”. 
Kolumbia – obchody świąt rozpoczynają się 8 grudnia. W dzień 17 grudnia 
rozpoczyna się nowenna, po której dzieci otrzymują leguminę z bakaliami 
oraz małe ciasteczka.

(źródło: wikipedia.org)
Nicola

 Święta z leguminą i bobalkami  
Poznajemy tradycje innych narodów

 Listy  
do Mikołaja

Kochany Mikołaju proszę,  żeby 
babcia była zdrowa. A dla dziadka o 
prezent. Dla mojej prababci proszę , 
żeby była zdrowa i wesoła. A dla taty 
proszę, żeby  miał lamę.

Ola Dziedzina
***

Drogi Mikołaju.
Bardzo cię proszę o to, żebyś tacie 
przyniósł ognistego jeepa, a mamusi
“ferrero rocher”. Dla babci zdrowie, 
a dla Zdzicha też  jeepa.

Zuzia Mrugacz
***

Święty Mikołaju proszę cię, żeby 
moja babcia była zawsze zdrowa, 
proszę cię, żeby mój brat się dobrze 
uczył,  żeby moja mama była zdrowa  
i mój tata miał mniej pracy.

Madzia Smolińska 
***

Drogi Mikołaju  proszę cię o zdrowie 
dla brata, bardzo dużo prezentów dla 
siostry dżipa dla taty, kabriolet dla 
dziadka. Dla mamy - większy pokój. 
Dla babci - większą kuchnię. Dla 
kuzynki - petshopy. Dla kuzyna - 
samolot na pilota.  A dla drugiego 
kuzyna - laptopa.

Daniel Pawlikowski 
***

Drogi Mikołaju bardzo cię proszę o 
to,  żeby moja siostra wyzdrowiała, 
bo bardzo lubi zimę.  Ma złamany 
obojczyk i nie może jeździć na 
snowbordzie, bardzo to lubi. Chodzi 
do klubu i bardzo lubi swojego 
trenera. Połamała się w Holandii.

Kuba Sichelski 
***

Proszę cię o to, żeby moja koleżanka 
Inga wyzdrowiała. Żeby też w 
mieście było wesoło.  Proszę cię o to, 
żeby moja babcia była zdrowa i 
wesoła.

Angelika Jurkowska
(Autorzy listów są uczniami klasy II)
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 Przepowiednie wróżbity  
Nicoli van Magic

 Miesiąc będzie sprzyjał naszym oczekiwaniom. W powietrzu nie znajdziemy 
substancji, która wpływa na nasz humor  i samopoczucie. Będziemy cały czas 
uśmiechnięci, szczególnie po wywiadówce. Mam nadzieję, że wszyscy 

przygotowani są na 
w i e l k ą , u k r y w a n ą 
tajemnicę …… niestety 
zapomniałem jej treści. 
W tym miesiącu dowiemy 
się, kto jest Świętym 
Mikołajem, dostaniemy 
dużo prezentów a przede 
wszystkim będziemy mieć 
wolne od szkoły i powiem 
wam, że bardzo długo, bo 
aż dwa tygodnie.  
Czytam z moich kart…
Widzę, że Jakub Bachleda 
rozbije swoją gitarę na 
jednym ze swoich 
koncertów, że Mateusz 

Zwijacz zgubi gdzieś w szkole swój berecik a przede wszystkim że nawiedzi 
nas niespodziewanie nasza najukochańsza pani Psor (chyba całe gimnazjum 
wie, kto to, hm?). Nie mam już więcej wiadomości zapraszam do następnego 
numeru. Będzie ciekawie!!! Piszcie listy!!!
                                                                                               Nicola van Magic

 Przepis Kasi  
Walczewskiej

Magiczne naleśniki Kasi
 W naszym świątecznym 
wydaniu “Taktu”, zapytałam Kasię 
Walczewską z III klasy o to,  co 
potrafi ugotować. 
 Jej odpowiedź bardzo mnie 
zaskoczyła, ponieważ nawet nasz 
kuchmistrz (ja) nie potrafi 
przyrządzić tak skomplikowanej i 
pysznej potrawy.
Oto przepis Kasi Walczewskiej na 
naleśniki:
Potrzebne składniki:
-2 jajka
-2 szklanki wody
-2 szklanki mleka 
-trochę soli
-2 łyżki oliwy 
 Składniki bardzo dobrze 
wymiksować, aby uzyskać 
mieszaninę  jednorodną. Masę 
wlewamy na rozgrzaną patelnię i 
czekamy, aż za pomocą magicznych 
właściwości ciepła,  nasz naleśnik 
się  zarumieni. Robimy kilka takich 
plastrów, po czym smarujemy je 
zaczarowaną Nuttellą.  Potem w 
ciszy konsumujemy nasz wypiek (w 
ciszy nasze zmysły są bardziej 
wyczulone na smak).
... ciekawe, magiczne naleśniki. 
Zastanawiamy się jak Kasi udają się 
bez mąki....                        Evua

 W minionym miesiącu wróciła do szkoły, po dłuższym czasie 
nieobecności, pani Tawłowicz, a skończyła swoją rolę jej zastępczyni pani 
Kamińska. Obie panie uczą chemii tyle, że pani Kamińska przyszła do nas na 
zastępstwo z “Kenara”, a Pani Tawłowicz uczy w naszym gimnazjum od paru 
lat. Aby pożegnać panią z zastępstwa chciałam zapisać tutaj jedno z wielu 
śmiesznych wydarzeń, które z nią przeżyliśmy. 
 W pewien czwartek na lekcji chemii Nicola z I gimnazjum (ale to 
wszyscy chyba wiedzą), sprzeczał się z panią. W trakcie rozmowy, pani, chcąc 
zakończyć dyskusję żartobliwie stwierdziła, że jeżeli Nicola chce się jej 
oświadczyć, to niech kupi bukiet róż i pudełko czekoladów! Nicola usiadł 
speszony i mamrocząc pod nosem obiecał, że przyniesie dar dla ulubionej 
pani profesor… 
Niestety, nie doszły do mnie słuchy odnośnie tego ,czy Nicola spełnił swoją 
obietnicę.
„Kto chce się uczyć, nauczy się i u nauczyciela niezbyt mądrego, kto zaś nie 
chce - nie nauczy się u najlepszego.”- Mikołaj Gogol

Zola

“Szósta klepka”. Kącik śmiesznych zdarzeń szkolnych

 Pani od pudełka “czekoladów” 
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