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 Jak co roku w naszej szkole odbył się konkurs 
piosenki obcojęzycznej znany pod nazwą „POSA 
Music Show”. Co roku liczba uczestników jest coraz 
większa. Tym razem chętnych do śpiewania było tak 
dużo, że trzeba było konkurs rozegrać w ciągu dwóch 
dni. 8 grudnia walczyli uczniowie szkoły podstawowej 
a 15 grudnia – gimnazjum. Laureatami pierwszych 
miejsc zostali: Małgosia Orawiec z kl. II, duet Kacper 
Hubicki i Kacper Borkowski z kl. VI i zespół w 
składzie: Maciej Najbor, Konrad Jonek, Kuba 
Bachleda-Szeliga, Szymon Filar z kl. III gimnazjum.
	
 Konkurs organizowany jest od trzech lat. 
Najpierw był to konkurs piosenki angielskiej, potem 
doszły języki: niemiecki i francuski, a w tym roku można 
było śpiewać  praktycznie we wszystkich językach.
W czasie konkursu występami była zachwycona cała 
szkoła. Po każdej piosence publiczność  biła naprawdę 
mocne brawa. Należy dodać, że całą zabawę prowadziły 
Wiktora Zawiła i Natalia Dziurny, które wspaniale 
komentowały występy i dodawały otuchy występującym. 
W dniu konkursu przeznaczonego dla szkoły 

podstawowej po zaprezentowaniu się 
wszystkich uczestników, gdy 
zniecierpliwieni czekaliśmy na 
wyniki, czas publiczności umilał 
zespół muzyczny pod kierunkiem 
pana Tomasza Palucha, do którego 
dołączyła absolwentka szkoły 
Zuzanna Wiercioch. Przedstawili  
repertuar, z którym grupa jechała na 
koncert do Krakowa. Wszystkim 
bardzo się podobało. Po koncercie w 
końcu ogłoszono wyniki. 
W obu częściach konkursu w jury 
zasiedli:  pan Tomasz Paluch 
oceniający uczestników pod 
względem muzycznym, pani 
Magdalena Łukasik oceniająca 
poprawność językową i pani Ewa 
Czerwieniec, która oceniała występ 
pod względem artystycznym. 

Natomiast w finałach jurorami była publiczność, która 
dostała arkusze z ocenami i przyznawała  je według 
własnego  uznania. 
W kategorii klas od 1 do 3 pierwsze miejsce zdobyła 
Małgosia Orawiec z kl. II, drugie – Zosia Jakubiak z 
kl. I,  trzecie ex equo duety Kasia Kreft i Zuzanna 
Florek  z kl. II oraz Aleksandra Piwowar i Wiktoria 
Chyc z kl. II. 
W kategorii klas od 4 do 6 - pierwsze miejsce zdobyli 
Kacper Hubicki i Kacper Borkowski z kl. VI, drugie – 
Justyna Mazuś z kl. VI, trzecie – Kacper Hubicki. 
Wyróżnienia przyznano duetowi Aleksandry Marcisz i 
Krzysztofa Bieniasa z kl. V i zespołowi w składzie: 
Emilia Tycner, Marcelina Jasińska i Dominik 
Prusinowski z kl. V.
Pierwsze miejsce  w kategorii gimnazjum zajął zespół w 
składzie: Maciek Najbor, Kuba Bachleda, Konrad 
Jonek, Szymon Filar. Ich zespół „bez nazwy“  zrobił 
największą furorę śpiewając piosenkę zespołu 
Rammstein „Du hast“. 

Dokończenie na stronie 5
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  prosto ze szkoły...

	
 W święto Mikołajek w godzinach 12.00 – 13.00 
w naszej szkole odbyły się wolne wybory do 
samorządu uczniów. W ten sposób uczniowie dostali 
prezent w postaci braku kilku lekcji i oczywiście 
swojej reprezentacji w życiu szkoły. Przewodniczącą 
została Aleksandra Chrobak z III/g.
W sali koncertowej zebrała się cała szkoła. Na początku 
miało miejsce wprowadzenie do całej sprawy, 
wytłumaczenie o co chodzi. Później kandydaci  do 
samorządu przedstawili swoje programy wyborcze, 
zaczynając od uczniów klasy I, kończąc na klasie IX. 
Każdy miał ok. 3 minut na zaprezentowanie swojego 
programu. Później, każdy uczeń otrzymał karteczkę z 
imionami i nazwiskami kandydatów. Obok wybranego 
przez siebie kandydata, można było postawić jeden na 
całej kartce znak „X”. 
Obyło się bez większych kłopotów, jednakże trzy głosy 
były nieważne. W komisji liczącej głosy zasiedli: Patryk 
Początek, Adrian Schabenbeck  oraz Maks Wielgus.
Ostatecznie do samorządu dostali się; 
Aleksandra Chrobak (kl. IX), Dominik Nadymus (kl. 
VIII), Wiktoria Zawiła (kl. IX), Miłosz Marcisz (kl. II), 
Dagmara Jarzyńska (kl. V)  i Wiktoria Bryniczka (kl. 
VII). 
Wybranym do samorządu gratulujemy i życzymy 
sukcesów w pracy !

Victa

	
 W POSA zostały wprowadzone nowe 
dodatkowe zajęcia dla uczniów. Są to zajęcia taneczne. 
Każdy uczeń chcący się trochę poruszać teraz ma ku 
temu okazję. W poniedziałki o godzinie 15.15, w sali 
nr 10 szkoły muzycznej (baletowej, teatralnej) 
odbywają się zajęcia z panią Moniką Foster.  
Każde spotkanie zaczynamy  od krótkiej rozgrzewki, 
potem trochę tańca a na koniec rozciąganie. Na razie 
frekwencja nie jest tak wysoka, jak można by się tego 
spodziewać. Regularnie chodzą cztery dziewczynki z 
podstawówki oraz kilka gimnazjalistek. Na zajęciach jest 
też jeden chłopak! Myślę, że tak niska frekwencja 
spowodowana jest tym, że niewiele osób wie o 
wprowadzeniu nowych zajęć. Serdecznie wszystkich 
zapraszamy. 

Mar

 Uczniowie  
też mają władzę

W tym roku firma „Braty i kompany” przygotowała dla 
naszej szkoły duży plac zabaw przypominający zestaw 
instrumentów dla kapeli rockowej.Tę miłą niespodziankę 
dzieci z naszej szkoły odkryły po wakacjach. Plac 
zorganizowano w ogródku przed Białym Domem. Na 
środku ogromnej piaskownicy stoi tunel w kształcie 
perkusji. Są też dwa głośniki będące podstawą 
utrzymującą huśtawki. Znajduje się tam także gitara, do 
której można wejść i zwiedzić ją od środka. Dzieciom 
najbardziej podobają się huśtawki.  Każdy uczeń szkoły 
podstawowej uważa, że to świetny pomysł, bo teraz mają 
się, gdzie bawić. Nie tylko dzieci zadowolone są z tej 
zmiany. Gimnazjaliści chyba nawet bardziej. W 
oczekiwaniu na fakultety przypominają sobie dawne 
czasy.

Mar

 Perkusja do zjeżdżania  

 Tanecznie  
spędzamy czas

rys. Weronika Zawiła

 Wuef na lodzie  
	
 Zaczął się sezon zimowy, dlatego wszystkie 
klasy podczas lekcji WF-u wybierają się na łyżwy.
Jest to niesamowita frajda dla  uczniów naszej szkoły i 
chociaż w drodze na lodowisko niektórym jest straszliwie 
zimno, niewielu rezygnuje z takiej zabawy. Uczniowie są 
zadowoleni a ci którzy nie potrafią jeździć na łyżwach 
zawsze mogą liczyć na pomoc nauczyciela.

Ela

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



grudzień 2010, numer 1

“TAKT” gazetka szkolna Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej

artystyczne wariacje

3

	
 W naszej szkole odbyły się trzydniowe  
warsztaty slamu poetyckiego. Prowadzili je zawodowi 
slamerzy  Wojtek Cichoń i Grzegorz Bruszewski. 
Udział w nich brali uczniowie gimnazjum POSA oraz 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. o. 
Balzera. Uwieńczeniem warsztatów była bitwa slamu, 
którą zwyciężyła Adela Mędoń.
Podczas warsztatów uczniowie uczyli się pisać teksty, np. 
zainspirowane wyciętymi z gazety zdaniami. Ćwiczyli 
też, jak czytać i prezentować swoje teksty przed 
publicznością, jak występować używając mikrofonu. Na 
zakończenie warsztatów odbył się slam poetycki. W 
bitwie wzięło udział 20 uczniów.  Licznie zebrana  
publiczność przyszła kibicować kolegom. Na początku 
slamerów oceniało pięć przypadkowo wybranych osób z 
publiczności, które za pomocą kartek z punktacją oceniali 
artystów. Najniższa i najwyższa nota były odrzucane, a 
środkowe sumowane. Kolejność występów była losowa. 

Po każdym publiczność nagradzała brawami młodych 
slamerów. 
W półfinale uczestnicy prezentowali się parami, również 
wybieranymi losowo. Z każdej musiał odpaść jeden 
slamer. W pierwszej parze o wejście do finału walczyli 
Maciej Kiełpiński wraz z Kingą Dusik. Z tej rozgrywki 
zwycięsko wyszła Kinga. Drugą parą była Adela Mędoń 
oraz Magda Mateja ( z gimnazjum Balzera). Tu jednak 
lepsza okazała się Adela.
W finale publiczność oceniała Kingę i Adelę. Ostatecznie 
wygrała Adela. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
następnych sukcesów.
Przed samym finałem dla publiczności zagrał zespół 
ZPTP.
Więcej o slamie w rozmowie z  Grzegorzem Bruszewskim 

- str. 4
Agata

 Potyczki słowa mówionego  

14 grudnia w naszej szkole 
rozpoczęła się kolejna edycja 
Topików, czyli konkurs na 
najpopularniejszych uczniów 
naszej szkoły. 
W konkursie biorą udział wszystkie 
klasy, które  podzielone są na trzy  
kategorie: seniorów, juniorów 
starszych  i juniorów młodszych. 
Pierwszy etap konkursu to klasowe 
wybieranie kandydata na Topika, 
natomiast drugi rozpoczyna się po 
wewnętrznych wyborach i trwa do 
16 lutego. W tym czasie  klasy mają 
za zadanie promowanie swoich 
kandydatów. Ostatnim etapem 
konkursu jest wybranie zwycięzców 
podczas wielkiego finału, który 
odbędzie się 17 lutego 2011 roku. 
W głosowaniu na Topika biorą 
udział wszyscy uczniowie szkoły, a 
po wytypowaniu Topików 
nagradzane są całe klasy pracujące 
na sukces swojego przedstawiciela. 
W tym roku hasłem przewodnim 
imprezy będą „Gwiazdy 
Hollywood”.

Ela

 Topiki  
„Wszelkie krzywdy serca rozświetl mocą swą” - te, między innymi 

słowa kolędy autorstwa pani Justyny Kowalik zabrzmiały  20 XII  w szkolnej 
auli  podczas  świątecznego  koncertu. Usłyszeliśmy także kolędy autorstwa 
pana Macieja Pinkwarta oraz te znane wszystkim, tradycyjne.
  Emocji dostarczały nam solistki Agnieszka Przekupień (absolwentka 
POSA), Nika Lubowicz (absolwentka szkoły muzycznej)  oraz Marcelina 
Budz (obecna gimnazjalistka POSA). Towarzyszyły im szkolne grupy 
wokalne i zespół instrumentalny, w którego skład  wchodzili uczniowie jak i 
nauczyciele.  Muzykę skomponował i zaaranżował  pan Stanisław Lubowicz. 

Agata Krząstek 

 Współczesne kolędy  

 Nowy dom handlowy pod Tatrami   
Na Krupówkach 30 listopada odbyło się z 
wielką pompą otwarcie sklepu H&M. Ta 
jedna z większych na świecie firm 
odzieżowych zawitała po Tatry. We  
wtorek przed nowo wybudowaną 
kamienicą na Krupówkach, zgromadziły 
się tłumy. To wszystko z powodu bonów  
na 100 zł dla pierwszych 50 osób. Ludzie 
licznie gromadzili się już od rana.  Nie 
odstraszał ich ani tłok ani ochroniarze. 
Panowała zasada:”Kto pierwszy ten 
lepszy”. W końcu dewizą renomowanej 
marki jest  "Moda i jakość po najlepszej 
cenie". rys. Ola Hulbój
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 Show sposobem na sukces i nadzieją na szóstkę  
rozmowy z laureatami POSA Music Show 2010

Nie pomyliłam się
rozmowa z Małgosią Orawiec 

z kl. II, zdobywczynią I 
miejsca w kat. klas I-III

T: Jak wybrałaś swoją piosenkę?
M: Moja mama mnie jej uczyła i 
poradziła mi, żebym ją zaśpiewała.
T: Wolisz grać na pianinie, czy 
śpiewać?
M: Chyba śpiewać.
T: Stresowałaś się przed wyjściem 
na scenę?
M: Tak. Cała się trzęsłam. Bałam 
się, że się pomylę...
T: Jesteś zadowolona ze swojego 
występu?
M: Chyba tak. Nie pomyliłam się. 

Mama mówiła, że jesteśmy tragiczni
rozmowa z Kacprem Hubickim 

i Kacprem Borkowskim z kl. VI, laureatami pierwszej nagrody
 w kat. klas IV-VI

T: Jaki utwór wykonaliście?
KK: “Highway to hell” ACDC.
T: Czy od początku wiedzieliście, że 
ją wykonacie?
KK: Nie. Na początku mieliśmy 
zespół z Tosią Kudasik i Justyną 
Mazuś, jednak się on rozpadł.
T: Skąd więc ten pomysł?
KK: Ten pomysł poddał nam brat 
Borówy. Powiedział, że do tej 
piosenki można zrobić ciekawe 

show. Więc postanowiliśmy to zrobić 
we dwóch.
T: Gdzie ćwiczyliście?
KK: Najczęściej u Borówy w domu. 
Jego mama, kiedy usłyszała nas po 
raz pierwszy, to powiedziała, 
żebyśmy sobie dali spokój, bo 
jesteśmy tragiczni.
T: Ale jesteście zadowoleni ze 
swojego występu?
KK: Tak, wszystko było tak, jak 
miało być. 

Mieliśmy nadzieję na szóstki 
rozmowa z przedstawicielem zespołu, który wygrał w kategorii klas VII-IX - Szymonem Filarem

T: Jakie wykonaliście piosenki?
S: „Du hast” Rammsteina, „Wake 
up!” Rage Against the Machine i 
„Wish you were here” Pink Floyd.
T: Na co dzień jesteście zespołem, 
czy zagraliście razem tylko na 
konkursie?
S: Nie, nie jesteśmy zespołem. 
Razem zagraliśmy tylko na 
konkursie.

T: Jak długo i gdzie ćwiczyliście?
S: Ćwiczyliśmy już od miesiąca, 
najczęściej u Łukasza, w sklepie 
muzycznym.
T: Skąd pomysł na dym i kolorowe 
światła?
S: Taki mieliśmy pomysł na nasze 
show, a urządzenia pożyczyliśmy też 
od Łukasza.

T: Dlaczego wybraliście akurat takie 
piosenki? Czy miały mieć one jakieś 
przesłanie?
S: Wybierając piosenkę Rammstein, 
chcieliśmy przekazać Panu 
Cyganowi, żeby dał nam 6 z 
niemieckiego, a Pink Floyd 
wybraliśmy dla zabawy.

Dokończenie ze str. 1
To było rzeczywiście wielkie show. W czasie ich występu 
panowała ciemność, na scenę padały tylko czerwone 
światła, do tego  pełno dymu - jak na prawdziwym 
koncercie Rammstein. Drugie miejsce zajęła Katarzyna 
Lassak w piosence „Don't know why“  Nory Jones. 
Akompaniując sobie na fortepianie zyskała uznanie u 
pana Tomasza Palucha. Trzecie miejsce zajęła Katarzyna 
Lipińska za piosenkę zespołu Abba „Money, money“. 
Na konkursie było  kilka humorystycznych wpadek. 
Kiedy zaczynał się występ zespołu w składzie Szymon 
Filar, Dominik Nadymus, Kuba Bachleda, Maciek Najbor 

i Konrad Jonek, jeden z gitarzystów (Konrad)  spóźnił się 
na swój występ, bowiem przebywał w innej szkole  na 
konkursie historycznym. Ponadto, gdy miał  już grać, 
odczepił się  pasek od gitary, ale na szczęście Konradowi 
udało się ją złapać. Niestety musiał przez część utworu 
grać na klęcząco. Natomiast przy występie Kasi 
Lipińskiej jeden gimnazjalista rzucił się łapczywie na 
czekoladowe monety, które wokalistka rozrzuciła 
podczas wykonywania utworu.
Wszystkim jednak POSA MUSIC SHOW bardzo się 
podobało i nie możemy doczekać się przyszłego roku. 

Ela i JunioreXis

Ze wszystkimi laureatami rozmawiała 
Ola Hulbój

 Prawdziwe Show na POSA MUSIC SHOW  
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  pięknie i śmiesznie

 Jak znalazłem się 
w wannie z karpiem

W ostatnim tygodniu prosiłam różne osoby o to, żeby 
opowiedziały mi śmieszne historie, które przytrafiły 
się im w Święta Bożego Narodzenia. Chodziło mi o to, 
żeby były to wydarzenia, które pozostaną w ich 
pamięci do końca życia i po prostu były zabawne. Oto 
niektóre z nich:

Maryna Stańczewska: Kiedyś,  podczas wigilii jadłam 
barszcz z uszkami; nagle dostałam sms, więc go 
odczytałam. Pech chciał, że akurat zostałam 
potrącona przez osobę siedzącą obok mnie i moja 
komórka wpadła do zupy. Wówczas byłam zmuszona 
wypluć to, co miałam w ustach z powrotem do miski, 
gdyż w innym razie wszystko wylądowałoby na osobie 
siedzącej przede mną.

Kasia Walczewska: Wyjechałam z rodziną do 
Gdańska.  Wigilia odbyła się w pałacu w Leźnie. W 
czasie wigilii poszłam z moja przyjaciółką Olgą na 
dół, do spiżarni.  Tam usłyszałyśmy jakieś dziwne 
odgłosy,  których bardzo się przestraszyłyśmy. 
Uciekłyśmy wtedy na górę i zawołałyśmy Bronka i 
Wacka. Zeszli z nami na dół i też się bardzo 
wystraszyli.  Tata Wacka - właściciel restauracji w 
pałacu - powiedział, że w dawnych czasach mieszkała 
tu Biała Dama.  Zszedł z nami na dół. Kiedy wrócił 
powiedział nam, że  musi iść pomagać w roznoszeniu 
jedzenia. My wtedy postanowiliśmy ponownie zejść na 
dół. I wtedy zobaczyliśmy windę, która wozi jedzenie. 
Otworzyła się, a w środku dostrzegliśmy kartkę z 
napisem „zabiję was!”. To nas jeszcze bardziej 
przeraziło,  a gdy odwróciliśmy się w stronę schodów 
zobaczyliśmy tam jakaś panią ubraną na biało. 
Najodważniejszy z nas, Bronek, ściągnął kobiecie 
przebranie. Okazało się, że nasi rodzice postanowili 
nas przestraszyć, a za Białą Damę przebrała się nasza 
ciocia. 

Antoni Żygadło: W pewien wieczór wigilijny mama 
poprosiła mnie, bym przyniósł karpia, który pływał w 
wannie. Gdy wszedłem do łazienki i pochyliłem się nad 
wanną pomyślałem, że nie będzie to trudne zadanie. 
Niestety, próbując wyłowić rybę, wylałem trochę wody 
na podłogę. Pech chciał,  że w chwili, w której miałem 
karpia w rękach poślizgnąłem się i wpadłem do 
wanny .

Maria

 Paulina najpiękniejsza! 

 Niedawno w telewizji mogliśmy 
zobaczyć finał pierwszej polskiej edycji 
programu Top Model – zostań modelką. 
W finale zostały trzy dziewczyny, które 
najlepiej spisywały się w rolach 
modelek. Zwyciężczynią została Paulina 
Papierska. Program wzbudzał wiele 
emocji, także wśród dziewczyn w naszej 
szkole. Oto odczucia niektórych z nich.

Maryna Stańczewska: Osobiście 
zgadzam się z tym werdyktem, gdyż 
kibicowałam Paulinie Papierskiej  
praktycznie od początku. Owszem, były 
ładniejsze dziewczyny. Sądzę, że 
ładniejsza była Emilka Pietras.  Wydaje 

mi się, że była najładniejsza ze wszystkich dziewcząt, które 
znalazły się w programie Top Model. Jednak  to właśnie 
Paulina zaimponowała mi swoją osobowością i tym, że z 
odcinka na odcinek stawała się coraz bardziej pewna siebie, 
stawała się ładniejsza i miała śliczne zdjęcia. Co do urody, to 
bardzo podobał mi się jej uśmiech, oczy i włosy. Uśmiech był 
czarujący i taki uroczy, zaś oczy miały w sobie nutkę 
tajemniczości;  włosy miała strasznie gęste i zadbane. 
Judyta Gustek: Myślę, że wygrana Pauliny jest po części 
słuszna, ponieważ jest ona bardzo ładna i myślę, że nadaje 
się na modelkę. Miałam jednak inną faworytkę,  mianowicie 
Olę Kuligowską, która doszła do finału.  Ma ona oryginalną 
urodę, świetnie wychodzi na zdjęciach oraz umie dobrze 
poruszać się na wybiegu. Jest przy tym  wszystkim skromna, 
szczera i ogólnie odbieram ją jako bardzo pozytywną osobę.
Justyna Mazuś: Jestem zadowolona z tego, że wygrała 
Paulina Papierska, ale byłam przekonana, że zwycięży Ania 
Piszczałka, ponieważ jest inna od wszystkich dziewczyn i jako 
jedyna świetnie porusza się po wybiegu. Ma ona również 
świetne proporcje oraz tajemnicze oczy. Na każdym zdjęciu 
wychodziła inaczej, świetnie dogadywała się z fotografem. 
Ewa Utracka: Myślę, że Paulina nie powinna wygrać Top 
Model.  Nie wiem dlaczego, ale od początku programu jej nie 
lubiłam. Moim zdaniem próbowała po prostu robić wokół 
siebie zamieszanie,  płakała prawie na każdej sesji, więc 
wszyscy na nią głosowali. Nie umie ona również pozować z 
modelem, a tłumaczy się tym, że zostawił ją chłopak i od tego 
czasu nie ma zaufania do mężczyzn. Moją ulubienicą była 
Kasia. Podobało mi się w niej to, że była obrotna i wiedziała 
do czego dąży,  była też najpiękniejszą  i najmądrzejszą 
uczestniczką tego programu.

Maria
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Zrób to sam – ozdoby świąteczne
 Pachnące pomarańcze z goździkami  

	
 Jak co roku na święta 
ubieramy choinkę, stroimy 
dom... Wszystko jest piękne 
i kolorowe. Kupujemy 
bombki, lampki i wiele 
innych ozdób. Kosztuje nas 
to coraz mniej wysiłku, bo 
sklepy prześcigają się w 
bogactwie swoich ofert. 
Czy nie warto  jednak  
w y s i l i ć s i ę n a 
własnoręcznie wykonane 
ozdoby a efekty swojej 
pracy podziwiać przez cały 
okres świąteczny? 
	
 Oto kilka pomysłów 
na szybkie i łatwe 
przygotowanie ozdób 
świątecznych.

Pachnące pomarańcze
Potrzebna będzie jedna pomarańcza i jedna lub dwie paczki całych 
goździków. W pomarańczy nożykiem robimy dziurki w wielu różnych 
miejscach. W dziurki wkładamy po jednym goździku. Taką ozdobę najlepiej 
postawić w ciepłym miejscu – dzięki temu zapach pomarańczy i goździków 
szybciej rozejdzie się po mieszkaniu. Zamiast goździków, można też użyć 
laseczek cynamonu.

Śnieżynki
 Z kartki papieru wytnij równe koło. Złóż je na pół. Ponów czynność kilka 
razy (liczba składań zależy od wielkości koła), tak, aby powstał trójkąt z 
zaokrąglonym jednym bokiem. Wytnij w nim najróżniejsze kształty i wzory, 
pamiętając jednak, że każda ścianka w jakimś miejscu musi być złączona. 
Rozłóż. Taką śnieżynkę możesz przykleić lub powiesić na oknie (zamiast 
śnieżynki możesz wykonać w ten sam sposób serwetkę – zamiast koła wytnij 
kwadrat).

Lampiony
Na kartce z bloku technicznego narysuj (przy użyciu linijki)  równy kwadrat. 
Do każdego z jego boków dorysuj po jeszcze jednym kwadracie o takim 
samym wymiarze a następnie wytnij. W miejscach, gdzie kwadraty się stykają 
zagnij. Pionowo postawione boki sklej taśmą (najlepiej żółtą papierową lub 
przezroczystą). Do środka przyklej małą podstawkę  pod doniczkę. Na bokach 
możesz coś wyciąć lub narysować. Włóż małą świeczkę. Jeśli chcesz, możesz 
dorobić rączkę. 

Ola

 Kevin górą  
	
 Każdy z nas ma film, który 
kojarzy mu się właśnie z tymi 
szczególnym świętami Bożego 
Narodzenia. Tutaj najpopularniejszy 
jest „Kevin sam w domu”. 
Większość ludzi, gdy tylko usłyszy 
ten tytuł od razu przywołuje sobie 
obraz świąt. Są jednak też ludzie,  
którym święta kojarzą się z zupełnie 
innymi filmami. Są i tacy którzy w 
święta w ogóle nie włączają 
telewizora skupiając się na innych 
ideałach. Stanowią oni jednak 
zdecydowaną mniejszość. Inni tylko 
czekają na Boże Narodzenie, aby 
posiedzieć przed telewizorem. W 
spokoju pooglądać ulubione filmy i 
seriale…

Oto ranking filmów, które 
najczęściej kojarzą się większości z 
nas ze świętami.
1. Kevin sam w domu (44%)
2. Grinch (14%)
3. Pada Shrek (12%)
4. Święta święta (10%)
5. Opowieść Wigilijna (8%)
6. Święta last minute (6%)
7. Świąteczna kung fu panda (5%)
8. Sami swoi (4%)
9. Świąteczna gorączka (3%)
10. Szklana pułapka (2%)

Każdy ma też piosenki, których 
słuchanie wprawiają nas w nastrój 
świąteczny. Poniżej publikujemy w 
kolejności najbardziej nastrojowe 
utwory muzyczne.
1. Jingle bells (36%)
2. Last Christmas  (20%)
3. Marry Christmas (13%)
4. Marry Christmas everyone (9%)
5. Całą noc padał śnieg (7%)
6. Let it snow (5%)
7. Marry Christmas (4%)
8. Santa Claus (3%)
9. Pada śnieg (2%)
10 Wszystkie kolędy (1%)

rys. Weronika Zawiła
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Koziorożec
Grudzień przyniesie Ci wiele niespodzianek. 
Mogą pojawić się sytuacje bez wyjścia, jednak 
nie bój się! Włącz radio lub telewizor – tam 

nieopatrznie możesz usłyszeć radę. Uważaj na lód 
czający się tuż pod śniegiem na chodnikach. Jowisz mi 
podpowiada, że może on być dla Ciebie niebezpieczny. 

Strzelec
Ten miesiąc zaowocuje u Ciebie wieloma 
nowymi pomysłami. Nie zważaj na otaczający 

Cię śnieg i spróbuj zatańczyć w pełnym słońcu. Mars ma 
korzystne ustawienie w stosunku do Wenus. To na Ciebie 
korzystnie wpłynie.

Lew
Uśmiechnij się! Otwórz się na ludzi i rozmawiaj z 
nimi. Najlepiej rób to bez pośrednictwa takiego jak 

telefon komórkowy czy komunikator Gadu-Gadu. Wtedy 
na pewno będziesz miał mniej wrogów i wielu przyjaciół! 
Nie szukaj szczęścia daleko. Jest dokładnie 146 
centymetrów od Ciebie.

Wodnik 
Twoje marzenia mogą się spełnić... Jeśli tylko o 
nie zawalczysz! Bądź szczery i bardziej śmiały. 

Twój uśmiech może kogoś uszczęśliwić. Jeśli się 
zagubisz – obserwuj “pozorną wędrówkę słońca po 
nieboskłonie”. To podpowie Ci, w którą stronę iść.

Ryby
 Czy nie masz może zbyt wielkich oczekiwań 
wobec innych? Bądź otwarty na ich propozycje i 

pomysły. Postaraj się też zadbać o kondycję. Chodź 
wcześniej spać, a życie nabierze barw. Merkury będzie 
oddziaływać, więc nie powinieneś mieć kłopotów ze 
snem, a może i w miłości się poszczęści...?

Byk
 Twój burzliwy okres już minął. Od teraz nie 
będzie już żadnych poważniejszych kłótni. Nowe 

przyjaźnie okażą się pomocne, jednak nie zapomnij też o 
starych znajomych, którzy być może pokochali cię... 
Uważaj na buty! W związku ze zbliżającymi się 
śnieżycami mogą przemakać.

Skorpion
Kłopoty finansowe? To już przeszłość! Uran 
korzystnie wpłynie na Twoją gotówkę – bądź też 

kartę kredytową. Uspokój się! Nerwy skracają życie - są 
przyczyną: nadciśnienia, tarczycy, skoków cholesterolu, 

migreny, zawałów, a także bólu uszu, stóp i paznokci. 
Trzeba na to uważać!

Bliźnięta
''Och arcydzieło mego istnienia''! Obecne zajęcia 
Cię nie  zadowalają? Odkryj w sobie potencjał 

twórczy i znów zacznij tworzyć. Szukasz szczęścia? Być 
może bliska Ci osoba marzy o czymś, co jest w zasięgu 
Twojej ręki...? Pomóż w realizowaniu marzeń! 
Zobaczysz, że to da szczęście.

Baran
Twoje życie może zmienić swój kierunek. Być 
może, za sprawą swojego najlepszego 
przyjaciela, zmienisz swój pogląd na niektóre 

sprawy, niektórych ludzi... Zadbaj o swój wizerunek, a 
Twoje samopoczucie się poprawi. Nabierz dystansu do 
niektórych spraw. Uważaj na swoje domowe zwierzątko, 
które może zrobić Ci w najbliższym czasie wiele 
psikusów.

Rak
Twoje życie nabierze barw! Wszystkie sprawy, o 
które się martwiłeś się wyjaśnią. Ten miesiąc dla 

Ciebie będzie bardzo owocny. Zauważ ludzi, którzy Cię 
otaczają i otwórz się na nich. Być może jest – gdzieś 
niedaleko – osoba, której na Tobie bardzo zależy. W 
związku ze zbliżającymi się mrozami zadbaj o ciepłe 
ubranie.

Waga
Nie uciekaj przed wyborami, których w 
najbliższej przyszłości może Ci przybyć. W głębi 

siebie znasz na nie odpowiedź. Nie bój się wyrazić jasno 
swojego zdania! Nie ukrywaj się – wyjdź na światło 
dzienne, a możesz osiągnąć sukces, który na zawsze 
zmieni twoje życie. Zacznij robić to, co naprawdę 
kochasz, a odnajdziesz to czego Ci brakowało.

Panna
Czy nie czas już na szczerą rozmowę z 
przyjacielem? Podziel się z nim swoimi 

przeżyciami, a zobaczysz, że poczujesz się lepiej. 
Nadmiar pomysłów kumulujący się w twojej głowie nie 
powinien się zmarnować – najlepiej zapisuj je gdzieś lub 
podziel się nimi z innymi. Nie bój się zimy! Jeśli spojrzeć 
na nią z innej strony nie jest taka zła!

Ola
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  słowo wobec słowa

 Slam zamiast wieczorku poetyckiego  
rozmowa z Grzegorzem Bruszewskim, dziennikarzem i slamerem

Co to jest slam?
Slam jest to wieczór, podczas 
którego może się zaprezentować 
każdy, kto pisze. Wtedy  poeci - 
freestylowcy  mogą  przedstawić  
swoją twórczość. Oceniani są na 
sportowych zasadach.  Slam różni się 
od wieczorku poetyckiego tym, że od 
razu mamy do czynienia z reakcją na 
nasze teksty. Na takim wieczorku  
nie każdy może się zaprezentować a 
na slamie tak. Publiczność jest na 
nim najważniejsza. Nie ma jurorów 
w sensie  krytyków literackich.  
Gdzie narodziła się ta sztuka?
Slam poetycki jest pomysłem 
amerykańskim. W latach 80 Marc 
Smith wymyślił, że zrobi taką 
imprezę,  bo zawsze chciał, ale nie 
mógł prezentować swojej  
twórczości. W klubie, w którym 
zresztą bywał sam Al Capone,  
odbyła się taka właśnie impreza. 
Smith  nie był z wykształcenia 
literatem. Stwierdził, że takich osób 
jak on jest więcej. Do Europy slam 
przywędrował  w latach 90.
Kto w Polsce zapoczątkował slam?
Do Polski slam przywiózł Bohdan 
Piasecki. Jest to chłopak, który jest 
filologiem angielskim.  Będąc na 

wycieczce w Londynie 
poszedł na slam. Bardzo mu się to 
spodobało i był ciekawy, jak to się 
przyjmie w Polsce. I zrobił go po raz 
pierwszy w marcu 2003. Sam był 
bardzo ciekawy, jaki będzie rezultat.
Przyjęło się?
I tu jest problem. Slam jest dosyć 
trudną sztuką. Trzeba być bardzo 
odważnym. Mówić swoje, często 
osobiste rzeczy.  W Polsce natomiast 
panuje bardziej kultura pisana. Poeci 
czytają z kartek. Dlatego na początku 
jest bardzo trudno przekonać ludzi, 
żeby występowali.  Teraz sporo się 
już zmieniło, bo ludzie chcą się 
prezentować i występować.  Trzeba 
jednak naprawdę dużo cierpliwości, 
jeżeli organizuje się slam.  Na 
początku trzeba posłuchać gorszych 
tekstów, aż narodzi się coś dobrego.
Gdzie można się tej sztuki 
nauczyć?
Slamu można się nauczyć biorąc 
lekcje aktorstwa czy pisania lub 
emisji głosu. Ale tak naprawdę bycia 
slamerem trzeba się nauczyć 
samemu.  Uczymy się poprzez próby 
i błędy.  Wtedy poznajemy taktykę. 
Musimy się nauczyć kontaktu z 
publicznością.  Są oczywiście ludzie, 

którzy mają ten talent od razu, ale 
niektórzy muszą przejść bardzo 
długą drogę od bycia na ostatnim 
miejscu do bycia slamerem.
Ilu jest w Polsce takich slamerów?
Nie mogę tego dokładnie określić, bo 
regularne slamy odbywają się w 
Warszawie, Toruniu, Poznaniu, 
Trójmieście, Szczecinie, Wrocławiu. 
Prawdziwych slamerów, którzy są 
rozpoznawani za granicą jest tylko 
kilku.  
Czy to jest sposób na życie czy 
hobby?
Super, jeżeli byłby to sposób na 
życie. Ja na przykład mam stałą 
pracę, ale często wyjeżdżam na 
slamy.  To jest sposób na życie,  jak i 
spędzanie wolnego czasu.  Piszę i 
skupiam się na tym a praca jest 
źródłem dochodu.  Nie ma w Polsce 
możliwości  utrzymać się z tego. Za 
granicą np. w Niemczech, gdzie 
scena jest największa, są ludzie, 
którzy występują, prowadzą 
warsztaty i z tego żyją.
Od czego zaczęło się Pana 
zafascynowanie slamem?
Slam poznałem dzięki amerykańskiej 
kinematografii.  Później szukałem o 
tym informacji. W końcu trafiłem na 
slam Bohdana Piaseckiego. 
Postanowiłem na tym slamie 
wystąpić. Przeszedłem drogę z 
ostatniego miejsca do tego, żeby 
regularnie wygrywać slamy. 
Gdzie wzbogacał Pan swoje 
umiejętności slamowe?
Przed pierwszym występem miałem 
możliwość brania udziału w 
warsztatach.  Potem szkoliłem się 
regularnie występując w slamach. 
Nie martwiłem się, że jestem np. 
ostatni czy przedostatni, bo chciałem 
to robić i uważałem że to jest fajne. 

Rozmawiała Agata Krząstek

rys. Kinga D
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