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Plusy i minusy naszej szkoły 
  Tajemnica szkolnych dzwonków   
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 W numerze 

* Co wiesz o 
Chopinie?

* Tajemnica cienia
* Nasze opinie w 
sprawie szkoły

* “Chopineria”- 
wspomnienia z 
koncertu i quiz

 * Jaka czeka cię 
przyszłość - nasz 

horoskop osobisty
* Kolejna przygoda 

Hypermesianika

 Sposób 
na szybką 

naukę religii

Od jakiegoś czasu nasza 
nauczycielka religii, pani Liliana 
Florek na swoich zajęciach 
organizuje zabawę w “Boży Hazard”. 
Klasa dzieli się na kilka grup. 
Czytamy tekst i potem trzeba 
odpowiadać na pytania.  Za każdą 
dobrą  odpowiedź drużyna może 
zdobyć odpowiednią ilość żetonów, 
jaką postawiła (najwięcej 5). Za złe 
odpowiedzi odbiera się żetony. 
Ostatnie pytanie w grze jest vabank. 
Można na nie postawić wszystko.  
Wygrywa grupa, która zdobędzie 
najwięcej żetonów. Zostaje ona 
wynagrodzona wpisaniem + do 
dziennika. Jest to bardzo dobry 
sposób na szybką naukę i do tego 
świetną zabawę.

Krett

Czym różni się nasza szkoła od zwykłej szkoły publicznej? Pewnie każdy z 
Was często zadaje sobie takie pytanie. Niby normalna szkoła – jest budynek, 
są nauczyciele i my - uczniowie, a jednak nie taka sama, jak choćby 
Gimnazjum nr. 2 znajdujące się przy tej samej ulicy. Zapytałam kilka osób, 
które znają temat “od podszewki”.

Dlaczego wybrałeś POSA, a nie jakąś szkołę publiczną?
- Rodzice ze mnie zdecydowali - mówi jeden z uczniów.
- Nie miałem w tej kwestii nic do powiedzenia - dopowiada inny.
- Nasza szkoła jest po prostu super!  Może jest dużo zajęć,  ale dla osób tak 
uzdolnionych (jak  ja) to jedyna szkoła w tym mieście.
 - Tutaj jest kameralnie.  Źle się czuję w tłumie. Wszyscy zlewają się w jedną 

masę i nie ma mowy  o rozwoju.
 -Mnie się tu podoba, choć wyboru dokonali moi rodzice. Mieli rację, gdyż 
oddali mnie w dobre ręce.
- Szkoła jak szkoła, nie widzę dużych różnic.  Może, dlatego, że do innej nie 
chodziłam.

Jak widać, uczniowie dobrze czują się w naszej szkole, choć nie zawsze 
wiedzą, jaka jest tego przyczyna. 

Dokończenie - str.3
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  ...prosto ze szkoły

 Dzień w pracowni rzeźbiarskiej w Kenarze 

! Na plenerze w Jastrzębiej 
Górze 2009 roku odbył się konkurs 
plastyczny klas gimnazjalnych 
zorganizowany przez panią Renatę 
Mrowcę. Tematem konkursu były 
„Ptaki”. Wszyscy uczniowie z 
zapałem wzięli się do pracy. Na 
ogłoszenie wyników czekaliśmy, aż 
do wernisażu poplenerowego.
Oczekiwanie opłaciło się, ponieważ 
moja i Kingi Dusik praca została 
wyróżniona. Nagrodą za zdobycie 
dwóch głównych miejsc (pierwsze 
miejsce zdobyła Martyna Sikora)  był 
jednodniowy pobyt w artystycznej 
szkole im. Antoniego Kenara.
W czwartek 2009 roku o godzinie 
9:00 udałam się wraz z koleżankami, 

Martyną i Kingą do pracowni 
rzeźbiarskiej prowadzonej pana 
Andrzeja Mrowcę. W pracowni tej 
uczniowie drugiej klasy licealnej 
wykonywali z gliny twarze sugerując 
się swoim odbiciem lustrzanym. 
Muszę przyznać, że podobieństwo 
między rzeźbą a oryginałem było 
łudzące. Jestem pełna podziwu dla 
talentu młodych rzeźbiarzy.
Celem naszego uczestnictwa w 
warsztatach było zapoznanie się z 
pracą rzeźbiarza, udało nam się 
nawet wykonać drewnianą mozaikę 
przedstawiającą szopkę betlejemską. 
Miałyśmy także okazję obejrzeć 
pracownię lutniczą i zapoznać się z 
technologią wstępnej obróbki drewna 

stanowiącego materiał do wykonania 
zaprojektowanej szopki. 
      Będąc w tej pracowni odniosłam 
wrażenie, ze praca na znajdujących 
się tam maszynach wymaga dużej 
zręczności, cierpliwości i myślenia. 
W trakcie dalszego zapoznawania się 
ze szkołą miałyśmy możliwość 
obejrzenia jeszcze niegotowych prac 
semestralnych ostatniej klasy liceum.
        Zaobserwowałam, że praca nad 
rzeźbami jest mozolna i ciężka 
jednak faza końcowa daje dużo 
zadowolenia i satysfakcji.

AL

 Szkolne 
Arcydzieła

 Chwile zamknięte w zdjęciu  
 W zakopiańskiej Miejskiej 
Galerii Sztuki w grudniu  
prezentowana była  wystawa 
fotografii: „WBK Press Foto 2009”. 
Obejmuje ona zdjęcia pojedyncze 
oraz fotoreportaże najlepszych 
polskich fotografów. W większości 

zdjęcia te ukazały się w polskich 
gazetach, m.in. w „Rzeczpospolitej”. 
Na zdjęciach przedstawione są 
często chwile pełne grozy, 
szaleństwa, piękna, a nawet 
szczęścia. 

Bart

W grudniu i styczniu w szkolnej 
galerii mogliśmy oglądać wystawę 
prac wykonanych pod kierunkiem 
pani Lidii Rosińskiej. Przedstawione 
zostały nie tylko arcydzieła na 
papierze, ale także gliniane wyroby 
świąteczne, gliniane maski i inicjały 
na tabliczkach glinianych (I 
gimnazjum), prace graficzne oraz 
konstrukcje z zapałek. Wystawione 
prace są autorstwa III, IV i V klas 
szkoły podstawowej oraz I 
gimnazjum. To już ostatnie dni 
wystawy. Niedługo otwarcie nowej.

Ewua

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

 4 lutego gościliśmy w naszej 
szkole dzieci z Miejskiej Szkoły 
Artystycznej w Mińsku. Koncertu w 
ich wykonaniu wysłuchali nasi 
najmłodsi.                                   Zola

 Koncert 

7 stycznia gimnazjaliści POSA 
spotkali się z rzeźbiarzem 
Czesławem Podleśnym. Spotkanie 
miało miejsce w Galerii Sztuki przy 
ul. Witkiewicza. Mieliśmy okazję 
posłuchać opowieści o podróży 
rzeźbiarza do Korei, gdzie tworzył 
oraz zobaczyć kilka prac Czesława 
Podleśnego w galerii. Pokaz slajdów 
pozwolił nam poznać rzeźby artysty, 
które znajdują się w różnych 
zakątkach świata. Prace, które 
widzieliśmy były zrobione z 
kawałków metalu, kamieni i różnych 

przedmiotów z otaczającej nas 
rzeczywistości.
Czesław Podleśny uczestniczył w 
wielu wystawach na całym świecie. 
Do Zakopanego przyjechał, żeby 
uczęszczać do liceum Sztuk 
Plastycznych im. A. Kenara. 
Ukończył studia na Wydziale 
Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Pięknych w Gdańsku, a 
później na Akademi Sztuk Pięknych 
w Warszawie.

Krett

 Warsztaty rzeźbiarskie 
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 Kino i historia   
 Pod koniec lutego wyjechaliśmy z klasą I/g do Krakowa. Po drodze, 
towarzyszący nam, Pan Świerczyński pokazywał zabytki godne uwagi. Wiele 
dowiedzieliśmy się o historii Krakowa. Najpierw odwiedziliśmy Muzeum 
Narodowe. Główną atrakcją była wystawa poświęcona Goi pt.,Gdy Rozum 
Śpi.”  Oglądaliśmy także stałą wystawę w muzeum zatytułowaną „Broń i 
Barwa w Polsce”. Jest to największa, po Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie, galeria militariów w Polsce. Zgromadzono tam około 1600 
eksponatów i wiele tekstów informacyjnych. Bardzo zainteresowały nas prace 
różnych artystów nazwane „Pierwszy krok… w stronę zachodniej sztuki 
współczesnej”. Oglądnęliśmy także wystawę  Sztuki Polskiej XX wieku. Były 
tam, np. wielkie witraże Wyspiańskiego. Po obejrzeniu galerii poszliśmy do 
kina gdzie oglądnęliśmy film pt. “Avatar” w 3D. Wszystkim bardzo się 
podobało i wiele się nauczyliśmy.            

 Zola                               

 Serduszko  
puka w rytmie 

beatbox 

( 23 lutego odwiedził naszą szkołę dziennikarz Jerzy Jurecki. Opowiadał 
nam o jego pobycie na Haiti po trzęsieniu ziemi i o potędze tragedii jaka tam 
miała miejsce. Wszystkim oczy zrobiły się szklane, gdy pan Jurecki 
pokazywał nam zdjęcia i krótkie filmiki obrazujące obecne życie po 
katastrofie. Wstrząsnął nas widok zawalonej szkoły, gdzie pod gruzami nadal 
tkwią ciała ponad tysięcy dzieci. Przedstawił nam historię kobiety, której 
trzęsienie zabrało dwójkę dzieci i męża, jest teraz zdana na siebie. Byliśmy 
wstrząśnięci faktem, że ci ludzie są zawsze uśmiechnięci, prawie tak, jakby nic 
się nigdy nie stało. Na mszę do swojego kościoła chodzą czysto ubrani i 
śpiewają wzruszającą pieśń “Jezu, dlaczego nam to zrobiłeś?”. Ludzie ci 
najbardziej boją się pory deszczowej, która nadejdzie w kwietniu, gdyż 
mieszkają na razie w namiotach, które przy większym deszczu zostaną zalane. 
Niektórzy budują sobie małe domki z blachy, ale i ta powoli się kończy i na 
pewno nie wystarczy na budowę schronienia dla wszystkich. Jednak 
największym ich problemem jest brak żywności i źródeł jakichkolwiek 
dochodów. Dlatego właśnie potrzebna im jest tak bardzo nasza pomoc.                                                                               
( (                                                                                               Ewua

Jezu, dlaczego nam to zrobiłeś?

Spróbuję im podpowiedzieć, szczególnie, że jestem 
uczennicą POSA od niedawna i mam pewne porównanie. 
POSA jest przede wszystkim przyjazna uczniom, wszystko, 
co się tutaj dzieje, dzieje się z myślą o wychowankach. 
Nastawione jest na ich rozwój intelektualny i kulturalny. 
Stąd liczne wyjazdy na plenery (również zagraniczne), 
imprezy artystyczne, jak np.  „Topiki” i „Gala poezji” oraz 
różnego rodzaju warsztaty, które mają rozwinąć kreatywność 
młodzieży. Dużym plusem jest również organizacja zajęć 
lekcyjnych.  Nie spotkałam się dotąd w żadnej szkole z 
brakiem dzwonków między lekcjami. Dzięki temu uczeń 
może w skupieniu słuchać nauczyciela przekazującego 
wiedzę.  Gwar, hałas i krzyk - tak charakterystyczne podczas 
przerw w każdej szkole - w “artystycznej” nie mają miejsca. 
Ponieważ klasy nie są zbyt liczne, wszyscy się tu znają. Nikt 

nie jest anonimowy. Nauczyciele starają się być życzliwi 
względem swych uczniów, nie robi się tragedii, za 
kilkuminutowe spóźnienia (o ile nie staje się to regułą). 
Nasza szkoła zapewnia swoim uczniom wszechstronny 
rozwój dając im możliwość uczestnictwa w różnych 
fakultetach, a tym samym rozwijania swoich pasji i 
zainteresowań. Każdy tu znajdzie coś dla siebie. 

Myli się jednak ten, kto sądzi, że nasza szkoła nie ma 
żadnych minusów. Cóż by to była za szkoła, gdyby uczeń 
nie mógł sobie trochę ponarzekać. A jest na co. Brak sali 
gimnastycznej, mała zatłoczona szatnia, konieczność 
przemieszczania się z jednego budynku do drugiego 
(szczególnie w zimie) to niewątpliwie duże wady tej szkoły. 
Gdyby jednak położyć na jednaj szali wszystkie wady, na 
drugiej same zalety, to z pewnością te drugie przeważyłyby. 
Krótko mówiąc, Drodzy uczniowie POSA, jesteście 
szczęściarzami. I dobrze by było, gdybyście potrafili to 
docenić.                                                                               All                                                                                                                                              

( 22.02.2010 r. odbyło się 
spotkanie  z beatboxerem, 
Patrykiem Matelą. Uczestniczyły w 
nim 4 klasy od VI do IX. 
Na początku mieliśmy okazję 
wspólnie posłuchać popisu naszego 
beatboxera i wspólnie się rozgrzać. 
Następnie podzieliliśmy się na 
grupy i każda klasa pojedynczo 
zostawała w sali i osobno się uczyła 
Zostaliśmy poinformowani, że 
beatbox to sztuka rytmicznego 
tworzenia dźwięków np. linii 
basowej, perkusji, skreczu, za 
pomocą narządów mowy, nie tylko 
języka i ust jak większości się 
wydawało, ale także krtani, gardła i, 
co równie ważne, przepony. 
( Za pomocą trzech 
składników bitu na warstwie 
perkusyjnej: stopy, werbla i hit-hata 
ćwiczyliśmy utwory wcześniej 
przygotowane przez prowadzącego. 
Każdy miał okazję spróbować 
każdego bitu po trochę. Ogólne 
wrażenia po tym spotkaniu były 
pozytywne i wiele osób aż do dnia 
dzisiejszego beatboxuje na 
korytarzach.

Siewka

 Szkolne dzwonki  
Dokończenie ze str. 1
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  naszym zdaniem...

 Nasza szkoła jest wyjątkowa, pod wieloma 
względami. Zdaję sobie z tego sprawę, ale z racji tego, że 
chodzę do niej przez całe życie dla mnie to te inne szkoły 
są inne i dziwne, a nie nasza.  Na przykład nie 
wyobrażam sobie, że nauczyciel prowadzi lekcję, a tu 
nagle dzwonek i nikogo nie ma. Albo przerwy więcej niż 
5 minutowe - co w ogóle można robić przez ten czas? 
 Zawsze narzekałam, że przerwy są  za krótkie, ale 
jak pójdę do liceum to na pewno półgodzinna przerwa 
będzie wydawać mi się stratą czasu, bo czy nie lepiej 
sobie ją skrócić i wrócić wcześniej do domu?
 Uważam, że „tryb życia” naszej szkoły jest lepszy, 
ale potrafię znaleźć jeden jej minus -brak szafek. 
Uważam, że pomysł, żeby w szkole były szafki (na szyfr i 
w ogóle) jest świetny, ponieważ nie musielibyśmy nosić 
tylu rzeczy do szkoły. 
Nie wyobrażam sobie, jak to będzie, kiedy pójdę do innej 
szkoły z dzwonkami. Wiem jedno: na pewno szybko się do 
nich nie przyzwyczaję.

Ewua

  POSA najlepsza, pod wieloma względami! 
Nasza szkoła jest jak dar z nieba. Nie ma 

dzwonków czy surowych zasad. Jedynymi jej minusami są 
niewyznaczone przerwy i małe korytarze. Jednakże w 
każdej sytuacji są dwie strony medalu. Przerw nie ma, 
ale nauczyciele mogą zacząć później lekcje czy po prostu 
wcześniej skończyć. Nie ma dzwonka, więc nie ma 
wyznaczonego końca lekcji. W czasie lekcyjnym możemy 
chodzić po korytarzach (oczywiście za zgodą 
nauczyciela),  a w innych szkołach takiego czegoś nie ma. 
Niewiele słyszałam o szkołach publicznych, lecz wiem na 
temat wystarczająco, ale myślę, że kiedy skończę 
gimnazjum i pewnie trafię do liceum z dzwonkami przez 
dłuższy czas nie będę mogła się przyzwyczaić. Będzie to 
na pewno trudne. Naszej szkoły można tylko  nam 
pozazdrościć.

Zola

) Szkoła publiczna kojarzy mi się z dworcem 
głównym, ciągle jest duży ruch, ktoś wychodzi i wchodzi. 
W niektórych szkołach funkcjonuje też radio szkolne, 
które kojarzy mi się ze spikerem  dworcowym, który cały 
czas coś ogłasza - podobnie jest właśnie w radiu 
szkolnym. W  szkole publicznej są dzwonki, które moim 
zdaniem są całkowicie niepotrzebne. Po co tyle stresu, 
strachu? Nie tylko zresztą dla ucznia, ale i dla 
nauczyciela. Szkoła publiczna to ciągłe bójki, 
przekomarzania, nerwy i krzyki - zupełnie jak na 
dworcu…  Moim zdaniem potrzebna jest  ustawa 
nakazująca zbudowania więcej takich placówek 
oświatowych jak nasza i w ten sposób powstaną szkoły w 
których można się uczyć a nie bić…

Nicola

) Nie wyobrażam sobie mojej szkoły z dzwonkiem, 
choć zawsze zastanawiało mnie jak to jest w innych 
szkołach. Tam każda przerwa zaczyna i kończy się 
dzwonkiem. Jak by to działało w POSA?  Na pewno 
byłoby dziwnie. Brak dźwięku na przerwę powoduje 
chyba mniej stresu. Specjalna przerwa przeznaczona na 
obiad? Nie wiem czy nasza stołówka byłaby w stanie 
znieść najazd wszystkich uczniów w jednym momencie. 
Zastanawiałam się, jak to jest czekać na ten dzwonek. 
Ten okropny dźwięk oznacza niby wolność. Zapewne 
większość uczniów nie byłaby w stanie skupić się na 
lekcji,  tylko na zegarku i odliczaniu minut. W naszej 
szkole wyobrażam sobie jedynie lekcje w różnych 
klasach., żeby każdy przedmiot ma osobną pracownię. 
Cieszę się, że moja szkoła jest właśnie taka, bez 
dzwonków, specjalnie wyznaczonych przerw i osobnych 
klas. Jesteśmy wychowywani bezstresowo, ale wiem że i 
ja kiedyś będę musiała się zmierzyć z normalną szkołą, w 
liceum będzie już inaczej. 

Krett
 Chociaż nas to nie dotyczy, to wszyscy wiemy, że w każdej państwowej szkole są dzwonki. Póki ostatni raz nie 
przekroczymy progu naszej szkoły nie przekonany się, jak to jest. Zawsze intrygowało mnie, jak to będzie w takiej 
całkiem inaczej zorganizowanej szkole. Osobiście kojarzą mi się dzwonki z dużą dyscypliną i wręcz,  powiedziałbym, 
wojskową organizacją w szkole. 
 Brak dzwonków stawiam na plus i uważam, że wpływa to dodatnio na psychikę uczniów. Dlatego cieszę się, że 
jeszcze tych kilka lat będę mógł korzystać z tego jedynego w swoim rodzaju przywileju. Myślę też, że samo istnienie 
dzwonków dekoncentruje uczniów przez połowę lekcji, myślących jedynie o czasie, w którym w końcu zadzwoni 
zgrzytliwy dzwonek.  
 U nas, kiedy wychodzimy z klasy (chociaż w przeciwieństwie do innych szkół mamy w tym pewien komfort) na 
korytarz to słyszymy własne myśli i większą część osób spotykanych znamy na tzw.”ty”. Wydaję mi się, że szkoły 
publiczne działają jak miasto: wszyscy, głośno i nagle. Współczuję ich mieszkańcom - uczniom tego hałasu i ciągłego 
ruchu na korytarzach wraz z obcym spojrzeniem nieznanych twarzy przemijających przez dni, tygodnie, miesiące i 
lata.                                                                                                                                                                                bart
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  różne oblicza sztuki 

 Czy można uzdrowić Don Kichota 
Pod koniec lutego chętne osoby z gimnazjum wybrały się do Teatru Witkacego na spektakl pt. “Don Kichot 

uleczony”.  Opowiadał on o przygodach mężczyzny, który śnił na jawie, że jest rycerzem. Można by zadać sobie w tym 
przypadku pytanie: czy da się uleczyć Don Kichota? Spektakl został świetnie wyreżyserowany i przedstawiony. 
Muzyka grana na żywo przez zespół instrumentalny „komentowała” zdarzenia przedstawione na scenie. Była bardzo 
dobrze wykonana i współgrała z akcją. Słowa do piosenek napisali aktorzy spektaklu Krzysztof Bienias i Marek Wrona.

Don Kichot był przedstawiony w niespotykany sposób. Grało go sześciu aktorów, którzy zamieniali się rolami. 
Aktorzy byli ubrani identycznie a głównego bohatera można było rozpoznać po “hełmie”.  W całym spektaklu Don 
Kichota jeden aktor zagrał przynajmniej jeden raz. Był to niezwykle humorystyczny spektakl kończący się 
uzdrowieniem Don Kichota z obłędu. Bardzo polecam i myślę, że wszystkim się spodobało. „I - aby z tym skończyć - 
wyobrażam sobie, że wszystko jest tak, jak mówię. Ani mniej, ani więcej.”- Don Kichot

Zola

 Capoeira - taneczna Wojna 

( Capoeira jest to sztuka walki wywodząca się z 
tradycji afrykańskiej i brazylijskiej. Formy jej są 
rytmiczne, akrobatyczne, głównie skupiają się na 
kopnięciach. Istotą Capoeira są elementy tańca 
wpływające na płynność i nieprzewidywalność ataków. 
Capoeira powstała w XVII i  XVIII w.  a stworzyli ją 
niewolnicy w Brazylii. Stała się sposobem rozrywki, 
zabawy pozwalającej zapomnieć o codziennej niedoli. 
Poza tym ta sztuka walki zawiera wiele cech 
kulturowych, charakterystycznych dla Indian 
południowoamerykańskich. Capoeira spośród innych 
sztuk walki wyróżnia się dynamizmem i taneczną 
płynnością. Niewiele jest pozycji, dużo natomiast 
zamaszystych kopnięć i podcięć. Bardzo rzadko blokuje 
się przeciwnika, często jednak zamiast tego, stosuje się 
rozmaite uniki.
( Capoeiristas tworzą zamknięty krąg, którego 
głównym elementem jest orkiestra-bateria. Gracze parami 
wchodzą do kręgu, by tam prowadzić walkę - jogo. 
Pozostali w tym czasie muzyką i śpiewem nadają całości 
energię - axe. (źródło:)

( Uczniowie naszej szkoły mieli okazję oglądać na 
żywo grupę taneczno – waleczno – śpiewająco – grającą, 
która przedstawiła nam, jak dokładnie wygląda ta walka 
(w zwolnionym tempie). W poniedziałek 1 marca 2010r. 
w naszej szkole zawitali Capoeiristas, grupa z Krakowa, 
ćwicząca Caopeirę i przekazująca wiedzę innym na jej 
temat. Wielu osobom tak bardzo spodobała się akurat ta 
sztuka walki że postanowili się jej nauczyć. Jedną z 
takich osób jest Dorota Brylska z klasy I/g.
- Zajęcia są bardzo dobrze zorganizowane, nauczyciele 
świetnie wszystko tłumaczą.  Rozgrzewki są długie, 
ponieważ trzeba się bardzo dużo rozciągnąć, aby 
wykonać jakiś ruch capoeiry - opowiada Dorota.  - Byłam 
zdziwiona, ponieważ w tych ćwiczeniach uczestniczą 
nawet dzieci w wieku 5/6 lat i czasem wykonywanie jakiś 
ciosów wychodzi im lepiej niż starszym osobom. Na 
pierwszej lekcji było ciężko, ponieważ dopiero 
zapoznawałam się z tą sztuką walki i uczyłam się 
najprostszych rzeczy, ale coraz bardziej zaczynam się 
oswajać. Choć po zajęciach mam zakwasy i jestem bardzo 
zmęczona, wracam do domu zadowolona. Poza uczeniem 
się pozycji walk poznaję kulturę brazylijską oraz język 
portugalski.  Jest on ważny, ponieważ w nim śpiewane są 
piosenki capoeiry. Wykonujemy m.in. Roda. Rytuał ten 
polega na tym, że wszyscy uczestnicy ustawiają się w 
kręgu, śpiewają po portugalsku, niektórzy grają na 
nietypowych instrumentach i wchodzą do środka koła 
wykonując różne ruchy capoeiry. Choć wykonywane 
ruchy są co raz trudniejsze i wymagają one więcej pracy 
mam zamiar nadal trenować capoeirę. Myślę, że jest to 
dobry i ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu. 
Zajęciach Capoeira odbywają się  w szkole nr 2, w środę, 
o godz. 17.30.

Siewka i Krett
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wydarzyło się...

 Rzukmen i Żaneta na Topie  

 Szósta Klepka 
czyli kącik śmiesznych zdarzeń szkolnych

 !  18 lutego w naszej szkole odbył się finał Topików 2010. Kandydaci z 
wszystkich klas walczyli o tytuł Topika 2010. W tym roku motywem 
przewodnim szkolnego święta było “królestwo bajkowe”. Od rana na 
szkolnych korytarzach można było zobaczyć królewiczów, wróżki i inne 
postacie z bajek. 
Na początku kandydaci zaprezentowali się na scenie i odpowiedzieli na kilka 
pytań zadanych przez prowadzących. Później odbyły się seanse filmowe dla 
poszczególnych klas.   Po obejrzeniu filmów wróciliśmy do sali koncertowej, 
aby obejrzeć finałowe show. Następnie odbyło się głosowanie, a w trakcie 
podliczania głosów zorganizowano krótki konkurs z wiedzy o bajkach. Za 
każdą dobrą odpowiedź można było wygrać cukierka. 
Konkurencja była wyrównana, ale ktoś musiał wygrać. W tym roku Topikami 
zostali:
Kl. I-III - Natalia Paluch z klasy III,  której klasa zaprezentowała pokaz 
filmowy pt. “Puls Topika”.
Kl. I-IV - Trzeci raz z 
rzędu wygrał Kacper 
Hubicki. Klasa V 
pokazała swoją edycję 
“Mam Talent”.
Kl. I-III/g - Dawid Bobak 
(Rzukmen). Klasa III 
gimnazjum pokazała film 
o bohaterze Rzukmenie, a 
następnie zaśpiewała 
piosenkę o Żanecie.

Topikom gratulujemy i 
życzymy powodzenia w 

przyszłym roku.

Krett

Niedawno na lekcji Historii Sztuki w klasie I gimnazjum Pan Gapski, 
nauczyciel, który prowadzi ten niezwykle interesujący przedmiot zdradził, że 
w klasie II gimnazjum na sprawdzianie kilka osób odpowiedziało na jedno 
pytanie w bardzo interesujący sposób. Otóż odpowiedź brzmiała „Bóg jest 
odpowiedzią na wszystko!”. 

Okazało się, że Patryk Początek z klasy I gimnazjum zupełnie 
bezwiednie także odpowiedział tak na zadane przez nauczyciela pytanie. 
Przypomnijmy ostatni numer „Taktu”, gdzie także w Szóstej Klepce pojawił 
się motyw bardzo pomysłowej odpowiedzi na sprawdzianie. Widocznie 
rozwijamy naszą kreatywność.

„Do głowy wpadają pomysły od wewnątrz.” Stanisław Jerzy Lec
Zola

    
 W styczniu bieżącego roku 
została otwarta wystawa, na której 
można obejrzeć najlepsze prace 
plastyczne gimnazjal is tów. 
Uczniowie w pierwszym semestrze 
pracowali pod okiem nauczyciela, 
wykonując niezwykle interesujące 
szkice i rysunki. Autorami prac są 
najbardziej utalentowani artystycznie 
uczniowie od 1 do 3: 
Joanna Orzechowska, Mikołaj 
Wa l c z e w s k i , A l e k s a n d e r 
Bernatowicz, Dorota Brylska, Dawid 
Bobak, Martyna Sikora, Camille 
Jędrzejewska, Natalia Bobak, Anna 
Koperska, Katarzyna Lassak, Antoni 
Żygadło,  Adam Świerczyński, 
Patryk Początek, Szymon 
Rzankowski, Dominik Nadymus, 
Anais Jędrzejewska, Kinga Dusik, 
Rafał Kulpa oraz Judyta Gustek.
    Pomysłodawczyni wystawy, a 
jednocześnie nauczycielka rysunku i 
malarstwa to Pani Renata Mrowca, 
której należą się słowa uznania. 
Gratulujemy także wszystkim 
młodym artystą. Jesteśmy pełni 
podziwu dla ich talentu i pasji.                         

                                                                                                                     
All

     Wystawa         
na koniec 
semestru
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konkursy

 Dzień sztuki literackiej - Gala poetycka 2010 

          W piątek, 12 marca tradycyjnie o godzinie 12:12 w 
w naszej szkole odbyła się doroczna „Gala Poezji”. 
Organizowana była, jak co roku, przez naszego 
nauczyciela literatury i Wiedzy o Regionie, pana Macieja 
Pinkwarta. 
$ Uroczystość rozpoczęła się od triumfalnego 
przejścia po czerwonym dywanie wszystkich 
nominowanych przy „Walcu kwiatów” Piotra 
Czajkowskiego granym przez panią Mirosławę Lubowicz 
i pana Tomasza Gronkowskiego. Całej Gali towarzyszyła 
wspaniała, kojąca słuch muzyka, polskiego kompozytora 
Fryderyka Chopina wykonywana przez nauczyciela 
fortepianu, pana Tomasza Gronkowskiego. 
Okazało się również, że na Galę przybyła telewizja, co 
było niemałym zaskoczeniem wszystkich obecnych. 
Talentem pochwaliła się także nasza szkolna koleżanka 
Zuzanna Wiercioch śpiewając niezłe utwory jazzowe przy 
akompaniamencie pianistki, Dagmary Bujak.
Nagrody w szkolnym konkursie poetyckim przyznawane 
były w trzech kategoriach wiekowych: juniorzy (klasy 
IV – VI), seniorzy (klasy gimnazjalne) oraz absolwenci 
naszej szkoły. Przyznane były także nagrody prywatne. A 
oto wyniki:
W kategorii poetów młodszych: 
Pierwsze miejsce, Grand Prix, Złotą Różę Poezji i 
nagrodę Starosty Tatrzańskiego otrzymała Justyna 
Sikora z klasy V za wiersz Mapa myśli. Justyna Sikora 
otrzymała także honorowy tytuł Miss Poezji 2010.  
Drugie miejsce i Srebrną Różę Poezji otrzymał Kacper 
Hubicki z klasy V za wiersz pod tytułem Ciasto. Trzecie 
miejsce i Brązową Różę Poezji przyznano Annie 
Gąsienicy-Byrcyn z klasy IV za wiersz pod tytułem 
Życie.  Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Kacper 
Borkowski z klasy V za wiersz pod tytułem Dzieciństwo.
W kategorii poetów starszych:
Pierwsze miejsce, Grand Prix, Złotą Różę Poezji i 
nagrodę Burmistrza Zakopanego otrzymała Zuzanna 
Wiercioch z klasy IX za wiersz pod tytułem Nawrócenie. 
Zuzannie Wiercioch przyznano także honorowy tytuł 
Miss Poezji 2010. 
Drugie miejsce i Srebrną Różę Poezji - Maryna 
Stańczewska z klasy VII za wiersz pod tytułem Uczucia. 

Trzecie miejsce i Brązową Różę Poezji - Natalia 
Dziurny z klasy VIII za wiersz pod tytułem Niewidomy. 
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Jakub Legoń z 
klasy IX za wiersz pod tytułem Miasto strachu.
W kategorii poetów absolwentów: 
Pierwsze miejsce, Grand Prix, Złotą Różę Poezji i 
nagrodę Towarzystwa Edukacji Artystycznej w 
Zakopanem otrzymała Hanna Wojak z III klasy LO im. 
O. Balzera za wiersz pod tytułem Emilka. Hanna Wojak 
otrzymała również honorowy tytuł Miss Poezji 2010. 
Drugie miejsce i Srebrną Różę Poezji - Joanna Najbor, 
uczennica II klasy LO im. O. Balzera za wiersz pod 
tytułem Wyznanie. 
Trzecie miejsce i Brązową Różę Poezji - Jerzy Gut, 
uczeń II klasy LO im. O. Balzera za wiersz bez tytułu 
zaczynający się od słów Ja wiem, że ty…
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Ewa Polańska, 
studentka V roku edytorstwa na wydziale polonistyki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim   za wiersz pod tytułem 
Okolicznościowy. 
Nagrodę Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego 
za najlepszy wiersz o tematyce tatrzańskiej otrzymała 
Adriana Wielgus z II klasy LO im. O. Balzera za wiersz 
Tatrzański teatr. 
Nagrodę Wydziału Literatury za najlepszy wiersz 
miłosny otrzymała Hanna Wojak za wiersz pt. 
Kochankowie ciszy. 
Jury postanowiło w tym roku nie przyznawać nagrody za 
najlepszy wiersz o tematyce religijnej. 
Prywatną nagrodę wicedyrektor POSA Ewy 
Czerwieniec dla najwyżej ocenionego poety wręczono 
Mikołajowi Borkowskiemu, prywatną nagrodę 
dyrektora POSA Justyny Jasiorkowskiej otrzymała 
Aleksandra Chrobak z klasy ósmej. Prywatną nagrodę 
Justyny Kowalik, otrzymały: Zuzanna Wiercioch i 
Aleksandra Malinowska. Prywatną nagrodę Macieja 
Pinkwarta - Mikołaj Borkowski. Prywatną nagrodę 
Dyrektora Teatru Witkacego Andrzeja Dziuka 
otrzymali Mikołaj Borkowski, Joanna Najbor i Hanna 
Wojak.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują 
również upominki książkowe, ufundowane przez Radę 
Rodziców POSA.                                               opr. Bart
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z przymrużeniem oka

Chodzą słuchy
 Orkiestra symfoniczna na Topikach  

Zbliża się finał Topików i każda klasa próbuje wymyślić coś 
oryginalnego i śmiesznego, żeby zabawić publiczność i zdobyć ich uznanie 
oraz głos. Dowiedziałam się o tym troszeczkę i przedstawię pokrótce.

 Chodzą słuchy, że klasa pierwsza podstawowa przygotowuje dla 
nas teatr dramatyczny, w którym główną rolę zagra Miłosz Marcisz- Topik 
klasy pierwszej. Druga klasa zaś szykuje zaskakujący cyrk- Ola Dziedzina 
będzie treserką psów! Nasza wspaniała klasa trzecia słynąca z chłopców 
żartownisiów, o których była mowa w pierwszym numerze tegorocznego 
„Taktu” szykuje absolutną niespodziankę! Na szczęście mam „wejścia” i 
zostałam dobrze poinformowana. Zaskoczą nas orkiestrą symfoniczną, w 
której pierwszymi skrzypcami (w tym wypadku grać będzie na gitarze ϑ) 
będzie Natalka Paluch wybrana przez klasę po raz drugi. Klasa czwarta, w 
której Topikiem została bardzo nieśmiała Marcelina przedstawią spektakl „O 
nieśmiałej Marcysi”. Uczniowie klasy piątej,  w której najbardziej lubianą 
osobą jest Kacper Hubicki trzymają języki za zębami! Nie mogłam nic z nich 
wydusić. Pozostaje tylko się domyślać. Może „ Mam talent” druga edycja? 
Klasa szósta jest tak pochłonięta egzaminami końcowymi,  że dziewczyny mają 
dopiero pomysły. Jeden z nich to „Wiktoria i inne dziewczyny” (zapewne 
będzie to przeciwieństwo Mikołajka). 

 Pora na gimnazjum. Klasa pierwsza próbuje zrealizować „Nie-
brzydką komedię”. Zobaczymy czy się uda. W końcu Topikiem jest Nicola. 
Druga gimnazjum przedstawi swoją wersją „Janosika”, w którym główną rolę 
zagra Izabella GÓRAL. 

Klasa trzecia gimnazjum, jak wszystkim wiadomo, kończy naszą 
szkołę i jest to ich ostatnia edycja Topików, w której biorą udział, dlatego 
szykują coś, o czym nikt nie wie. Nie wygadają się, o nie! 

PS. Oczywiście to wszystko plotki,  więc nie powinniście wierzyć w każde moje 
słowo...

Zola

Doszły do mnie słuchy, że ostatnio w podstawówce na sprawdzianie, na 
jednym z przedmiotów muzycznych tajemniczy uczeń najprawdopodobniej 
zrobił dowcip nauczycielowi. Jedno z pytań na klasówce brzmiało:  “co to jest 
melodyka motoryczna i miarowa?”
Odpowiedź brzmiała mniej więcej tak:
„Melodyka motoryczna to taka, że się najpierw składa rower, a potem się na 
nim jeździ, a melodykę miarową mierzy się metrem.”
Nasz tajemniczy uczeń wykazał się dość bogatą wyobraźnią, ale niestety, to 
była to zła odpowiedź. Piątki ze sprawdzianu raczej nie będzie. Domyślamy 
się, że nauczyciel na pewno się zdenerwował. My ze swej strony prosimy o 
wyrozumiałość !!!
„Do głowy wpadają pomysły od wewnątrz.” Stanisław Jerzy Lec

Zola

“Szósta klepka” Kącik śmiesznych zdarzeń szkolnych
 Pomysłowa Odpowiedź  

 Omlet Bronka 
Bronek Gębik z klasy III “sprzedał “ 
nam (po wielu, wielu namowach) 
przepis na swój ulubiony omlet. 
Podobno diabeł tkwi w szczegółach, 
ale rozważny i zawsze trzeźwo 
myślący Bronek nie bawił się w nie. 
Prosto z mostu opowiedział nam jak 
robi omlet, a my nie zadawaliśmy 
zbędnych pytań i oto sam przepis:
Składniki:jajka (jedno), mąka (jedna 
łyżka na każde jajko), dżem lub 
Nutella. Przygotowanie:
Bronek: Najpierw się robi papkę z 
jajka i mąki, potem piecze się na 
patelni dość długo (aż się zarumieni). 
Następnie się go ściąga i kładzie na 
talerz. Smarujemy dżemem lub 
Nutellą, jak kto lubi. I czego można 
chcieć wiedzieć więcej?
) Zamieszczam także mój 
przepis na (w ferie moje ulubione na 
śniadanie) moskole. Jest on banalnie 
prosty i uważam, że możecie go 
wykonać (tą cześć z robieniem 
ciasta) nawet bez nadzoru mamy 
patrzącej się na ręce. 
Składniki: ziemniaki (ile zjecie tyle 
obierajcie), mąka (w połowie tyle ile 
ziemniaków), 2/3 łyżki śmietany
Przygotowanie:Gotujemy ziemniaki 
(oczywiście obrane i gotuje się wtedy 
kiedy bulgocze)  i ugotowane 
gnieciemy. Zostawiamy na 15 minut 
aby ostygły i wkładamy je do miski. 
Dosypujemy do nich w połowie tyle 
mąki ile jest ziemniaków (np. połowa 
miski ziemniaków więc dosypujemy 
ćwiartkę miski mąki). Potem 
dodajemy 2/3 łyżki śmietany i 
gnieciemy ciasto aż stanie się w 
miarę jednolite. Następnie lepimy 
kulki, które rozpłaszczamy w placki i 
smażymy je do zarumienienia na 
najlepiej teflonowej patelni bez oleju. 
Uwielbiam jeść je z masłem 
czosnkowym, tylko potem warto 
mieć w zapasie kilka mocno 
miętowych gum!

Ewua 
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 Przysięgałem, że będę zawsze pomagał 
rozmowa z Kazimierzem Gąsienicą - Byrcynem, ratownikiem tatrzańskim 

-Wiem, że jako ratownik pracowałeś 
wiele lat.  Jak długo?
-W Tatrzańskim Ochotniczym 
Pogotowiu Ratunkowym, które tego 
roku obchodzi stulecie moja rodzina 
przepracowała całe sto lat. Ja do 
pogotowia przyszedłem do pracy w 
roku 1961.  Zostałem ratownikiem 
zawodowym. Przepracowałem tak 
ponad czterdzieści lat. Chciałem 
również nadmienić, że mój ojciec był  
w ogóle założycielem pogotowia 
tatrzańskiego  i przepracował tam 52 
lata. Był pierwszym ratownikiem.  
Gdy zginął Mieczysław Karłowicz 
do ratowania ruszył z pomocą 
między innymi mój tata. 

-Z jakiego  powodu zostałeś 
ratownikiem i  w jakich 
okolicznościach?
- Pochodzę z rodziny, która zajmuje 
się już przez cztery pokolenia 
przewodnictwem, czyli od roku 
1876. Górami zajmował się wtedy 
Jan Gąsienica-Byrcyn, mój ojciec, 
potem ja i teraz mój syn, czyli 
Stanisław Gąsienica-Byrcyn.

-Podobno w dawnych latach było 
trudniej pracować jako ratownik. 
Czy to prawda?
-Oczywiście, że było trudno, ale 
także w tej chwili  są trudności.  
Dlatego ta praca nigdy nie była 
przymusowa. Raczej zawsze stawiało 
się na ratowników ochotników. 
Nasze pogotowie tatrzańskie zostało 
założone  jako czwarte na świecie. 
Ma za zadanie nieść ludziom pomoc 
w Tatrach, które  są 740 razy 
mniejsze od Alp.

- Czy ubiór i sprzęt ratownika był 
inny niż w czasach teraźniejszych?
- Kiedyś chodziło się po prostu w 
swoim ubraniu, na początku w 
portkach góralskich. Teraz  jest tak, 
że dostaje się ubranie służbowe.                                      

- Od kiedy ratownicy zaczęli 
używać śmigłowców?                
-Ja na śmigłowcach przepracowałem 
35 lat jako jeden z pierwszych 
ratowników z powietrza. Zostałem 
przeszkolony w Berwachcie. To, 
czego się tam nauczyłem 
przenosiłem do Polski. Do 
Zakopanego  śmigłowiec został 
wprowadzony na stałe około roku 
1970. Pierwsze próby lądowania 
odbyły się na Ornaku. 

- Czy w którejś wyprawie bałeś się 
o swoje życie? Wymień 
najtrudniejsze akcje lub wyprawy. 
- Ratownik musi się  spodziewać, że 
można już z wyprawy nie wrócić. 
My zostaliśmy tak wychowani, żeby 
iść i nieść pomoc innym. Pół życia 
trzeba było się szkolić. Człowiek nie 
tylko odpowiada za swoje życie, ale 
także za życie ludzi, których ratuje. 
Pewnie, że człowiek,  który się w 
ogóle nie boi to znaczy, że jest chory. 
Ja podczas wypraw ratowniczych 
spadłem pięć razy z lawiną, m.in. w 
Morskim Oku, na Hali  
Gąsienicowej, często  moje życie 
wisiało na włosku.

-Jaki masz stosunek do gór?
-W górach się urodziłem, 
wychowałem i te góry bardzo 
kocham. Dlatego je kocham, 
ponieważ  są pięknie stworzone 
przez naturę, że jest to ukształtowane 

przez przyrodę. Tatry są jednym z 
najpiękniejszych krajobrazów w 
Polsce a nawet w  Europie.

- Czy góry to twoja pasja czy tylko 
zawód?
- Oczywiście to moja pasja. Jak by 
się nie lubiło ratownictwa a także 
natury, przyrody, to nie ma czego 
szukać w górach, najwyżej skarbów. 
Żeby lubić góry to trzeba je poznać.

- Czy znasz inne góry niż Tatry?
- Tak znam np. Alpy, Skaliste Góry, 
Kaukaz. W Alpach były 
organizowane różne kursy, szkolenia. 
My tam wyjeżdżaliśmy po to, by się 
nauczyć od innych dużo rzeczy oraz 
po to, by im pokazywać nasze 
zwyczaje ratownicze. W tej chwili są 
wymiany ratowników w Europie. Ja 
byłem na Słowacji, wymieniałem się 
również z  Rumunią, z Bułgarią, z 
Rosją, z Niemcami. Jeździmy, by 
nauczyć się tego, czego my nie 
umiemy. Człowiekowi, który prosi  o 
pomoc trzeba   pomóc jak najlepiej. 
Ratownik powinien posiadać 
fachowe umiejętności, takie jak 
taternictwo, narciarstwo, również 
trzeba być pełnoletnim  ponieważ 
człowiek sam odpowiada za swoje 
życie. Musiałem złożyć przysięgę, że 
niezależne od pogody,  dnia  pójdę 
nieść pomoc drugiemu człowiekowi. 
W pogotowiu pomagają nam również 
wyszkolone psy oraz śmigłowce.                                                                                               

-Dziękuję za rozmowę
-Dziękuję

Rozmawiała: 
Maryna Gąsienica-Byrcyn

      

$$Odpowiedzi do quizu ze str. 10: 1d, 2c, 3d, 4b, 5a, 6b, 7a. Rozwiązanie rebusu - “Fortepian”
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  rok wybitnego kompozytora

   Ile wiesz o Chopinie - rozwiąż rebus i quiz  
(rozwiązań szukaj wewnątrz numeru) 

1. Gdzie urodził się Chopin?
a) Lwów
b) Skierniewice
c) Warszawa
d) Żelazowa Wola

2. W którym roku urodził się Chopin?
a) 1809
b) 1801
c) 1810
d) 1811

3. Który z poniższych utworów jest 
dziełem Chopina? 
a) Dla Elizy
b) Wiosna
c) Etiuda Rewelacyjna
d) Etiuda Rewolucyjna

4. Jak nazywał się znany Polonez 
Chopina No. 6 op.53?
a) Elegijny
b) Heroiczny
c) Pożegnanie Ojczyzny
d) Z tańców Polskich

5. Ile Mazurków skomponował?
a) 57
b) 47 
c) 80
d) 19

6. Gdzie Chopin spędził większość 
swojego 
życia?
a) Polska
b) Paryż
c) Hiszpania
d) Ameryka Północna

Fryderyk jako nauczyciel był 
bardzo surowy - zrzucał 
dzieciom klapę od fortepianu 
na ręce, gdy nie były 
przygotowane na lekcje.

 7. Gdzie znajduje się serce Chopina?
a) w Warszawie
b) w Paryżu
c) w Żelazowej Woli
d) we Lwowie

A to ciekawe...

Chopin został sportretowany 
przez Hugh Grant'a w filmie 
"Improwizacja" w 1991 roku.

A to ciekawe...

Według legendy, Fryderyk Chopin 
przyszedł na świat przy grze 
skrzypiec swojego ojca Mikołaja.

Powodem rozstania Fryderyka i 
jego partnerki była kłótnia o 
wielkość kurczaka podanego na 
obiad.

A to ciekawe...

A to ciekawe...
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horoskop

  Gwiazdy mówią... 

BARAN (20 III – 18 IV)
Dla barana kwiecień to miesiąc 
niesamowitego farta, pod 
warunkiem, że będzie uczciwy! 
Nawet jak będzie świetna okazja do 
ściągnięcia na teście - nie rób tego, 
tylko pisz bzdury z głowy, a 
zobaczysz, że się opłaci. Tylko 
jeszcze jedno: nie przeginaj z tymi 
bzdurami na sprawdzianach, bo całe 
szczęście obróci się przeciwko tobie! 
To wszystko przez Marsa, nie wiem 
jak i gdzie, ale mu podpadłeś, a to 
naprawdę złośliwa planeta!

BYK (19 IV – 19 V)
Z pozoru niewinnie wyglądające 
kwietniowe dni przyniosą ci wiele 
dylematów, nad którymi będziesz 
myśleć i myśleć, ale w końcu 
wybierzesz nie najgorsze 
rozwiązanie, które pewni mądrzy 
ludzie nazwali kompromisem. W 
szkole będzie ci się wiodło bardzo 
kiepsko, co jest wynikiem 
kompromisu, który cię kompletnie 
pochłonie. Moja rada: spróbuj 
przetrwać jakoś ten miesiąc, przyda 
ci się moje pożyczenie powodzenia!

BLIŹNIĘTA (20 V – 20 VI)  
Nie mogę ci powiedzieć, co się 
wydarzy w tym miesiącu, ponieważ 
a) planety kazały mi na ten temat 
siedzieć cicho i b) zaufaj mi, nie 
chcesz wiedzieć. Może od razu 
przejdę do rad; jak już musisz się 
wymądrzać to rób to raczej przed 
lustrem, a nie przed kolegami, bo to 
się naprawdę może źle skończyć.

RAK (21 VI – 21 VII)
Czemu? Dlaczego? Po co? Gdzie? 
Kiedy? – tymi pytaniami 
denerwujesz tego, kto siedzi z tobą w 
ławce. Po prostu przystopuj, bo ten 
ktoś ma najwyraźniej zły miesiąc. 
Spróbuj zadawać mniej pytań, a 

więcej się domyślać, bo moje 
następne zaufane źródło zdradziło 
mi, że te pytania go irytują.

LEW (22 VII – 21 VIII)
Cały miesiąc będziesz w wielkiej 
euforii, tak jakbyś wypił Felix Felicis 
(Płynne Szczęście) pożyczone od 
Harrego Pottera. Dzieci kiedy są 
małe myślą “Słoneczko wstaje, bo 
się obudziłem”, jednak u ciebie tak 
naprawdę jest! Słońce cię kocha i to 
tylko i wyłącznie dzięki tobie świeci 
pięknie i na tyle wytrwale na ile się 
da. Mówię to w imieniu całej Polski: 
dziękuję.

PANNA (22 VIII – 21 IX)
Panna w tym miesiącu jest strachliwa 
i niepewna siebie. Po prostu boi się 
bać. Panno, twój przepis na nabranie 
chociaż odrobiny odwagi jest prosty: 
zjedz na śniadanie jajko. Nie ma za 
co. 

WAGA (22.IX - 22.X)
Zrównoważona i zawsze spokojna. 
Przysłowie „Cicha woda brzegi 
rwie” absolutnie nie jest o niej. Ten 
miesiąc nie będzie specjalnie 
przebojowy, najlepiej wieczorkiem 
porozwiązuj sobie quiz z Taktu i po 
dobranocce idź spać. 

SKORPION (23.X - 21.XI)
W tym miesiącu denerwować będą 
cię dłużnicy (wielorodzajowi). Nie 
potępiaj ich, ale idź za głosem serca, 
które wskaże ci właściwą drogę. I 
wierz w swoje marzenia, bo się 
spełniają!

STRZELEC (22.XI - 20.XII)
W kwietniu pamiętaj, że jak 
strzelasz, to wiedz do kogo i rób to w 
miarę celnie, albowiem każdy 
niecelny strzał będzie się liczył jako 
zdrada plemienia. Bez metafor: nie 

zadzieraj nosa, bo to się źle skończy. 
Bądź wyjątkowo miły, bo ci się to 
opłaci, zaproś przyjaciela na pizzę. 

KOZIOROŻEC (21. XII - 19.I)
Spróbuj popracować nad swoim 
wyglądem, nie mówię, że źle 
wyglądasz, Uran też nie, ale zawsze 
można wyglądać lepiej. Warto także 
pokazać się na jakimś spotkaniu 
towarzyskim, żeby znajomi nie mieli 
prawa myśleć, że jesteś nudziarzem. 
Dopiero wtedy zobaczysz ile fajnych 
imprez cię ominęło, a ile jeszcze 
czeka. 

WODNIK (20.I - 18.II)
Może to zabrzmieć bardzo dziwnie, 
ale od tej pory  z a w s z e  miej w 
torbie, czy plecaku tabliczkę 
czekolady z truskawkami. Mówię 
całkiem poważnie, to porada prosto 
od Jowisza. Teraz pewnie myślisz, że 
to tylko twór wyobraźni głupiej 
planety, ale przekonasz się kiedyś, że 
uratuje ci życie. A poza tym twoja 
koleżanka ją uwielbia.

RYBY (19.II - 19.III)
Sprawa wygląda tak: Wenus twierdzi, 
że ten miesiąc będziesz miał bardzo 
spokojny, ale za to Merkury jest 
pewien, że o mało co nie wpadniesz 
pod stado koni goniących jakiegoś 
brodatego bacę. Nie mam bladego 
pojęcia, który z nich ma rację, ale ci 
dwoje tak się pożarło, że teraz nas 
wszystkich czeka burza meteorytów. 
A wszystko przez ciebie. Naprawdę, 
brawo.
P.S. Wszystkie treści zawarte powyżej 
są „pół żartem, pół serio”, więc 
apeluję o nie branie tego do siebie, 
ponieważ artykuł ten służy do 
przysporzenia wam dodatkowej 
dawki atrakcji i zabawy, a nie 
przykrości.

Ewua
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