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Nałogi z naszej perspektywy

 Ucieczka od problemów

 Wiele osób w młodym wieku 
uzależnia się od różnego rodzaju 
używek np. narkotyków, papierosów 
czy alkoholu. Jak na te czasy jest to 
dość  częsty przypadek, co drugi 
nastolatek próbuje alkoholu czy 
bierze macha  papierosa od starszych 
kolegów Niestety zdarza się to coraz 
częściej. Postanowiłem dowiedzieć  
się, jak wygląda sytuacja w jednej z 
zakopiańskich szkół. Poprosiłem o 
rozmowę znajomego kolegę, który 
wypowiadając się na ten temat chciał 
zachować anonimowość. 
- Czy uważasz że  używki w szkołach 
jest to wielki problem?
- Tak, ponieważ moim zdaniem jest 
tego za dużo. Co drugi kolega 
namawia mnie abym spróbował 
papierosa czy alkoholu.
- Dlaczego nie spróbujesz, boisz się?

- Nie spróbuję ponieważ uważam, że 
jestem na to jeszcze za młody i nie 
chcę mieć problemów z nauką i 
ogólnie z wszystkim, ponieważ 
używki bardzo szkodzą w rozwoju.
- Czy  w twojej szkole  
zaobserwowałeś dużo osób które 
uzależnione  są od jakiś używek?
-Tak, dużo osób w moim otoczeniu 
pali papierosy  i pije alkohol  lecz nie 
spotkałem się z problemem 
narkotyków.
- Czy wiesz jakie używki są 
najpopularniejsze w twojej szkole?
-Tak, jest to np. tabaka, papierosy.  
Spotkałem się nawet z tym, jak mój 
kolega przyniósł do szkoły flaszkę 
wódki i na przerwach popijał ją w 
toalecie.

Dokończenie na str. 6
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 Wielka  Gala  

( Jak wiecie, od dziewięciu lat, 
co roku organizowany jest konkurs 
p o e t y c k i P a ń s t w o w e j 
O g ó l n o k s z t a łcąc e j S z k o ły 
Artystycznej w Zakopanem.
( Konkurs ma charakter 
zamknięty, mogą w nim  brać udział 
uczniowie klas IV-IX POSA, oraz 
absolwenci tej szkoły. Każdy z 
uczestników ma prawo zgłosić do 
konkursu maksimum pięć wierszy o 
dowolnej tematyce. Prace w postaci 
plików elektronicznych przyjmowane 
są przez nauczycieli literatury POSA 
w terminie do 12 lutego 2010. Jury 
ocenia prace w kategoriach juniorów, 
seniorów i absolwentów. Ogłoszenia 
wyników konkursu i wręczenie 
nagród następuje podczas Wielkiej 
Gali Poezji, w tym roku  w dniu 12 
marca 2010r. w auli ZPSA o godz. 
12.12. 
Głównym trofeum w Szkolnym 
Konkursie Literackim jest Grand Prix 
przyznawane w kategoriach 
juniorów, seniorów i absolwentów. Z 
ta nagrodą związany jest tytuł Miss 
lub Mistrza Poezji 2009 oraz nagroda 
Złotej Róży, natomiast kolejne 
miejsca premiowane są nagrodami 
Srebrnej i Brązowej Róży. Poza tym 
j e s t w i e l e n a g r ó d 
pozaregulaminowych.

Jeżeli ktoś jeszcze się nie 
zdecydował - ma tylko kilka dni na 
przesłanie wierszy. Nie zwlekajcie!

Siewka

- Wywiad z Zuzą 
Wiercioch

- Garstka informacji
- Walentynki tuż tuż!

- Omlet według Bronka
- i inne...

 W numerze  
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  ...artystyczne spotkania

    Rozmowa mleka z kisielem - tajemnice ilustratora    

 We wtorek 12 stycznia odbyło się spotkanie 
uczniów naszej szkoły z ilustratorem Marcinem 
Bruchnalskim. Ilustruje on głównie książki i czasopisma 
dla dzieci, jednak  w swojej karierze przebrnął również 
przez parę książek dla dorosłych. Jest to postać o 
ogromnym poczuciu humoru, dlatego też lekcje z nim 
były wyjątkowo przyjemne.
& Na początku pan pokazywał nam przeróżne 
ilustracje, które rysował do czasopisma „Świerszczyk”. 
W trakcie opowiadał, czym tak naprawdę są ilustracje i 
kim jest ilustrator. Dowiedzieliśmy się, iż ilustracje to 
rysunki, natomiast ilustrator to po prostu rysownik, 

którego dzieła wykorzystywane są do różnych mediów. 
Poza tym, tak na dobrą sprawę, ilustracja nie zawsze musi 
być rysunkiem, ilustracją może być wszystko. Zdjęcia to 
również pewnego rodzaju ilustracja równie często 
wykorzystywana do pracy jak rysunki czy szkice. Przy 
okazji poznaliśmy historię pani, która ilustruje wiersze 
wyszywając. Okazało się, iż ilustrowanie nie jest takie 
proste, jak się wydaje i  panu Marcinowi, niektóre 
obrazki, jakie miał wykonać, przysporzyły wiele 
kłopotów. Pewnego razu, kiedy miał coś zilustrować 
musiał zaczerpnąć pewien motyw z jednego z 
wcześniejszych numerów gazety i tutaj zaczęły się 
schody. Był akurat w drodze do pociągu i pod ręką niósł 
teczkę z 30 numerami czasopisma. Gdy zajął już  miejsce 
w  odpowiednim przedziale zaczął wyciągać i przeglądać 
poszczególne numery. Niestety osoby siedzące koło niego 
nie wiedziały, iż zajmuje się tym na co dzień, i w ich  
oczach   pan Marcin wyszedł trochę dziwnie – dorosły 
facet, który przegląda stos „Świerszczyków”.
& Kolejnym i niestety ostatnim punktem tego 
niezwykle przyjemnego spotkania było rysowanie bądź 
też szkicowanie przez wszystkich uczniów. Głównymi 
tematami rysunków były:
- Rozmowa między kisielem a mlekiem
- Doniczkowy słoń
& Ogólne wrażenia po 2 godzinach spędzonych z 
panem Marcinem były bardzo pozytywne. Praktycznie 
każda osoba wyniosła coś z tej lekcji. To spotkanie było 
kolejnym przykładem na to, do jakiej wspaniałej szkoły 
chodzimy i jakie wyjątkowe atrakcje nas czekają. Więc 
musimy cieszyć się z tego co mamy, szanować, korzystać 
i wynosić jak najwięcej się da z tych dodatkowych lekcji.  

Siewka
     

 W tym miesiącu mam same dobre wiadomości… 
Wszyscy są wypoczęci po feriach i mają dobre humory, 
lecz na pewno  nie byli zadowoleni z tego, że muszą 
wracać do szkoły ponieważ przyzwyczaili się już do 
lenistwa i późnego wstawania z łóżka.
& Pogoda sprzyja naszym oczekiwaniom. Jeździmy 
na nartach i snowboardzie oraz czujemy zimowe 
szaleństwo. W tym miesiącu Topiki - mogę szepnąć, że 
wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, ponieważ 
wszystkie klasy w tym roku pomyślały o Topikach bardzo 

pozytywnie i zaczęły 
wcześniej przygotowywać 
swoje finałowe show. Czytam 
z moich magicznych kart, że 
wszyscy przygotują coś bardzo 
wystrzałowego i na pewno wszystkim spodobają się 
występy każdego z wybrańców. Luty jest oczywiście 
miesiącem zakochanych i wiem  że w naszej szkole 
wykluje się bardzo wiele miłości... 

Pozdrawiam Nicola van magic

 Przepowiednie Nicoli van Magica 
Bezbłędne!
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  ...co słychać u absolwentów

 Pamiętajmy o charyzmatycznej Osieckiej 
Rozmowa z Agnieszką Przekupień, absolwentką POSA, laureatką konkursu 

“Pamiętajmy o Osieckiej”
- Słyszałam, że w tym roku wraz z 
zespołem byłaś na konkursie 
''Pamiętajmy o Osieckiej'', 
organizowanym przez Fundację 
Okularnicy. Opowiedz nam o tym. 
-Tak jak powiedziałaś, byliśmy na 
konkursie. W tym roku odbywała się 
już jego 13 edycja. W czerwcu były 
eliminacje. Zaprezentowaliśmy na 
nich piosenkę „Na zakręcie”, którą 
już wcześniej wygraliśmy jeden 
konkurs. Nie spodziewaliśmy się tak 
wielkiej rywalizacji. W konkursie 
brało udział wieku studentów z 
wyższych szkół teatralnych, jednak 
zostaliśmy docenieni jako zespół z 
Zakopanego i dostaliśmy się do 
finału.

- Co sądzisz o innych uczestnikach i 
jaka była atmosfera w gronie 
finalistów?
- Atmosfera w gronie finalistów 
zaskoczyła mnie, bo było bardzo 
przyjemnie i sympatycznie. Wszyscy 
oprócz nas byli w Sopocie na 
warsztatach, więc mogli się bliżej 
poznać. My, mimo, że nie byliśmy na 
warsztatach zostaliśmy równie miło 
przyjęci do grona finalistów. 

- Podobno w tym roku był bardzo 
wysoki poziom na konkursie?
-Tak, co roku jest bardzo wysoki 
poziom na konkursie ponieważ jest 
to impreza znana na całą Polskę. 
Agnieszka Osiecka była bardzo 
charyzmatyczną osobą, dlatego 
konkurs jest uważany za bardzo 
trudny oraz wyłaniający świetnych 
w o k a l i s t ó w, a k t o r ó w i 
interpretatorów piosenki aktorskiej i 
poezji śpiewanej.
Nasz zespół zaczął działać właśnie 
od piosenki Agnieszki Osieckiej „Na 
zakręcie”. Bardzo spodobała mi się 
ta piosenka, więc poprosiłam Bartka 

Łąckiego, żeby mi ją zaaranżował. 
On zwerbował większą grupę, z 
którą przygotowaliśmy naszą wersję 
piosenki „Na zakręcie”, po czym 
pojechaliśmy na konkurs poezji 
śpiewanej w Krakowie. Wygraliśmy 
go i od tego momentu razem 
tworzymy, aranżujemy piosenki 
Osieckiej i innych wykonawców.

- Kim są członkowie zespołu?
- Członkowie zespołu, to uczniowie 
naszej szkoły artystycznej: Bartek 
Łącki, który gra na fortepianie, Ania 
Seman, Wawrzek Topa, Kinga 
Gruszczyńska, Basia Gut Mostowy, 
którzy grają na skrzypcach, Jurek 
Gut Mostowy (gitara), Asia Najbor   
(wiolonczela). Niedawno dołączył do 
nas Kamil Januszek, który wspomaga 
nas sekcją perkusyjną.

-Jak wyglądają wasze próby?
-Nasze próby są bardzo długie ze 
względu na to, że jest nas dużo. 
Przez to ciężko nam się skupić w 
jednym momencie. Jak zaczniemy 
grać, każdy dodaje swój kawałek i 
wtedy zaczyna się prawdziwa 
twórczość. 

- Od kiedy zaczęłaś śpiewać?
- Śpiewam, jak każdy, od dziecka, bo 
płacz to też jest śpiew. Już od 
przedszkola zaczęłam brać udział w 
różnych konkursach, śpiewałam 
najpierw piosenki Majki Jeżowskiej, 
później w chórze w szkole 
artystycznej. Potem śpiewałam 
piosenki aktorskie dzięki pani Kasi 
Sobczak (teraz już Pietrzyk) i to 
wtedy, tak naprawdę, zaraziłam się 
piosenką aktorską.
- Co było twoim największym 
szokiem i co nie podoba Ci się w 
świecie wokalistów który już 
poznałaś?

- Element konkurencji może mi się 
nie podobać, jednak jest on 
niezbędny w tym świecie, bo bez 
rywalizacji i bez konkurencji nikt nie 
starałby się być lepszym, nikt nie 
starałby się dążyć do celu.

- Jaka jest twoja ulubiona piosenka 
którą wykonywałaś?
-„Na zakręcie” jest moją   ulubioną 
piosenką, lecz czasem potrzebuję od 
niej odpoczynku, żeby potem wrócić 
do niej z wielkim sentymentem. 
Ostatnio polubiłam także inną 
piosenkę „Cyganka”. Te dwie 
piosenki wykonywaliśmy na 
konkursie. “Cyganka” jest bardzo 
skoczną piosenką, przeplata się w 
refren i zwrotkę, wprowadza w taki 
trans, gdzie na końcu jest urwanie, co 
pozostawia atmosferę napięcia. 

-Co dalej chcesz robić ze swoim 
głosem?
-Szukam w Krakowie możliwości 
rozwoju. Bardzo bym chciała 
chodzić na lekcje śpiewu, jednak 
bardzo trudno jest znaleźć dobrego 
nauczyciela. Na razie jestem na 
etapie poszukiwania lecz nie 
zaniedbam tego i będę rozwijać mój 
talent.

-Chciałabyś być sławna w 
przyszłości?
-Nie jest mi to potrzebne. Sława jest 
dodatkowym elementem tego, co 
chciałabym robić. Świat artystów 
może łączy się ze sławą, jednak nie 
musi. Można śpiewać i tworzyć nie 
tylko dla sławy ale dla samego 
siebie, dla własnej satysfakcji. Nie 
jest to najważniejsze w moim życiu.

Rozmawiała 
Marysia Przekupień, kl. VI
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  felietony...

Naszym zdaniem...
  Narkotyk nie jest drogą do dorosłości  

***
! Zawsze, gdy oglądałam w telewizji apele 
dotyczące nałogów wśród młodzieży oczywiste było dla 
mnie, że mnie to nie dotyczy. Gdy byłam mała patrzyłam 
na tatę, widziałam ile wysiłku sprawiało mu rzucenie 
palenia i już wtedy sobie obiecałam, że nigdy nie 
doprowadzę się do takiego stanu. Uważam, że  w mojej 
szkole także nie ma dużo „palaczy”, nie mówiąc już o 
uzależnionych od narkotyków, co jest dla mnie w ogóle 
zjawiskiem „z kosmosu”.  Zobaczenie kogoś, kogo znam, 
z papierosem powodowało zawsze, że  byłam 
niesamowicie zdziwiona i trochę rozczarowana. Nie 
rozumiałam powodu, dlaczego ktoś pali. Na poczekaniu 
mogę wymyślić wiele powodów, dla których nie warto 
palić: ohydny oddech, problemy z cerą, dziura w 
płucach, no i oczywiście nie łatwo jest powiedzieć 
rodzicom: „mamo, tato, palę” i zobaczenie 
przechodzącej w kolor purpury twarzy taty, i oczu mamy 
powoli zaczynających łzawić,. 

Nawet jeśli ktoś z mojego otoczenia pali, to nie 
nazwę tego nałogiem. Jestem prawie pewna, że to tylko 
takie przedstawienie, aby zaimponować kolegom.

Ewua

***
! Często mówi się, że nałogi są wśród nas. 
Niektórzy machają na to ręką myśląc, że ich to nie 
dotyczy. Są nieraz w błędzie. Powinniśmy pamiętać, że 
nałogiem nie jest jedynie tytoń, alkohol czy narkotyk ale 
może być nim np., granie na komputerze, Internet czy 
oglądanie telewizji (tak popularne wśród nas).  Są to 
nałogi,  które niekoniecznie niszczą nasze zdrowie ale 

naszą wyobraźnię i zrzucają ze szlachetnej drogi dążenia 
do celu. Często zdarza się wśród młodzieży, że w głębi 
serca wiedzą, że źle czynią ale wmawiają sobie, że nie 
jest to złe. Uważam, że wobec siebie (i innych oczywiście 
też) powinniśmy być zawsze szczerzy i pamiętać,  że złych 
kroków można żałować przez całe życie, a czasu już nie 
da się wrócić!

Bart

  Ratunek w pigułce
! Wszyscy wiemy że w obecnych czasach, kiedy 
nasze pokolenie, ludzi młodych, którzy często gubią się w 
życiu,  dorastają i szukają drogi, którą wybiorą na dalsze 
życie, trafiają na „zły szlak” wiodący do zguby.
! Zawsze, kiedy słyszę o moich znajomych czy nawet 
o ludziach, których nie znam, że trafili do „złego 
towarzystwa” i złapali się w sidła różnych nałogów, 
myślę, że mnie to nie dotyczy, ale zaczynam zdawać sobie 
sprawę z tego, że to jest coraz bliżej mnie. Kiedyś dawno 
temu przysięgłam sobie,  że nigdy, przenigdy nie będę 
palić. Postanowiłam tak, ponieważ mój tata kiedyś palił a 
ja tego nienawidzę i wiem, że jest to okropne dla zdrowia. 
Ja bronię się samą sobą przed nałogami, które są dla 

mnie czymś obrzydliwym i nieprzyjemnym. Wcale mnie 
nie ciągnie do palenia czy picia. Niestety naokoło mnie 
ciągle widzę ludzi, którzy nie mają tyle siły co ja i 
szukając ratunku sięgnęli po zdradziecką pigułkę czy 
śmierdzącego papierosa. Na szczęście w mojej szkole to 
niespotykane i kiedy ktoś „próbuje” to tylko dla tzw. 
szpanu. Dlatego właśnie przerażają mnie te wszystkie 
niebezpieczeństwa, może dlatego, że cały czas widzę 
reklamy, które przestrzegają nas przed nałogami. Dlatego 
właśnie czytelniku, który uważasz, że główny temat tego 
numeru i felietony dotyczące właśnie tych tematów są 
nudne i nie maja sensu, zastanów się czy masz rację.  Ja 
osobiście uważam, że są to tematy warte pisania i 
mówienia o nich jeszcze więcej. 

***
! W dzisiejszych czasach coraz częściej spotykamy 
się z nałogami. Widok osoby z papierosem w ręku to nic 
nowego, nic dziwnego. Niektórzy jednak nie są silni 
umysłowo i sięgają po coś, co by ich wzmocniło, 
spowodowało, że staną się odważniejsi i żeby umiliło im 
czas. Długo nie muszą szukać. Dilerzy narkotyków 
znajdują się w każdej miejscowości i tylko czekają na 
kogoś naiwnego. Po tym widać ile naiwnych i słabych 
osób żyje na świecie. Myślą, że sobie ulżą, a tak 
naprawdę, to jest to zwykła iluzja,  kolejny krótki sen, tyle 
że później budzisz się z potwornym bólem głowy, który 
nie pozwala ci normalnie funkcjonować. Teraz takie 
popadanie w nałogi występuje u nastolatków i staje się 
modne. W tym wypadku młodzież potrafi być tak 
bezmyślna, że pali,  pije dla „szpanu”. Dla kolegów, bo 
to jest niby „fajne” i “jak będę tak robić,  to rówieśnicy 
będą mnie lubić. Co z tego, że mam prawie martwy 
organizm, ważne że mnie lubią”.
Myślę, że Ci którzy popadli w nałogi mają po prostu 
słabą psychikę i są naiwni. Nie zdają sobie sprawy z 
tego, że nie jest łatwo z tego wyjść.

 Krett
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nałogi,  które niekoniecznie niszczą nasze zdrowie ale 

naszą wyobraźnię i zrzucają ze szlachetnej drogi dążenia 
do celu. Często zdarza się wśród młodzieży, że w głębi 
serca wiedzą, że źle czynią ale wmawiają sobie, że nie 
jest to złe. Uważam, że wobec siebie (i innych oczywiście 
też) powinniśmy być zawsze szczerzy i pamiętać,  że złych 
kroków można żałować przez całe życie, a czasu już nie 
da się wrócić!

Bart

  Ratunek w pigułce
! Wszyscy wiemy że w obecnych czasach, kiedy 
nasze pokolenie, ludzi młodych, którzy często gubią się w 
życiu,  dorastają i szukają drogi, którą wybiorą na dalsze 
życie, trafiają na „zły szlak” wiodący do zguby.
! Zawsze, kiedy słyszę o moich znajomych czy nawet 
o ludziach, których nie znam, że trafili do „złego 
towarzystwa” i złapali się w sidła różnych nałogów, 
myślę, że mnie to nie dotyczy, ale zaczynam zdawać sobie 
sprawę z tego, że to jest coraz bliżej mnie. Kiedyś dawno 
temu przysięgłam sobie,  że nigdy, przenigdy nie będę 
palić. Postanowiłam tak, ponieważ mój tata kiedyś palił a 
ja tego nienawidzę i wiem, że jest to okropne dla zdrowia. 
Ja bronię się samą sobą przed nałogami, które są dla 

mnie czymś obrzydliwym i nieprzyjemnym. Wcale mnie 
nie ciągnie do palenia czy picia. Niestety naokoło mnie 
ciągle widzę ludzi, którzy nie mają tyle siły co ja i 
szukając ratunku sięgnęli po zdradziecką pigułkę czy 
śmierdzącego papierosa. Na szczęście w mojej szkole to 
niespotykane i kiedy ktoś „próbuje” to tylko dla tzw. 
szpanu. Dlatego właśnie przerażają mnie te wszystkie 
niebezpieczeństwa, może dlatego, że cały czas widzę 
reklamy, które przestrzegają nas przed nałogami. Dlatego 
właśnie czytelniku, który uważasz, że główny temat tego 
numeru i felietony dotyczące właśnie tych tematów są 
nudne i nie maja sensu, zastanów się czy masz rację.  Ja 
osobiście uważam, że są to tematy warte pisania i 
mówienia o nich jeszcze więcej. 

***
! W dzisiejszych czasach coraz częściej spotykamy 
się z nałogami. Widok osoby z papierosem w ręku to nic 
nowego, nic dziwnego. Niektórzy jednak nie są silni 
umysłowo i sięgają po coś, co by ich wzmocniło, 
spowodowało, że staną się odważniejsi i żeby umiliło im 
czas. Długo nie muszą szukać. Dilerzy narkotyków 
znajdują się w każdej miejscowości i tylko czekają na 
kogoś naiwnego. Po tym widać ile naiwnych i słabych 
osób żyje na świecie. Myślą, że sobie ulżą, a tak 
naprawdę, to jest to zwykła iluzja,  kolejny krótki sen, tyle 
że później budzisz się z potwornym bólem głowy, który 
nie pozwala ci normalnie funkcjonować. Teraz takie 
popadanie w nałogi występuje u nastolatków i staje się 
modne. W tym wypadku młodzież potrafi być tak 
bezmyślna, że pali,  pije dla „szpanu”. Dla kolegów, bo 
to jest niby „fajne” i “jak będę tak robić,  to rówieśnicy 
będą mnie lubić. Co z tego, że mam prawie martwy 
organizm, ważne że mnie lubią”.
Myślę, że Ci którzy popadli w nałogi mają po prostu 
słabą psychikę i są naiwni. Nie zdają sobie sprawy z 
tego, że nie jest łatwo z tego wyjść.

 Krett

4
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  Co nas kręci?

 Tak naprawdę, śpiewam od zawsze 
Rozmowa z Zuzą Wiercioch z klasy III gimnazjum

- Wygrałaś konkurs szkolny piosenki obcojęzycznej, 
ale także konkurs poezji śpiewanej w Krakowie. Czy 
miałaś tremę w czasie konkursów? W końcu 
konkurencja była niemała.
- Miałam tremę. W końcu to mój pierwszy konkurs w 
śpiewaniu, taki na zewnątrz. Pierwszy raz nie wysyłałam 
tekstów i nie dawałam swojej pracy do sprawdzenia tylko 
musiałam sama się 
zaprezentować .  W takiej 
sytuacji odpowiada się w 
stu procentach za to, co 
się robi. Trzeba być 
przygotowanym. A ja 
przygotowana byłam nie 
do końca i nie byłam 
pewna efektu, ale udało 
się i jestem z tego bardzo 
zadowolona. 
- Jak się zaczęła twoja 
przygoda ze 
śpiewaniem?
- Moja przygoda ze 
śpiewaniem? Tak 
naprawdę moja przygoda 
ze śpiewaniem zaczęła się 
bardzo, bardzo, bardzo 
dawno temu, ponieważ 
wydaje mi się, że 
śpiewałam “od zawsze”. 
Kocham to robić. Jest to 
jedna z
moich wielu pasji i chyba taka, która wychodzi mi 
najlepiej. Śpiewam od zawsze. Na początku, oczywiście 
zmuszał mnie Tatuś. W wieku sześciu, siedmiu czy pięciu 
lat poszłam do programu „Od przedszkola do Opola”. Nie 
byłam z tego powodu taka bardzo szczęśliwa, bo bałam 
się występów publicznych. Później to tylko było 
śpiewanie  z rodzicami przy ognisku.  Ostatnio, na 
zakończenie ubiegłego roku szkolnego wystąpiłam z 
Mateuszem Hulbójem w zespole i  to w sumie była taka 
moja pierwsza propozycja śpiewania w grupie. Potem z tą 
samą grupą śpiewałam na konkursie piosenki w szkole. 
Tych propozycji aktualnie nie jest wiele, ale myślę, że z 
czasem będzie ich coraz więcej i myślę, że chcę się 
rozwijać w tym kierunku. 

- Czyli nie masz swojego stałego zespołu?

- Aktualnie śpiewam z Mateuszem w zespole, ale to jest 
na razie takie próbowanie
- Śpiewanie jakich piosenek sprawia ci największą 
przyjemność?
- Myślę, że od chwili, kiedy poszłam do naszej szkoły dla 
mnie najważniejsze stało się występowanie publiczne.  
Nie ważne,  co śpiewam.

- Czy szkolisz głos? A 
jeżeli tak, to jak? 

- Myślę, że głos  jest 
talentem wrodzonym, ale 
odkąd chodzę na zajęcia 

emisji głosu 
dowiedziałam się, że 

jednak śpiewanie to nie 
jest taka prosta sprawa i 
trzeba ćwiczyć, szkolić 

się. Do niedawna  
śpiewałam niezbyt 

poprawnie i nie zdawałam 
sobie z tego sprawy. Żeby 

to wszystko zrozumieć 
trzeba się zagłębić w 

temacie emisji i 
poprawnego dźwięku. Tak 

samo jak w przypadku 
innych dziedzin, np. 

malowania.Trzeba poznać 
zasady, żeby móc śpiewać 

poprawnie. 
Jednak  zdarza się często 

tak, że nasze brzmienie i tak podoba się nam bardziej w 
niepoprawnej formie. I myślę, że możemy tego się 
trzymać, ale najważniejsze jest to, żeby robić to wszystko 
świadomie. 
- Masz jakiś nauczycieli, doradców, którzy pomagają 
ci szkolić głos? Dają ci jakieś rady?
- Mam jedną nauczycielkę, do której chodzę na lekcje. 
Myślę jednak, że taką najważniejszą osobą, jeśli chodzi o 
śpiewanie jest moja ciocia, która  jest poetką i wokalistką. 
Ona tworzy piosenki, śpiewa je publicznie, ale także 
nagrywa je dla siebie. Myślę, że to ona mi pomaga, ale 
nie w kwestii śpiewania tylko w wyrażaniu siebie poprzez 
śpiewanie i na scenie. 
- Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę jeszcze więcej 
sukcesów i kolejnych koncertów.

 Zola
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rozmowy

 Łyżwiarstwo to moja pasja 
Rozmowa z Elżbietą Lipińską byłą mistrzynią Polski w łyżwiarstwie

-W jaki sposób zaczęłaś trenować 
łyżwiarstwo?
-Mój tata zabrał mnie na ślizgawkę 
publiczną. Miałam 6 lat i w 
pierwszym dniu kiedy stanęłam na 
lodzie potrafiłam po godzinie jeździć 
przekładanką w przód i przekładanką 
w tył. Wszyscy oniemieli, że 
wykazuję takie zdolności i tata 
postanowił zapisać mnie do szkółki 
łyżwiarskiej w Krakowie.
-Jak wyglądały twoje treningi?
-Były bardzo intensywne. Po 3 
miesiącach, będąc w szkółce 
łyżwiarskiej, pojęłam podstawowe 
sposoby poruszania się na łyżwach, 
hamowania oraz poszczególne 
elementy jazdy. Wtedy, trener z 
sekcji łyżwiarskiej zaproponował, po 

rozmowie z moimi rodzicami, żebym 
uczestniczyła w zajęciach sekcji 
łyżwiarskiej. Zostałam zawodniczką 
sekcji. Miałam wtedy 7 lat. Treningi 
były bardzo częste. W godzinach 
rannych, tuż przed szkołą trenowane 
były figury obowiązkowe tzw. jazda 
szkolna a po południu trenowaliśmy  
jazdę dowolną.
-Czy lubiłaś jeździć na łyżwach?
-Bardzo
 -Czy tańczyłaś w parze?
-Próbowałam jazdy w parach 
sportowych, notabene ze swoim 
trenerem, ale po kilku miesiącach 
treningu stwierdziłam, że będę 
solistką.
-A co było dla Ciebie w tym 
wszystkim najtrudniejsze?
-Trudne były figury jazdy 
obowiązkowej i skoki.
-A co najlepiej wychodziło?
-Uważam, że płynność jazdy, 
sekwencje kroków i piruety, które 
bardzo dobrze kręciłam, to były moje 
plusy.
-Jak twoi przyjaciele reagowali na 
ten sport?
-Na początku za bardzo się nie 
chwaliłam tym, że trenuję tę 
dyscyplinę. Potem, jak już były 
jakieś zawody w Krakowie to 
przychodzili moi przyjaciele z klasy i 
mi kibicowali, czyli byli jakby 
moimi fanami.

-Czy odnosiłaś jakieś sukcesy?
-Trochę ich było i mam sporo 
dyplomów przechowywanych u 
moich rodziców. Osiągałam tytuły 
mistrzowskie Krakowa, byłam też 
mistrzynią Polski juniorów, także 
było tego trochę.
-Jak sądzisz dlaczego Polska nie 
może się pochwalić znanymi 
łyżwiarzami? Czy to jest za trudny 
sport?
-To nie jest tak do końca, bo ileś tam 
nazwisk jest zapisanych w historii 
zdobywców medalowych pozycji, 
takich jak Filipowski, jak Zagórska i 
Siudek - nasza para sportowa. 
Wcześniej też było trochę znanych 
nazwisk.  Nie jest to dyscyplina 
bardzo rozpowszechniona w naszym 
kraju ze względu na brak zaplecza. 
Ośrodków, gdzie teraz się trenuje 
łyżwiarstwo jest mało, chyba tylko 
dwa, główne to Warszawa i Łódź. 
Można wymienić również Śląsk 
Kraków i Oświęcim. Obecnie 
Oświęcim uznawany jest dalej jako 
dobry ośrodek i nadal rozkwita, 
ponieważ tam trenują nasi 
reprezentanci: Zagórska  i Siudek. Z 
tego miasta pochodzą i tam stworzyli 
sekcję łyżwiarską.
-Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiała Kasia Lipińska, 
kl. VI

  

 Ucieczka od problemów 
Dokończenie ze str. 1
-Jaka kara w twojej szkole  jest  za palenie papierosów, 
wciąganie tabaki czy picie alkoholu?
- W mojej szkole karą za zażywanie używek jest  obniżone 
zachowanie, wezwanie do szkoły rodziców oraz rozmowa z 
dyrektorem.
+ Niektórzy chełpią się tym, że palą papierosy. Chodzą 
publicznie z wydętą piersią  i  papierosem w ręku. Osoby palące, 
zażywające czy pijące  mają najczęściej problemy ze swoją 
psychiką czyli mają problemy z rodzicami i  znajomymi, są 
jakby odrzucone a sięgają po używki aby rozładować swoje 
emocje i stres.

Największym chyba problemem  jest narkomania. Narkotyki są 
rozprowadzane przed tzw. dilerów, którzy dostają za to 
pieniądze. Namawiają oni młodych do tego aby spróbowali. 
Niektóre dziewczęta traktują papierosa jak lek na schudnięcie, 
dlatego zastępują żywność papierosem. Palacze wmawiają 
sobie, że papierosy są bezpieczne, ale i tak ich płuca pod 
wpływem nikotyny i innych substancji  smolistych kurczą się i 
zostają małe.
Młodzi ludzie niewiele wiedzą zazwyczaj o działaniu alkoholu 
na ich organizm, próbują bo wszyscy mówią jak to fajnie jest 
zapomnieć o wszystkim. Okazuje się, że alkohol zaburza pracę 
mózgu i dlatego po wypiciu za dużej ilości alkoholu nasz chód 
zmienia się w pokraczne zataczanie się a nasza mowa zamienia 
się w bełkot. Podsumowaniem tego artykułu są takie słowa 
NIE PIJ! NIE PAL !NIE BIERZ!                                   Nicola
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Po szkole...

 Zimowe mistrzostwa  

Recenzja
 Holmes przeniesiony do współczesności  

! Niedawno do kin trafiła ekranizacja “Sherlocka 
Holmesa” w reżyserii Guy’a Ritchiego. Sherlock Holmes 
to chyba najbardziej znana postać stworzona przez 
Arthura Conana Doye’a. Teraz mamy okazję podziwiać 
przygody  detektywa i jego pomocnika na dużym ekranie. 
Film w całości wypadł całkiem dobrze i mam nadziejê, że 
przynajmniej takiego poziomu będą się trzymać kolejne 
filmy w tym roku.

' Zaczyna się mrocznie i szybko. Widz jest 
wprowadzony w sam środek akcji. Świetnie dobrana 
muzyka skomponowana przez Hansa Zimmera powoduje, 
że oglądający od razu czuje dynamikę filmu. Zdjęcia są 
wyszukane, można poczuć klimat dawnej Anglii, a także 
“stać się” uczestnikiem tych  wszystkich wydarzeń. 
Aktorzy znakomicie wczuwają się w swoje role. 
Rewelacyjna gra Roberta Downey’a Jr. Jako Sherlocka, 
dowcipnego, bezczelnego i cynicznego detektywa 
sprawia, że postać staje się ciekawa. Nie jest tym 
standardowym detektywem, który siedzi w fotelu i wytęża 
mózg nad rozwiązaniem zagadki, ale osobą ruchliwą i 
potrafiącą się bić. Można poczuć pewne podobieństwo 
między Sherlockiem Holmesem, a serialowym Dr. 
Housem, które ja od razu zauważyłam.  Dokładna 
scenografia, ulice Anglii wyglądają tak jak dawniej, 
idealnie dobrane kostiumy. 
' W całym filmie najbardziej podobały mi się kłótnie 
między Watsonem, a Holmesem. Nie byłabym zaskoczona, 
gdyby do skutku doszła kolejna część przygód  tego 
bałaganiarskiego detektywa,

Krett

03.02.2010 odbyły się narciarskie zawody szkolne. Wszystko przebiegało w 
bardzo sympatycznej atmosferze.  Do boju motywował zawodników pan 
Żaba. Zawody odbywały się w różnych 
kategoriach wiekowych. Poniżej przedstawiamy 
wyniki do miejsca trzeciego. Więcej 
szczegółów - na stronie internetowej: 
www.zpsa.edu.pl Zawody zakończyły się 
poczęstunkiem. Wszyscy zjedli ze smakiem 

pyszne drożdżówki z 

Narty kl. I dziewczęta:
1. Wiśniowska Klaudia.
2.Michniewska Maria
3.Orawiec Małgorzata

chłopcy:
1.Marcisz Miłosz

2.Łojas Jan
3.Iwaniec Mieszko

Narty kl. II dziewczęta
1.Marusarz Anna
2.Koperska Julia

3.Smolińska Magdalena
chłopcy:

1.Sichelski Jakub
2.Gut-Mostowy Andzrej

3.Gąsienica-Byrcyn Klemens
Narty kl.III dziewczęta

1.Bachleda-Dorcarz Alicja
2.Fecko Mira

3.Walczewska Katarzyna
chłopcy:

1.Hubicki Klimek
2.Wielgus Maksymilian

3.Duda Kacper

Narty kl. IV dziewczęta
1.Tycner Emilia

2.Mitan-Abel Stefania
3.Zelińska Zofia

chłopcy:
1.Kovaćević Filip
2.Dziedzina Paweł
3.Bienias Krzysztof

Narty kl.V dziewczęta:
1. Sikora Justyna

chłopcy:
1.Hubicki Kacper
2.Owczarz Jędrzej

3.Borkowski Kacper
Narty kl.VI dziewczęta:

1.Gąsienica-Byrcyn Maryna
2.Przekupień Maria
3.Zawiła Weronika

Narty gimnazjum
dziewczęta:

1.Sikora Martyna
2.Mitan-Abel 
Aleksandra

3.Walczewska Zofia
chłopcy:

1.Walczewski Mikołaj
2.Król-Józaga 

Bartłomiej
3.Bernatowicz 

Aleksander

Snowboard 
podstawówka:

1.Sichelski Jakub
2.Gębik Bronisław

DSF. Hubicki 
Klimek

Snowboard 
gimnazjum:

1.Mędoń Adela
2.Harasimowicz 

Nicola
3.Mitan-Abel 
Aleksandra

http://www.zpsa.edu.pl
http://www.zpsa.edu.pl
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  Walentynki

 Kogo kocham, kogo lubię... 

 Dla Zosi, klasa IV
Bardzo Cię kocham, nie wiem jak Ty.
Podobasz mi się. Czy zostaniesz moją 

dziewczyną ? 

Dla Antoniego Maćkiewicza, klasa IV
Kocham Cię Antoni. Kocham z całego serca. 

 I LOVE YOU !!!

Dla Krzysia Bieniasa i Dominika 
Prusinowskiego, klasa  IV

Spójrz ile gwiazd na niebie, Ty je kochasz 
wszystkie, a ja tylko Ciebie.

Dla Julki Koperskiej, klasa II
Jesteś moją najlepszą koleżanką, 

bardzo Cię lubię. 
Jesteś jak siostra.

Dla Szymona Kaczor Di Paola, klasa IV
Szymon kocham Cię, ale jestem za gruba dla 
Ciebie no, ale cóż. Pamiętaj zawsze będę Cię 

Dla Inez Gruszki klasa III
Moja miłość największa, którą jesteś Ty. Jest 

piękna, cudowna, miła, wesoła. Kocham Cię, bo 
jesteś boska, 

miłosna i kocham Cię za to !!

Dla Klimka Hubickiego, klasa 
III

Klimek jest słodki. Ma cudownego 
psa i chomika. Jest super !! 

Chciałabym chodzić z nim do 
klasy. Kocham go, bo jest bardzo 

śmieszny, miłosny i męski.

Dla Oli Dziedziny 
z klasy II

Na górze róże, na 
dole fiołki my się 
lubimy jak dwa 
aniołki. Twój 

wielbiciel - sama 
wiesz kto !!!

Dla Krzysia Bieniasa, 
klasa  IV 

Zakochałam się w Tobie 
od pierwszego wejrzenia. 
Niestety jestem od Ciebie 
młodsza, ale kocham Cię.

Dla Emili Tycner, klasa IV
Chciałem Ci powiedzieć (napisać), że 

podobasz mi się. Dla mnie jesteś 
najpiękniejszym stworzeniem, które 

kiedykolwiek żyło na Ziemi.  Jak 
największa i najjaśniejsza gwiazda. Jak 
róża na łące. Ciągle myślę o Tobie i nie 
mogę przestać. Kocham Cię najbardziej 
jak mogę i bardziej już nie potrafię. Po 
prostu Cię kocham  tak mocno jak tylko 

umiem ! Sama wiesz kto.

Dla Stefani Mitan - Abel z klasy IV
Co tam u Ciebie? Jestem 

zestresowany i przykro mi, że 
napisałem do ciebie ten list, który 

miał się rymować. Sorry!!! 
Wszystkiego najlepszego z 

Walentynek.

Dla Inez Gruszki z klasy III
Moja miłości największa, która 
jesteś piękna, cudowna, miła, 

wesoła. Kocham cię, bo jesteś 
BOSKA, miłosna i kochana. 

Kocham cię za to!

Dla Antka Maćkiewicza z klasy IV
Lubię cię Antek z całego serca, lubię 

cię. I LOVE YOU ANTEK!

Dla Olgi Gębik z klasy IV
Znam cię bliżej niż myślisz...

Dla Julii Frys z klasy V
Kocham cię najmocniej na 
świecie i chcę byś ty mnie 

tak mocno kochała
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Horoskop

BARAN (21 III – 19 IV)
Barany to wielcy „popisywacze”, we 
wszystkim muszą być najlepsi. Skoro 
tak, to mam dla Ciebie radę: 
dokładnie za 23,18 min podejdzie do 
Ciebie osobnik, któremu  m u s i s z  
zaimponować. Jest on gigantyczną 
paplą i w kilka dni cała szkoła będzie 
miała do Ciebie szacunek i wielkie 
uznanie. Druga rada: uważaj, nie 
przeceniaj swoich możliwości, 
ponieważ jak dasz plamę nikt już 
więcej się do Ciebie nie odezwie. 
BYK (20 IV – 20 V)
Byki bardzo częstą się angażują, co 
jest ich największą zaletą, ale też 
czasami małą wadą. Jedna mała rada: 
nie podejmuj się  ż a d n y c h  
dodatkowych prac związanych 
jakkolwiek z kolorem żółtym. 
Przyniesie on Ci rozpacz i wielkie 
zwątpienie w swoje siły. 
BLIŹNIĘTA (21 V – 21 VI)
Bliźnięta są bardzo skrupulatne i nie 
wysiedzą długo na miejscu patrząc w 
dal z rozmarzonymi oczami. Tobie 
radzę brać czynny udział we 
wszystkich dyskusjach toczących się 
wokół Ciebie, a zdobędziesz miano 
osoby inteligentnej i życzliwej. Jak 
coś pójdzie nie tak i jednak ludzie 
stwierdzą, że się do wszystkiego 
wtrącasz to kup sobie ładny drobiazg 
do pokoju na półkę – to powinno Ci 
pomóc dotrwać do następnego dnia. 
RAK (22 VI – 22 VII)
Raki są bardzo bojaźliwe, zawsze 
zapinają pasy, lubią kontrolę i 
nienawidzą ryzyka. Pamiętaj o 
niewpadaniu w ogromną panikę, 

jednak, gdy to się stanie stań w kącie 
niskiego budynku (aby się nie 
zawalił, ani żeby nikt na Ciebie nie 
spadł) i postaraj się myśleć jak 
najbardziej przyziemnie (lub w ogóle 
tego nie rób) i policz do 10, tak 
powoli aby słyszalna była każda 
litera.
LEW (23 VII – 22 VIII)
Lwy to urodzeni przywódcy, zawsze 
potrafią zachować zimną krew i 
niektórzy są z lekka aroganccy. Moja 
rada: lepiej nie wychodź z domu, bo 
ten miesiąc będzie dla Ciebie 
katastrofalny i uważaj żeby nie 
wylecieć ze szkoły, a jak policja 
zapyta, kim jest ten związany 
człowiek w szafie, udawaj, że nie 
wiesz o co chodzi.
PANNA (23 VIII – 22 IX)
Panny są zazwyczaj złośliwe i buzia 
im się nie zamyka, ale miewają 
czasami przebłyski i przed oczami 
staje im słowo „dobroć”. Moja rada: 
w tym miesiącu możesz być sobie 
spokojnie złośliwy jak zwykle, i tak 
nikt nie zwróci na Ciebie uwagi, 
będą zajęci głupotą Koziorożca. 
WAGA (23 XI – 22 X)
Wagi są zwykle szarymi myszkami i 
nikt nie zna ich imienia. Postaraj się 
w najbliższych 20 sekundach wybić z 
tłumu (wstań i coś zaśpiewaj, bądź 
zatańcz makarenę na środku 
korytarza). Uważaj jednak, jeśli nie 
zrobisz tego w najbliższych 20 
sekundach wszyscy Ci, którzy 
wiedzą jak masz na imię nagle o tym 
zapomną. Przykro mi, Mars, Uran i 
Neptun uwzięli się na Ciebie. 
SKORPION (23 X – 21 XI)
Jesteś taki, jak wszystkie skorpiony, 
czyli zawzięty, chytry i często 
unosisz się wewnętrznie, uważaj na 
swojego laptopa – kiedy będziesz 
składał następny numer gazetki i 
będziesz zmierzał już ku końcowemu 
kliknięciu na opcję „zapisz” białe 
cacko się zatnie. Teraz najważniejsza 
część: muszę Cię uświadomić, że 
ciśnięcie go na drugi koniec pokoju 
kompletnie nic nie da, a nawet 

pogorszy sprawę. Słońce będzie na 
Ciebie na tyle źle oddziaływać, że 
zatopisz łzy w poduszce, albo się 
wykrzyczysz, w każdym razie po 
kilku dniach znowu będziesz 
promieniał, jak zazwyczaj. 
STRZELEC (22 XI – 21 XII)
Strzelce o płci męskiej mają 
(niestety) bardzo łatwe życie, z 
reguły są przystojni, a wszystkie 
dziewczyny wokoło na niego lecą. 
Uważaj, ponieważ niedługo 
wszystko się zmieni i zacznij używać 
mózgu zamiast muskuł.
KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
Wielkie paple, zachwycają swoją 
głupotą dużo osób, których IQ jest 
liczbą jednocyfrową. Niestety. 
Polecam kurację u psychologa, bo 
Twoje zachowanie będzie nie 
najlepsze, serio. Czytanie Twojej 
przyszłości mnie męczy, a nie lubię 
wysiłku. Koniec.
WODNIK (20 I – 18 II)
Nie obchodzi Cię głupia i nieważna 
moda. Ty nie jeździsz na rowerze i 
nie grasz w komputerowe strzelanki. 
Mam bardzo słaby odbiór, jeśli 
chodzi o Ciebie, ale podwyższę nieco 
moją antenę… wyżej… i jest! Słabo, 
ale jest. Jedyne, co mogę tu 
wypatrzeć to porada, abyś absolutnie 
nie wkładała swojej ulubionej 
pstrokato-fioletowo-czerwono-
różowej bluzki z krótkim rękawem, 
to Ci absolutnie popsuje reputację. 
RYBA (19 II – 20 III)
Ryby to wielcy marzyciele, ich 
główne motto to „wszędzie dobrze 
tam, gdzie mnie nie ma”. Moja rada: 
zacznij się cieszyć dniem, bo nigdy 
nie wiadomo, kiedy znienawidzony 
przez Ciebie nauczyciel zada 
przygniatającą do ziemi ilość pracy 
domowej. Nie martw się, jak Cię 
zapyta - ta jedynka nie będzie taka 
ważna jak te pozostałe. Usiądź w 
starym fotelu i posłuchaj muzyki, 
albo poczytaj ulubioną książkę. 

Ewua
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