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 Problemy z energią 
Rozmowa z panią psycholog Małgorzatą Dziurką 

- Jak  jesienna  pora  negatywnie 
wpływa na młodzież?  
Jesienna  pora  wpływa  nie  tylko  na 
młodzież.  Jest  to  czas,  kiedy 
przyroda  zaczyna  się  wyciszać. 
Dzień jest coraz krótszy i to wpływa 
negatywnie  na  wszystkich.  Często 
mamy trudności np. z wybudzeniem 
się,  z  dobrym nastrojem -  bo długo 
jest  ciemno.  Nasz  mózg  ma  taki 
hormon,  melatoninę,  który  m.in. 
odpowiada za sen. W tym momencie 
u  wszystkich  są  trudności  z 
wybudzeniem  się  i  trudno  jest  od 
razu być osobą energiczną, chętną do 
wstawania do pracy. Jesteśmy bardzo 
spowolnieni.  Tak  negatywnie 
wpływa  ten  czas  i  bywa,  że 
nazywany jest jesienną depresją.  
- Czy u młodzieży często spotyka się 
depresję?  
- Depresję spotyka się u dużej ilości 
osób.  Pierwsze  epizody  jesiennej 
depresji  najczęściej  zdarzają  się 
pomiędzy  20  a  40  rokiem  życia. 

Występuje  jednak  równocześnie  u 
dzieci i młodzieży dlatego, że to jest 
młody  układ  nerwowy,  który  się 
dopiero  rozwija  i  jest  bardziej 
wpływowy  na  różne  czynniki, 
między  innymi  właśnie  na  brak 
światła.  O  depresji  jesiennej  mówi 
się, kiedy okres smutku i wyciszenia 
trwa dłużej niż dwa tygodnie. Istotne 
jest także to, że powtarza się każdej 
jesieni  przynajmniej  dwa  lata  pod 
rząd.  
- Czym właściwie jest depresja?  
-  Depresja  jest  taką  chorobą,  która 
powoduje  smutek,  przygnębienie, 
wycofywanie się z życia, problemy z 
koncentracją.  Nie mamy wtedy siły, 
ochoty,  żeby  np.  dokonywać  jakieś 
wielkie  osiągnięcia.  Żeby  mówić  o  
depresji  jesiennej  musi  zaistnieć 
kilka  czynników  w  tym  mała  ilość 
światła.  Wpływa  to  szczególnie  na 
osoby,  które  są  już  genetycznie 
uzależnione.

Dokończenie na stronie 3

 W numerze 

★Listy do Mikołaja
★Kojąca muzyka
★Urodzony kucharz
★Co myślimy o depresji
★Tajniki harcerstwa
★Pierwszaki
 przedstawiają się 

 Patriotą być 
7 listopada w naszej szkole z okazji 
Dnia  Niepodległości  odbyło  się 
śpiewanie  pieśni  patriotycznych. 
Każda  klasa  wykonywała  jeden 
utwór  związany  z  wydarzeniem 
historycznym. Była to uroczystość 
bardzo  wymowna  i  wzruszająca.  
Czym jest Święto Niepodległości? 

Obchodzimy je 11 listopada, 
aby  upamiętnić   odzyskanie   przez 
Polskę niepodległości. W roku 1918, 
po  123  latach  życia  pod  zaborami 
Polakom udało się z nich uwolnić. 

Na początku święto to miało 
charakter wojskowy. Odbywało się w 
Warszawie  na  Placu  Saskim  (teraz 
Placu  Marsza łka  Józefa 
Piłsudskiego). Marszałek dokonywał 
przeglądu  wojska,  a  następnie 
prezentowano defiladę.  W latach od 
1937 do 1939 przez trudną  sytuację 
krajową  Dzień  Niepodległości  nie 
był obchodzony.  Natomiast podczas 
okupacji  niemieckiej  w latach  1939 
-1945  jawne  świętowanie  polskich 
świąt  było  powstrzymywane,  mimo 
to, wielu ludzi starało się podtrzymać 
tradycję.  W  dniach  przed  11 
listopada  na  murach  pojawiały  się 
napisy  takie  jak  ,,Polska  zwycięży’’ 
lub ,,11.XI.1918’’. 
Niestety nasze państwowe święto jest 
coraz  mniej  popularne  wśród 
młodzieży.  Harcerze  nadal  czuwają 
przy grobach i  organizują  spotkania 
na ten temat, jednak wiele osób nie 
zdaje  sobie  sprawy  jak  ważna  jest 
wiedza  o  naszej  historii.  Warto 
pamiętać  o  tych,  którzy  zrobili  coś 
ważnego dla naszego kraju.

Ania

Rys. Ola Dziedzina i Ola Banak



�

 Najstraszniejsze święto roku  ‚,Prsi prsi’’ 
29  października  odbył  się  koncert 
wokalny  klas  gimnazjalnych. 
Organizatorką  była  nauczycielka 
kształcenia  słuchu,  Pani  Mirosława 
Lubowicz  wraz  z  Panem 
Stanisławem  Lubowiczem.  Tytuły 
piosenek śpiewanych przez uczniów 
brzmiały  to:  „Prsi  prsi”  oraz  „Lato 
ucieka”                       Ola Dziedzina

 Szkolna polityka 
16  października  odbyły  się  wybory 
do  samorządu  szkolnego. 
Przewodniczącą  szkoły  została  
Marcelina Jasińska.
Zastępcami zostali: Marysia Buńda i 
Jędrek Gut - Mostowy.
W sumie, w głosowaniu oddano 120 
głosów (w tym 4 nieważne) z czego 
Marcelina otrzymała 27.
Do  samorządu  zakwalifikowali  się 
również:  Marysia  Majcher,  Hania 
Zięba,  Franciszek  Kudasik,  Zosia 
Stankiewicz  i  Maria  Michniewska. 
Pozostali kandydaci, którym niestety 
nie udało się dołączyć do rządzących 

to:  Amadeusz  Żarowski,  Nikoletta 
Cygan,  Asia  Czubernat,  Julia 
Kachnic,  Zuzanna  Lebda,  Martyna 
Kasprzycka oraz Ola Marcisz. 
Przed głosowaniem, 14 października 
wszyscy  starający  się  o  wybór 
zaprezentowali  siebie  i  swoje 
pomysły dotyczące ulepszenia naszej 
szkoły przed wszystkimi uczniami.
Po  wyborach,  samorząd  poprosił 
panią Irenę Świerczyńską, by została  
ich opiekunem. 

Marfi

Co tydzień  w sobotę  o godz. 13:30 
uczniowie klas gimnazjalnych POSA 
uczęszczają  na  organizowane  przez 
Radę Rodziców lekcje salsy. Trwają 
1,5  godziny.  Prowadzone  są   przez 
nauczyciela,  Pawła  Łojasa.. 
Uczniowie  z  entuzjazmem  biorą  w 
lekcjach udział. 

Angelika Jurkowska

 Salsa 

        Twórcze szaleństwo 
21  października  w  ramach  zajęć 
biologii z panią Pauliną Zimak klasa 
pierwsza  gimnazjum   prezentowała 
modele  komórek  roślinnych, 
zwierzęcych  lub  bakterii.  Projekty 
zleciła  pani  Paulina  wszystkim 
uczniom  w  ramach  realizowania 
tematu „Komórkowa budowa 
organizmów”..                                                                       
Komórki  wykonane  były  z  wielu 
materiałów np.  z  plasteliny,   gipsu, 

piłki,  ziemniaków,  poduszek,  śrub, 
styropianu itp.   W klasie  uczniowie 
prezentowali  dzieła   opisując 
elementy,  konstrukcję  oraz  użyte 
materiały.  Prace  oceniane  były  pod 
względem ilości włożonej pracy oraz 
efektu końcowego. Tworzenie modeli 
przyniosło  uczniom wiele  zabawy i 
przyjemnych wrażeń. 

Angelika Jurkowska

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą 
w  najróżniejszych  zawodach 
sportowych  od  biegowych  po 
rowerowe.
Właśnie  jedne  z  takich  zawodów 
odbyły się 7 listopada. Był to XXII 
Sztafetowy Bieg Niepodległości im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Oto 
wyniki   naszej  szkoły:  w  kategorii 
szkół podstawowych uplasowaliśmy 
się na siódmej pozycji, a w kategorii 
gimnazjum z zajęliśmy 6 miejsce.
Nasi  uczniowie  uczestniczyli 
również  w  „Biegu  Sokoła”  i 
zawodach rowerowych. 
Ze  wspaniałymi  wynikami  nasi 
u c z n i o w i e  w r ó c i l i  z 
międzyszkolnych  zawodów 
pływackich  (28.11):  złoty  medal 
wypływali  Marcelina  Jasińska, 
Jasiek Fijałkowski i Natalia Paluch z 
gimnazjum,  Zosia  Stankiewicz  z 
podstawówki,  srebro:  Mira  Fecko i 
Katarzyna  Walczewska  z 
gimnazjum,  NIkoletta  Cygan  z 
podstawówki  i  brąz  -  Franek 
Kudasik (sz. podstawowa).

Marfi

21  października,  w  Zakopiańskim 
Centrum  Edukacji,  odbył  się 
wernisaż poplenerowy. Prezentowane 
były  wszystkie  prace  uczniów  klas 
II-IX,  wykonane  na  wrześniowym 
plenerze artystycznym w Sianożętach 
2014. 
Zobaczyliśmy  zdjęcia  i  prace 

plastyczne  gimnazjalnych 

fakultetów  plastycznych,  prace  klas 
podstawowych  oraz straszne horrory 
nakręcone  przez  trzy  klasy 
gimnazjum. 
Oglądaliśmy  też  występy  na  żywo, 
między  innymi,  występ  fakultetu 
muzycznego  oraz  występy  taneczne 
klas 4-6.          

Aga

 Sport - art 

 Nadmorskie arcydzieła  

 29 października odbyło się w naszej 
szkole  angielskie  święto  Halloween 
Zorganizowane przez IX klasę. 
Podczas tej imprezy odbyły się dwa 
konkursy.  Na  najstraszniejsze 
przebranie, w którym wygrała Dalila  
Harasimowicz  w  klasach  1-3,  w 
klasach 4-6 - Julia Tycner i Paulina 

Mróz, a w kategorii klas 7-9 Emilia 
Tycner. W tym roku odbył się także 
nietypowy konkurs na zrobienie dyni 
z innego materiału niż ona sama. Ten 
konkurs  wygrały:  Maria  Majcher, 
Daria  Siewierska  i  Karolina 
Fedorowicz.

Karo
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  prosto ze szkoły...



 Harcerski obóz przetrwania 

- Co to jest Harcerstwo?
M.S.: Harcerstwo to stowarzyszenie 
gdzie zbiera się młodzież i jest to 
sposób na aktywne  spędzanie 
wolnego czasu. 
B.R.: Moim zdaniem harcerstwo to 
drugie życie, w którym ma się takie 
same obowiązki jak, na co dzień w 
szkole i w domu. To rodzaj 
organizacji, która hartuje młodego 
człowieka, uczy przetrwania i 
pomaga wejść w dorosłe życie.  
A.K.: Harcerstwo Zakopiańskie dla 
chłopców założył Andrzej 
Małkowski a jego żonie Oldze 
Małkowskiej spodobał się ten 
pomysł i postanowiła założyć w roku 
1911 harcerstwo dla dziewcząt. 
Nazwy zastępów pochodzą od nazw 
czterech domków Olgi Małkowskiej.
- Co to jest zbiórka?
M.S.: W Warszawie, tak jak w 
Zakopanem, zbiórka najczęściej 
opiera się na jakimś przysłowiu lub 
legendzie.
A.K.: Zbiórka, to jak nazwa 
wskazuje, zebranie, które odbywa się 

raz w tygodniu i trwa ok. półtorej 
godziny. Na niej uczymy się 
szyfrowania wiadomości, alfabetu 
morsa oraz dowiadujemy się 
ciekawych informacji o artystach 
zakopiańskich. 
B.R.: Trzeba wiedzieć, że zbiórka 
nigdy nie będzie taka sama. Za 
każdym razem robi się coś innego. 
Na zbiórkach, na których nie 
gromadzi się tylko jeden zastęp, 
najczęściej śpiewamy i gramy w gry 
terenowe. 
- Na czym polegają gry terenowe?
M.S.: Każdy zastęp dostaje mapę 
miasta, w którym się znajduje z 

zaznaczonymi na niej punktami, w 
których znajduje się zagadka. Zastęp 
harcerzy musi rozwiązać wszystkie 
pytania i wrócić z nimi do hufca.
- Co to jest obóz?
M.S.: To rodzaj sprawdzianu. Na nim 
same musimy gotować, sprzątać i 
rozstawiać namioty.  
A.K.: Według mnie to obóz 
przetrwania, który pokazuje czy 
młody człowiek jest w stanie w danej 
sytuacji zadbać o siebie bez dostępu 
do cywilizowanych pomieszczeń 
typu łazienka. Harcerz na nim musi 
sam postarać się o wodę do picia, 
mycia, prania ubrań i gotowania.  
  Jeżeli ktoś chciałby chodzić 
na  harcerskie  spotkania  powinien 
znaleźć   na  facebooku  Agnieszkę 
Król-Łęgowską  i  regularnie 
dowiadywać się o godzinach zbiórek, 
które zazwyczaj organizuje się rano, 
w sobotę około godziny dziesiątej. 
Jeśli  chodzi  o  harcerstwo  dla 
chłopców  Agnieszka  Król-Łęgowska 
poinformuje do kogo się udać.

Rozmawiała Karo 

 Problemy z energią 
Dokończenie ze strony 1. 
Natomiast depresja np. kliniczna 
może występować bez względu na 
porę roku. Dzieci i młodzież kiedy 
dorastają, ich układ nerwowy jest 
jeszcze niedojrzały i wszystko 
przeżywają bardziej, np. złe oceny w 
szkole  lub utratę przyjaciół. Osoby 
bardziej wrażliwe bardziej to 
przeżywają. Takie czynniki mogą 
pojawić się też w domu, np. że 
rodzice się kłócą.  
- Jak rozpoznać depresję i czym ona 
przejawia się najczęściej?  
- Przede wszystkim zaniepokoić nas 
może dwa tygodnie takiego smutku, 
że nic nas nie cieszy, nawet dobra 
przeczytana książka, wyjście z 
przyjaciółmi, czy np. jakiś upominek. 
W tedy należy iść do specjalisty, 

który się przyjrzy tym objawom i je 
oceni. To jest ważne, gdyż depresja 
negatywnie wpływa na nasze 
funkcjonowanie. W takiej sytuacji na 
początek zwykle zalecane są 
witaminy lub ruch. W depresji 
jesiennej stosuje się też często lampy 
fluorescencyjne.  
- Kiedy częściej mamy do czynienia z 
przypadkami zapadania na 
depresję? Właśnie jesienną porą, czy 
może latem lub wiosną?  
-Niektóre osoby mają siatkówkę 
bardziej wrażliwą na źródła światła i 
w tedy u tych osób częściej ta 
depresja pojawia się na jesień. Choć 
wiosną i latem też się zdarza.
- Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Ola Banak

Ankieta na temat depresji 
przeprowadzona z uczniami klas 
gimnazjalnych POSA.
Zapytaliśmy z czym kojarzy się 
słowo „depresja”.
 Zainteresowanie było duże. 
Niektórzy z uczniów mieli problem 
z odpowiedzią.  

Oto wyniki ankiety. Depresja 
kojarzy się z :
 - z załamaniem nerwowym -30%
- dnem - 20%
- głębokim smutkiem 20%
- chorobą - 20%
- słabością -10%

ankietę przeprowadziła Angelika 
Jurkowska

 Depresja 
w dwóch słowach 

Nasz czas wolny...

Rozmowa z harcerkami: Barbarą Różak i z Agnieszką Król – Łęgowską, z zakopiańskiego ZHP 
oraz Marią Sieczką harcerką Warszawskiego FSA
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Rozmowa na temat depresji z uczennicą klasy 
pierwszej gimnazjum, Magdaleną Smolińską

- Depresja jest coraz częściej spotykana. Niektórzy 
wygrywają a inni poddają się jej. Czy kiedyś się nad 
tym zastanawiałaś? Ja Ty to oceniasz?
-Dla mnie depresja jest załamaniem nerwowym. Człowiek 
chodzi wtedy zdołowany i traci chęć do życia.
- Co jest według ciebie przyczyną powstawania 
depresji?
-Według mnie przyczyną powstawania depresji jest 
samotność, trauma życiowa oraz problemy np. rodzinne.
- Jakie według ciebie skutki może mieć powstanie 
depresji?
- Choroba, myśli samobójcze, odizolowanie od świata 
zewnętrznego.
- Czy uważasz, że depresję można zwalczyć?
-Uważam, że tak. Pomoc lekarza i bliskich jest bardzo 
istotna.
- W jaki sposób można zwalczyć depresję?
- Rozmową, przebywaniem wśród ludzi, wspieraniem 
osoby chorej.

rozmawiała Angelika Jurkowska

Według  mnie,  w  depresję  można  wpaść  po 
niemiłym doznaniu życiowym lub obejrzeniu smutnego 
filmu. Moim sposobem, na poradzenie sobie z nią  jest 
zebranie  się  w  garść  i  pomyślenie  o  wszystkich 
szczęśliwych momentach swojego życia.
Depresja  to  zaburzenie  psychiczne,  smutek  lub 
przygnębienie i kiedy występuje przez okres dłuższy niż 
dwa  tygodnie  jest  to  tzw.  „depresja  duża”  (podaje 
definicja)- powinniśmy w tedy pójść do lekarza najlepiej 
psychologa,  który  nam  pomoże.  Jak  samemu  leczyć 
depresję? Każdy ma swoją odpowiedź na to pytanie, ale 
ogólnie rzecz biorąc powinniśmy robić wszystkie rzeczy, 
które zazwyczaj nas rozweselają lub sprawiają radość. 
Trzeba  mieć  pozytywne  myśli,  jeżeli  nie  będziesz  ich 
miał, nic się nie polepszy. Wiemy, że zawsze w każdym 
człowieku  istnieje  nadzieja,  kiedy  popada  się  w  stan 
depresyjny może się nam wydawać, że zniknęła, lecz tak 
naprawdę  jest  głębiej  w  nas  i  trzeba  tylko  mocniej 
wysilić się by ją znaleźć .
Niepotrzebnie jesteśmy smutni z błahych powodów. 
Kiedy następnym razem będziesz miał „wielki problem” 
spójrz na niego z jasnej strony.                   Aga Utracka

Depresja to walka w wiarę, że kiedyś odnajdziemy się w dzisiejszym świecie. Dla mnie jest to coś przez co 
każdy  z  nas  przechodzi.  Codziennie  zmierzamy  się  z  najprostszymi,  ale  tak  naprawdę  najtrudniejszymi  rzeczami. 
Wszystko nas w jakiś sposób drażni. Chcemy się zmierzyć z samym sobą, chcemy żeby każdy odbierał nas w sposób 
idealny. Jednak nikt z nas nie jest perfekcyjny. Dla niektórych może to być walka o życie. Ciężko opisać depresję. To 
jest coś, co siedzi w nas i nie potrafimy tego powiedzieć, „wydusić z siebie”. Wiemy, że możemy polegać tylko na sobie. 
Nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę niekiedy naszym zachowaniem wywołujemy to u drugiej osoby. Pustym nic 
nie znaczącym słowem możemy kogoś skrzywdzić, kiedy komuś dokuczamy chcemy żeby cierpiał, wyśmiewamy się z 
niego. Taki „ktoś” wpada w depresję, czyli wieczny strach przed jutrem. My tego nie rozumiemy, jeśli nie jesteśmy w 
takiej sytuacji. Myślę, że każdy z nas często w żartach lub w konkretnym celu zostaje dopadnięty przez depresję. Ciężko 
później jest  się  z  nią  „rozstać”. Ona zawsze w nas będzie później siedzieć.  Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale 
większość dorosłych oraz młodzieży na to cierpi. Dlatego musimy uważać na nasze słowa lub czyny. Starajmy się być 
dla  każdego  wyrozumiałym.  Chociaż  kogoś  nie  lubimy  musimy  starać  się  mu  pomagać  w  najtrudniejszych  jego 
momentach.  Będzie  to  najlepszy  gest  z  naszej  strony,  a  ta  osoba  poczuje  się  lepiej  i  my  będziemy mieli  większą 
satysfakcję z tego, że ta jedna osoba będzie o jeden procent szczęśliwsza.                                                   

Ola Dziedzina                                                

Niezwykle  dużo  ludzi  mówi  o  depresji.  Co  to  jest?  Moim  zdaniem  jest  to  stan,  w  który  zapada  się 
nieświadomie i  niechcący. Nic nas już  nie cieszy, tracimy wszelki sens życia. Po co żyć,  jeśli  nie mamy żadnego 
konkretnego celu, a może jeszcze parę dni temu go mieliśmy? Jednak ktoś nas ubiegł i spełnił go za nas. Droga na 
skróty nie zawsze cieszy. Radość  przyjdzie dopiero w momencie, kiedy zrobimy coś  samodzielnie, to co chcieliśmy 
zrobić. Zdarza się tak, że umiera lub choruje bardzo bliska nam osoba. Czasami umiera nam ukochane zwierzę i choć 
dla  niektórych  jest  to  błahy  powód  to  dla  nas  jest  on  wystarczający,  aby  zamknąć  się  w  sobie.  Depresja  jest 
niebezpieczna. Ile się słyszy, że ktoś popełnił samobójstwo lub próbował to zrobić, ponieważ nie miał kolegów lub inni 
wyśmiewali  się  z  niego.  Co,  gdyby  tak  na  jeden  dzień  wejść  w  ciało  osoby  chorej  na  depresję?  Nie  wiem czy 
wrócilibyśmy z niego tacy radośni, jacy byliśmy na początku. Moim zdaniem depresja nie jest chorobą a właściwie 
stanem emocjonalnym, w którym nic nas nie cieszy. Niestety może to spotkać każdego. Co  należy zrobić, aby temu 
zapobiec? Wystarczy raz na jakiś czas zrobić coś, co sprawi nam przyjemność. Jeśli jesteś smutny i przygnębiony to nie 
myśl od razu, że to depresja, po prostu poruszaj się, idź do kina lub zjedz lody, zrób coś, co sprawi ci radość.                                                              

Ola Banak

 Zawsze jest nadzieja 

  opinie o depresji
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Spontaniczny przepis na omlet 
Zuzanny Mrugacz 
- Ostatnie, co zrobiłam sama do 
jedzenia to omlet. 
Najpierw oddzieliłam żółtko od 
białka i zaczęłam ubijać pianę. 
Ubijam, ubijam i tak przez 30 min, 
po czym wlałam żółtko do piany z 
białka i zaczęłam to bardziej ubijać 
(nie wiadomo, po co). Potem 
wrzuciłam na patelnię, na rozgrzany 
olej, smażyłam z jednej i drugiej 
strony. Na końcu ściągnęłam z 
patelni, dałam na talerz, posypałam 
serem żółtym, polałam ketchupem i 
zjadłam. Smacznego !

                                       
Spisała Aga 

Urodzony kucharz

Omlet 

Kojące 
melodie

Kochany Mikołaju,
Proszę Cię o wakacje i o zdrowie dla 
mojej rodziny. Pokój dla mojej 
siostry i o odjazdowe auto dla mojej 
mamy, a dla taty nowy telewizor, a 
dla mnie telefon.

Wiktoria Cygan
Drogi Mikołaju,  
Proszę cię o auto dla mojej mamy. A 
mój tata chciałby fajne urodziny.

Laura Wielkopolska
Mikołaju,  
Proszę o zegarek do biegania i 
proszę, żeby mój kuzyn wyzdrowiał, a 
mój tata się dobrze wspinał.

Kacper Kusion
Drogi Święty Mikołaju,  
Proszę Cię o zdrowie dla całej mojej 
rodziny, żeby dziadek nie musiał 
jeździć do sanatorium i aby mama i 
tata nie stracili pracy.

Jagoda Krupa
Święty Mikołaju,
Proszę Cię o magiczne lekarstwo dla 
mojego taty oraz suknię z 
diamentami dla mamy.

Amadeusz Żarowski
Drogi Mikołaju,
Moja siostra chciałaby dostać 
pieska, dla tatusia czadowe autko, a 
dla mamusi dużo zdrowia i szczęścia. 
I jeszcze dla mnie nowy pokój z 
nowym biurkiem. 

Martyna Łatak

Drogi Mikołaju,
Moja babcia chciałaby, 
żeby nie bolały ją nogi i 
plecy. Mój bart chciałby 
tysiąc autek. Dziadek 
chciał nowe kapcie. 
Moja mama chce 3 
pierścionki. Mój tata - 
nie chce żeby tak dużo 
pracował i żeby nie 
umierał i żeby był 
bogaty.

Zuzia Kopieć
Drogi Mikołaju!
Chcę żeby mama 
dostała auto, a tata 
rower i dla babci 

uśmiech, i jeszcze dla mamy 
bransoletkę z Pandory, a dla mnie 
robo-psa i żeby przez miesiąc lały się 
słodycze. 

Miłosz Gruszka
Drogi Mikołaju!
Proszę cię, żeby moja mama i tata 
wyjechali do Brazylii albo do 
Maroko, albo do RPA, albo na Fidżi. 
Chcę, żeby mój brat wyzdrowiał i 
żeby już nigdy nie chorował, żeby 
mojej babci nie psuł się telewizor, i 
żeby mój dziadek nie trafił do 
szpitala.

Franek Gębik
Drogi Św. Mikołaju!
Proszę cię, żeby moja siostra 
wyzdrowiała i żeby pojechała z nami 
na lodowiec.

Antoni Cukier
Drogi Mikołaju!
Tata chciałby motor, proszę cię, żeby 
jego marzenie się spełniło. Dla mamy 
perfum, a i jeszcze coś chciałbym. 
Chciałbym żeby mama mnie nie 
brała na zakupy...

Jan Kanty-Rogowski
Drogi Mikołaju!
Proszę cię, aby mojej mamie 
wyzdrowiała ręka. A dla taty żeby mu 
wyzdrowiało kolano, a dla brata, 
żeby dostał duży zestaw lego. Dla 
babci jeszcze, żeby przestała 
chorować.

Dalila Harasimowicz 

rys. Zuzanna Kopieć

Listy, prośby i życzenia

listy napisali uczniowie klasy II

Wczuwając się w jesienny klimat i 
deszczowe dni na poprawę humoru 
przygotowaliśmy  kilka  piosenek, 
dzięki  którym  od  razu  będziecie 
mieli więcej energii.
Natasha Bedingfield -  „Pocketful  of 
sunshine"
Martin Larsen - „If a song could get 
me”,  
Lene Marlin - „Sitting down here”,
Miss  Li  -  „Good  morning  good 
morning",  
Simple Plan- „Summer paradise”,
James Brown- „I feel good”,
AC/DC  -  „You  shook  me  all  night 
long”,
Billy Talent - „Try honesty”,
One Republic - „Counting stars”,
Kings Of Leon - „Use somebody”,
Flo Rida - „Good Feeling”
Florence + The Machine - „Kiss with 
a fist",  
2NE1- „I’m the best"

Mamy  nadzieję,  że  wśród  tych 
piosenek  każdy  znajdzie  coś  dla 
siebie w chłodne popołudnia. 

Ania

świątecznie
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prezentacji część 1.

Ciąg dalszy w następnym 
numerze „Taktu”

Takt - gazeta Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, 
redakcja w składzie: Ola Banak, Ola Dziedzina, Karolina Fedorowicz, Anna 
Grzegorczyk, Angelika Jurkowska, Szymon Marchewka, Agnieszka Utracka

Oto nasze pierwszaki

rys. Franek

rys. Oliwka

rys. Staszek

rys. Basia

rys. Ania

rys. Martyba


