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 Ukryci w cieniu sieci 
Facebook. Uzależnienie?
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 Kim jesteśmy w sieci? Często decydujemy się na 
kontakty poprzez internet dzięki temu, że jest on 
pośredni. Nie musimy w nim ukazywać tego, kim 
naprawdę jesteśmy i dzięki temu możemy być tym, 
kim chcemy, lub tym, kim chcielibyśmy być, gdyby 
pozwoliło nam na to nasze najbliższe otoczenie. 
Próbujemy się ukryć w cieniu naszego nowego ja. 
Często potem już nie potrafimy odróżnić,  kim 
jesteśmy bardziej – sobą z prawdziwego świata czy 
sobą z sieci. 
Spośród wszystkich portali internetowych, najbardziej 
znaną stroną, która daje nam tę możliwość jest Facebook.

 Jest to strona posiadająca wiele możliwości dla 
internautów na niej zalogowanych – od poznawania i 
„gromadzenia” znajomych po sporą dawkę rozrywki, 
takiej jak różnego rodzaju gry, quizy, testy i zagadki, a 
także czat, na którym to można porozmawiać ze 
znajomymi. To tylko potęguje naszą chęć by zajrzeć tam - 
choć na chwilę. 

Kiedy zaczynamy się jednak bardziej otwierać na internet 
i na ludzi w sieci,  zamykamy się bardziej na świat 
zewnętrzny. Powoli zaczynamy tracić odwagę – kiedy 
próbujemy zrobić coś, co nas poniekąd krępuje (na 

przykład kogoś przeprosić, lub przeprowadzić szczerą 
rozmowę),  staramy się nie robić tego w realnym świecie, 
a przez pośrednika czyli przez internet. Tak jest nam 
łatwiej. Nie widzimy wyrazu twarzy naszego rozmówcy, 
co owocuje tym, że możemy uniknąć kłopotliwych 
spojrzeń, pretensjonalnego tonu głosu...  Niekiedy jednak 
przez takie pośrednictwo nasze intencje mogą zostać źle 
zrozumiane. Spojrzenie, ton głosu,  postawa... Wszystko to 
składa się na jasną i czytelną wypowiedź. Przez 
pośrednictwo nie uda się nam tego zobaczyć. 

 Wbrew temu, Facebook ma też swoje dobre strony. 
Możemy szybko i – co w tych czasach wiele znaczy – za 
darmo porozumieć się z innymi ludźmi. Możemy też 
skorzystać z dużego zasobu rozrywki, a także w 
ekspresowym tempie podzielić się jakąś informacją z 
wieloma ludźmi naraz. Dzięki tak zwanym fun clubom 
oraz grupom możemy znaleźć w sieci ludzi o podobnych 
do siebie zainteresowaniach. Możemy poznać nowych, 
ciekawych ludzi, a to otwiera przed nami nowe 
perspektywy. Z ludźmi tymi możemy się wymieniać 
swoimi wrażeniami pomysłami, przemyśleniami. 

Jak więc rozpoznać, kiedy przyjemność korzystania 
zamienia się w nałóg? Kiedy przed samym sobą 
przyznamy się do tego, że gdy tylko mamy wolną chwilę 
siadamy przed komputerem i włączamy Facebooka. 
Zwykle wtedy czas jakby zaczyna płynąć szybciej, a my 
nie czujemy jego upływu. Może to się objawiać również 
tym, że wszystkim, co przeżyliśmy, będziemy się chcieli 
podzielić z innymi.  W ten sposób poniekąd sami sobie 
odbieramy własną prywatność. Nie mamy tajemnic, a 
choć świat, w którym to opisujemy nie jest prawdziwy, to 
jego „mieszkańcy” tacy jednak są. 

Oczywiście wszystko ma swoje dobre i złe strony.  Nic nie 
jest albo czarne, albo szare. Zwykle dominuje szarość, 
dlatego też starajmy się korzystać – ze wszystkiego – z 
umiarem. To na pewno się nam opłaci.

Ola Hulbój

Gy tylko jestem przy komputerze włączam Facebooka, 
co minutę odświeżam główną stronę, choć prawdę 

mówiąc nic na nim nie robię. Kiedyś nałogowo grałam 
w FarmVille i wszystkie inne możliwe gry. -M.

Zaczęło się od gier, ale  teraz Facebook zaczyna mnie 
nudzić – MY.

Używam Facebooka, ponieważ łatwiej mi się 
porozumiewać ze znajomymi, a nasza-klasa przestała 
być cool – A.

Zalogowałam się, bo wszyscy inni mieli konto na 
Facebooku – W.

Mam konto na Facebooku, szczerze mówiąc zaczynam 
się uzależniać, co jest okropne. Jak coś robię w 
komputerze, natychmiast zaglądam na facebooka - O.

Facebook 
stał się już na tyle popularny, że 
nakręcono o nim film - „The social 
network” . Powstał w 2010 roku; 
wyreżyserował go znany i ceniony 
reżyser David Fincher. Film dostał 
aż osiem nominacji do tegorocznych 
Oscarów. Opowiada on o Marku 
Zuckerbergu czyli o twórcy face-
booka., a raczej o jego potyczkach 
związanych z tworzeniem owej 
strony. We wspomnianego już 
wcześniej Marka wciela się Jesse 
Eisenberg.

Mary
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  prosto ze szkoły...

	
 Szkoła zakupiła nowy piec ceramiczny do 
pracowni pani Lidii Rosińskiej. 
Poprzedni bardzo ograniczał uczniów ze względu na 
swoje rozmiary. Plastycy nie mogli wykonywać prac o 
większych rozmiarach. Zaletą nowego pieca jest także to, 
że można w nim wypalać biskwit jak i szkliwo. 
Nowe możliwości na pewno zainspirują młodych 
artystów do tworzenia.  Pani Lidia zbiera już prace na 
wystawę.

Agata Krząstek

 Niedawno w całej Polsce można było zauważyć 
półzaćmienie słońca. Ostatni raz oglądaliśmy go 1 
sierpnia 2009. 
Dla przypomnienia: zaćmienie słońca powstaje, gdy 
Ziemia, Księżyc i Słońce znajdą się na linii prostej, a 
dokładniej, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a 
Ziemią,  rzucając w ten sposób olbrzymi cień na 
powierzchnię naszej planety, który  obserwujemy w 
postaci zaćmienia Słońca.  Jest to bardzo piękny widok 
jednakże  niezdrowy dla naszych oczu, zatem nie 
powinniśmy go oglądać bez zabezpieczenia.  Dla 
niektórych z nas było to pierwsze zaćmienie słońca, jakie 
w życiu mogli zobaczyć.  Do nich zaliczają się moi 
koledzy, którzy specjalnie dla tego momentu wybiegli 
przed szkołę, aby móc je obserwować.

Ela

 Plastycy mają  
nowy piec

 Zaćmienie  
nie każdy zobaczył

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

Spotkanie z Gazetą 
Krakowską

 21 stycznia 2011r. w Galerii Kazimierz w 
Krakowie odbyły się mini warsztaty dziennikarskie. 
Organizatorem tej imprezy była Gazeta Krakowska i 
Operon. Uczestnikami byli wszyscy chętni uczniowie z 
całej Polski, również uczniowie naszej szkoły. 
Do Krakowa pojechały Maria Szatkowska i Zofia 
Walczewska.
Warsztaty zorganizowano w formie wykładu. Kolejno 
redaktorzy i osoby odpowiedzialne za swoje działy 
opowiadali o swojej pracy i jak wygląda dzień w redakcji. 
Na zakończenie wszyscy zgromadzeni ustawili się do 
zdjęcia, które następnie zostało opublikowane w jednym 
z numerów Gazety Krakowskiej. 

Mary

Dwa i pół miesiąca 
i jest wystawa

 Na początku stycznia pojawiła się w szkolnej 
galerii nowa wystawa prac uczniów. Jej tytuł brzmi 
"2,5 miesiąca". Oznacza to, że oglądamy na niej 
prace, które powstałī podczas pierwszych miesięcy 
nauki w tym roku szkolnym.
Ekspozycja jest wielotematyczna. Prace tworzyły klasy I, 
III, V,   oraz klasy gimnazjalne. Jest tam osiem rodzajów 
prac. 
Pierwsza część to kolaże stworzone ze sznurków, 
kawałków materiałów, bibuły niektórzy zastosowali 
również farby. Druga część wystawy to autoportrety 
najmłodszych.  Kolejna grupa prac to jesienne inspiracje, 
o czym świadczą wykorzystany w nich motyw liści.

Wśród prac  gimnazjalistów zobaczyć możemy  
płaskorzeźby przedstawiające w ciekawy sposób inicjały 
autorów.
Kolejne prace gimnazjalistów powstały w ramach 
projektu "Tramwaj tolerancji". Są tam kolaże  i plakaty 
(te ostatnie wykonane przez   Aleksandra Bernatowicza i 
Antoniego Żygadło).
Wystawa już niedługo się zmieni dlatego podziwiajcie 
póki możecie.

JunioreXis

 Konrad Jonek i Aleksandra Chrobak z III klasy 
naszego gimnazjum zdobyli II miejsce w II Ogólno-
polskim Konkursie Filmu Dokumentalnego pt. „Świat 
wokół mnie”.  Tak jury konkursu oceniło przygo-
towany przez nich film pt. „Deska – opcja na wolny 
czas”. Wartość tego sukcesu podkreśla fakt, że komisja 
oceniła naszych uczniów w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych.
 Konkurs adresowany był do młodzieży szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Należało 
przedstawić krótkie filmy zrealizowane w konwencji 
dokumentalnej (czas projekcji do 3 minut ),  w których 
autorzy mieli opisać świat bliski swoim doświadczeniom i 
obserwacjom.
Film Konrada i Oli opowiada o zakopiańskim desko-
rolkarzu, Radomile Gomółce. Jury tak film nagrodziło za 
„Przedstawienie filmowego portretu za pośrednictwem 
wskazującej na wrażliwość kompozycyjną autorów 
harmonijnej formy i podkreślającego rytm filmu 
montażu” (uzasadnienie z protokołu jury).

(red)

Sukces filmowy
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 Kiedyś chciałem malować  
rozmowa z fotografikiem, Bogdanem Kiwakiem

Niedawno w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia fotograficzne, które są obowiązkowe dla uczniów z klasy drugiej 
gimnazjum z fakultetu plastycznego.  Prowadzi je fotografik Pan Bogdan Kiwak. Wszyscy, którzy byli na jego 
wykładzie wiedzą, że wie on dużo na temat fotografii otworkowej. Na zajęciach pokazuje jak zrobić aparat  na 
przykład z pudełka po herbacie. Po zrobieniu camery obscury – bo tak to się profesjonalnie nazywa – uczniowie z 
pomocą Pana Kiwaka montują tam materiał światłoczuły i wychodzą przed szkołę bądź na Równie Krupowe zrobić 
zdjęcia, które później sami wywołują. Wszystkim owe zajęcia bardzo się podobają i chętnie na nie przychodzą. 
Postanowiłam więc przeprowadzić z Panem Bogdanem krótki wywiad  w celu poznania go lepiej.

M: Kiedy zaczął pan fotografować?

Bogdan Kiwak: Fotografią zajmuję się tak naprawdę 
odkąd pamiętam, już od dziecka robiłem zdjęcia. 
Natomiast tak świadomie fotografią zajmuję się od około 
dziesięciu lat.
 
M: Co pana skłoniło, żeby zająć się akurat fotografią?

B.K.: Zawsze mnie to fascynowało. Kiedyś chciałem 
malować, ale z racji tego, że nie odkryłem w sobie 
żadnego większego talentu plastycznego,  kolejnym 
krokiem w poszukiwaniu pomysłu na własną działalność 
twórczą była właśnie fotografia. Jest to medium, które nie 
wymaga manualnego talentu, natomiast wymaga jakiejś 
pomysłowości oraz wrażliwości.

M: Jakim sprzętem Pan najczęściej się posługuje? Czy 
robi Pan zdjęcia również „zwykłymi” aparatami 
cyfrowymi lub analogowymi?

B.K.: Sprzęt znajduje  w zależności od tematu. To znaczy 
może to być, tak jak w wypadku zajęć fotograficznych, 
które prowadzę w tej szkole camera obscura, czyli zwykłe 
pudełko z otworkiem. Używam też aparatów 
„normalnych” z obiektywem. Są to aparaty stare, 
analogowe, teraz też używam aparatu cyfrowego. Jeżeli 
chodzi o firmę, to posługuję się aparatami firmy Nikon.

M: Jak uczniowie radzą sobie z własnoręcznie 
wykonanymi aparatami?

B.K.: Myślę, że bardzo dobrze sobie radzą, bo patrząc po 
efektach, to nie muszę za bardzo i za dużo tłumaczyć. 

Czasami nawet narzucam coś od siebie, ale oni robią i tak 
po swojemu i wychodzi im całkiem nieźle.
M: Czy dobrze się panu z nimi pracuje?

B.K.: Dobrze:)

M: Co pan chce przekazać uczniom na zajęciach 
fotografii?

B.K.: Głównie chcę im przekazać umiejętność patrzenia, 
wydobywania z tego całego natłoku ciekawych obrazów. 
Myślę, że taką podstawową i ważną rzeczą jest uczenie 
wrażliwości i umiejętności patrzenia, bo teraz wszyscy 
już robią zdjęcia, każdy fotografuje, ale nie każdy robi 
dobre zdjęcia. Chodzi mi więc o to, że nie liczy się jakość 
sprzętu, oczywiście jest to ważne, im lepszy sprzęt tym 
lepsze można zrobić zdjęcie,  ale  praktyka pokazuje też, 
że ludzie mają naprawdę bardzo dobry sprzęt a nie 
potrafią z niego zrobić użytku. I tu chcę właśnie im 
przekazać taką umiejętność patrzenia i wydobywania 
różnych  ciekawych rzeczy z otoczenia. 

M: Wracając do fotografii otworkowej, czy można zrobić 
aparat ze wszystkiego?

B.K: Można, a kto był na moim pierwszym pokazie, 
który miał miejsce jakieś dwa miesiące temu mógł 
zobaczyć przeróżne pomysły na zrobienie aparatu bądź 
zamieszczenia go w dość nietypowych miejscach. Na tym 
pokazie prezentowałem nie tylko swoje fotografie, ale 
przede wszystkim pokazywałem aparaty różnych innych 
autorów i to były kamery zrobione od zwykłych pudełek 
do dziwnych konstrukcji, na przykład czajników. Był też 
człowiek który fotografował murem. Ogólnie wszystko, 
co można zamknąć, wyczernić w środku i zamontować 
tam materiał światłoczuły, nadaje się do zrobienia 
aparatu.

M: Z jakiego najbardziej niecodziennego przedmiotu 
udało się Panu zrobić aparat?

B.K.: Robiłem już aparat z lodówki, robiłem również z 
galerii. Jeszcze nie trafiłem na bardzo wymyślną rzecz, 
ale wszystko przede mną ϑ

M: Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
B.K.: Ja również dziękuję

Rozmawiała Maria Szatkowska
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  obraz wobec słowa

Świat seriali
 Monika – czyli zastępczyni Majki  

 Niedawno na antenie popularnej stacji tele-
wizyjnej TVN pojawił się nowy serial noszący tytuł 
„Prosto w serce”. Na razie wyemitowanych zostało 
parę odcinków, więc nie umiemy napisać o tym serialu 
wiele. Wiemy natomiast,  że jest to polska wersja 
„Zbuntowanego anioła”. 
Opowiada o młodej dziewczynie Monice Milewskiej (w 
tej roli Anna Mucha), która jest bokserką. Podczas jednej 
z walk odnosi poważną kontuzję i musi przerwać na jakiś 
czas swoją karierę.  Boks był jej jedynym środkiem 
utrzymania; próbuje więc ona znaleźć inne źródło 
zarobków i tak znajduje się w firmie Sagowski 
Development, której prezesem jest Artur Sagowski (Filip 
Bobek) oraz jego brat Rafał Sagowski (Jacek Braciak). 
Dziewczyna Artura nazywa się Konstancja Grylak 
(Małgorzata Socha). „Prosto w serce” weszło na antenę 
TVN-u po skończeniu się, wszystkim nam dobrze znanej, 
„Majki”. Zapytałam się, więc uczniów uczęszczających 
do naszej szkoły, co sądzą o nowym serialu, co im się w 
nim podoba, a co nie i czy uważają, że jest bardziej 
interesujący od wyżej wspomnianej „Majki”.

Nicola Harasimowicz: „Prosto w serce” wydaje się 
fajnym serialem, choć nie mogę o nim powiedzieć za 
wiele, ponieważ wyemitowano dopiero kilka odcinków. 
Moim zdaniem do głównej roli zupełnie nie pasuje Anna 
Mucha, według mnie nie posiada ona w ogóle zdolności 

aktorskich. Myślę, że „Prosto w serce” nie 

jest lepsze od „Majki”, chociaż wszystko jeszcze może się 
zmienić.  Ja osobiście nie oglądam go tak „namiętnie” jak 
„Majkę” i nie czekam ze zniecierpliwieniem na kolejny 
odcinek.

Jędrek Owczarz: Bardzo podoba mi się „Prosto w serce”. 
Ania Mucha, która odgrywa główną rolę – Monikę – jest 
świetną i ładną aktorką. Bardzo fajne jest również to, że 
akcja  rozwija się bardzo szybko w stosunku do innych 
seriali.  Na przykład w „Majce”, wszystko dosyć długo się 
rozkręcało – według mnie to było nudne i myślę, że przez 
to „Majka” nie zachęcała do oglądania. Po „Prosto w 
serce” spodziewam się tego,  że Ania, czyli serialowa 
Monika zakocha się w Arturze ze wzajemnością, 
zaadoptują dzieci i serial się skończy. Oczywiście po 
drodze spotka ich wiele przeszkód, ale to nie zaważy na 
ich miłości.

Zuza Zarycka: Serial pt. "Prosto w serce" bardzo mi się 
podoba. Przede wszystkim dlatego, iż grają w nim 
aktorzy, których bardzo lubię. Poza tym podsumowując 
dotychczasowe odcinki tematyka wydaje się bardzo 
ciekawa i serial ten zapowiada się dużo lepiej od "Majki". 
Uważam, że Anna Mucha idealnie nadaje się do roli, 
którą odgrywa w tym serialu. Jest bardzo atrakcyjną 
kobieta, a jednocześnie idealnie pasuje mi na bokserkę.

Maria Szatkowska

Seriale - kto je lubi?

„Prosto w serce”, „Samo życie”, „Bulionerzy”, „Na dobre 
i na złe”...To tylko kilka z tytułów seriali, które są na co 
dzień emitowanie w polskiej telewizji. Każdego dnia 
wgapiamy się w szklane pudła, oglądając tysiące 
programów, i nie wiemy kiedy zleciał czas. Uważnie śledząc 
losy naszych ulubionych bohaterów najczęściej targamy 
sobie nerwy,  zadając sobie pytania: czy Ankę wyleją z 
pracy, czy Paulina umrze a może ją uratują ? Tak często 
mówimy innym: ,,Te seriale są bez sensu" a jednak je 
oglądamy. Dlaczego? Możliwe dlatego, że bohaterowie 
seriali mają zupełnie takie samo życie, jak my. - Ela

Oglądanie seriali -  nałóg, uzależnienie bądź też,  jak 
niektórzy twierdzą, zajęcie służące rozrywce i odpo-
czynkowi. Większość osób, które zapytałam, co myślą o 
słynnym serialu „Moda na sukces” odpowiadali „strasznie 
głupi serial, kto to ogląda?!”. No właśnie, ktoś to jednak 
ogląda bo inaczej żaden serial nie utrzymałby się na 
antenie telewizji. Pośród osób, które twierdzą, że ten i inne 
seriale są głupie, rozróżniamy ludzi, którzy mówią tak, bo 
tak twierdzą oraz tych którzy mówią tak,  bo boją się, lub 
wstydzą  przyznać się, że je oglądają. Prawda jest taka, że 
każdy z nas lubi chociaż jeden z bardzo wielu seriali. 
Niestety seriali jest coraz więcej i przestają być tylko nie-
groźnym pochłaniaczem czasu a stają się „ogłupiaczem” 
społeczeństwa. - Marysia

Zabieracze czasu czy rozrywka przeciętnego Polaka?

Przyjemność z rozrywki można czerpać na różny 
sposób... Są sporty, kółka zainteresowań, miejsca,  w 
których można rozwijać swoje pasje itp. Wiemy jednak, 
że w zimny, ciemny grudniowy dzień nie każdy chce 
chodzić po górach, robić zdjęcia czy jeździć na rowerze. 
Wtedy, tak zwani, przeciętni ludzie (lub też zwyczajni, 
najbardziej jednak pasuje normalni :)), zasiadają 
licznymi grupami przed telewizorem. A więc, co my tu 
mamy... Polsat - „Pierwsza Miłość”, TVN – nowy serial 
„Prosto w serce”, „Detektywi”, TVP1 - „Klan” , 
„Plebania” no i...  „Moda na sukces”. Każdy serial ma 
swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jednak, 
powiedzmy sobie szczerze, gdy nie ma co robić, 
większość i tak włączy telewizor i wybierze któryś kanał. 
Na który padnie wybór, zależy już tylko od indy-
widualnego widza. Oczywiście, kolorowe reklamy na 
kanałach, w gazetach a nawet billboardy robią swoje. 
Kampania reklamowa, mimo wszystko, nie opowie fabuły 
serialu i nie zdecyduje, że widz wybierze akurat ten. Na 
koniec przytoczę pewien cytat.. „Jeszcze się taki nie 
urodził, co by wszystkim dogodził”. Oczywiście, jeszcze 
się taki, nie nakręcił :). Wybór, pozostawiam wam.

dh Vikta
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 Nasze noworoczne postanowienia  

Seriale - kto je lubi?

Nie można oceniać seriali w sposób ogólnikowy, ponieważ każdy z nich jest 
inny. Nie można porównywać serialu "Majka", "Prosto w serce" czy "Moda na 
sukces" do seriali takich jak np. "Dr. house", czy  "Lie to me". Takie seriale 
(jak Dr. House)  wnoszą coś do naszego życia, nie są ogłupiające, chociaż 
wiadomo, że nie są całkowicie mądre. Mogą one pogłębić naszą wiedzę. 
Oczywiste jest to, że każdy  jest nakręcony tak, aby widz został wciągnięty i 
żeby się od niego,  tak jakby, „uzależnił”. Nie jest ważne, czy serial jest  
inteligentny czy nie, reżyserzy wykorzystują wszelakie sztuczki, by wzrastała 
ich oglądalność,  a wszystko po to, by się wzbogacić. W dzisiejszych czasach 
ludziom zależy już tylko na pieniądzach, a nie na tym, żeby oglądnąć dobry i 
mądry film czy jak już wspominałam serial.  Nie ma ich więc dużo, to znaczy, 
jest wiele seriali na świecie, ale większość z nich nie jest godna uwagi i po 
prostu ogłupia ludzi oglądających je. - Maria Szatkowska

Oglądanie seriali - nie warto (chociaż niektóre są bardzo ciekawe i 
wciągające). Zabierają dużo czasu, który można spożytkować inaczej np. iść 
na spacer, czy pouczyć się, bo nie wiadomo kiedy nauczyciele będą cię 
przepytywać. Większość ludzi ogląda jakieś seriale, a każdy ma swój ulubiony. 
Dość popularnym serialem jest "Moda na sukces", który przybył do nas z USA. 
Naszą polską „Modą na sukces" staje się "Klan" , który niedawno przekroczył 
2 000 odcinków. Wprawdzie "Moda na sukces" w Stanach Zjednoczonych ma 
już 6 500 odcinków, ale jej chyba już nie dogoni żaden serial.  Lubię niektóre 
seriale np. nowy, na antenie TVN "Prosto w serce", albo "Klan". Myślę jednak, 
że zabierają zbyt dużo czasu,  raczej wolę poczytać sobie książkę. - JunioreXis

 Co roku, przed Syl-
westrem wszyscy, nie-
zależnie od wieku, zasta-
nawiamy się nad posta-
nowieniami noworo-
cznymi.  Niektórzy chcą 
dostać 5 z historii sztuki, 
inni chcą kupić sobie 
płaszcz z najnowszej 
kolekcji znanego pro-
jektanta. Są też tacy, 
którzy chcą zrzucić parę 
k i logramów lub t eż 
czasem przytyć. Myślę, 

że każdy jest ciekaw, jakie postanowienia noworoczne 
ma jego kolega bądź koleżanka ze szkoły, dlatego 
zapytałam się paru osób o ich zamierzenia 
noworoczne, oto niektóre z nich:

Zuza Wiercioch: W nowym roku bardzo chciałabym się 
rozwinąć  muzycznie, osiągnąć sukces, nie kłócić się z 
ludźmi, zaakceptować swoje ograniczenia oraz 
doprowadzić do tego, żeby moje życie było jeszcze 
wspanialsze. Oczywiście, ogólnie chodzi o samo-
kształcenie, cieszenie się chwilą,  żeby doceniać każdy 
moment tak zwane  "święto teraźniejszości”.
Kamilka Banak: W tym roku mam stosunkowo dużo 
postanowień,  nie mniej jednak chciałabym, żeby się 

spełniły.  Oto one: chciałabym trochę więcej się uczyć, 
walczyć z moim lenistwem, być milszą dla innych, 
codziennie się uśmiechać, niezależnie od pogody i 
nastroju, korzystać z życia w każdej chwili, spróbuję nie 
odkładać wszystkiego na "potem",  postaram się 
znajdować wszystkie dobre strony wszystkiego.
Klimek Gąsienica Byrcyn: Ja też mam kilka po-
stanowień na nowy 2011 rok, na przykład chcę się więcej 
uczyć,  mieć lepsze oceny i żeby lepiej mi szło z 
angielskiego. Chcę też więcej pomagać mamie.
Patryk Początek: Na nowy rok postanowiłem nie dokuczać 
dziewczynom, być milszym dla osób w mojej klasie i być 
tolerancyjny dla osób, dla których zwykle nie byłem 
tolerancyjny. Mam też postanowienia nie dotyczące osób. 
Mam zamiar więcej jeść,  ale ograniczyć słodycze, chodzić 
do kościoła i dużo się modlić. Zrealizowałem już niektóre 
postanowienia, chociażby chodzę na siłownię i kupiłem 
sobie nowego pogromcę niebieskiego smoka.
Aleksandra Chrobak: Moje postanowienia noworoczne: 
po pierwsze znaleźć jak najwięcej czasu na naukę,  żeby 
dobrze zdać testy trzeciogimnazjalistów. Po drugie być 
milszą i bardziej otwartą dla otaczających mnie osób. 
Następnie poświęcić troszkę więcej czasu dla kolegów, z 
którymi dawno się nie widziałam lub ostatnio pisałam z 
nimi tylko przez gadu gadu. Chciałabym również wraz z 
resztą samorządu szkolnego zorganizować świetną 
dyskotekę

Maria Szatkowska

 Seriale. Dlaczego pomimo 
naszych ciągłych narzekań oglądamy je? 
Dla zabicia czasu, z  nudów, przy-
zwyczajenia... Odpowiedzi  może być 
wiele.  Najczęstszym tematem seriali jest 
zwyczajne ludzkie życie, w zasadzie 
niczym nie różniące się od naszego. Co 
więc nas do nich przyciąga? Czy to 
wrodzona, ludzka ciekawość skłania nas 
do  oglądania czyjegoś  życia?  Być może 
poprzez zobaczenie życia postaci z 
serialu chcemy ocenić jakie jest nasze...?
Chyba wszystkie seriale opierają się na 
miłości – duża kochająca się rodzina, 
para  zakochanych... Miłość jest tematem, 
który prawdopodobnie zawsze będzie 
miał duży popyt. Obok seriali oby-
czajowych są również te fantastyczne. 
Wielu z nas lubi udawać się w świat 
magii. Świat, do którego nigdy nie 
będziemy mieli wstępu.
Dlaczego jednak serial a nie film? 
Odpowiedź jest prosta: film obejrzymy 
raz. Serial jest na  dłużej. Możemy się nim 
„nasycić”.  Będzie trwał, a my będziemy 
oglądać go coraz  częściej.  Oglądając 
jeden odcinek powoli zaczynamy 
wchodzić w jego temat. Często po jakimś 
czasie odrzucamy serial; z braku czasu 
lub kiedy stwierdzimy, że to głupota. Ale 
czy każdy z nas nie ma swojego serialu?

Ola
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 najbliżsi i my

 Być babcią 
to wielkie szczęście

 W styczniu obchodzimy dzień naszych 
ukochanych dziadków. Razem z nimi obchodzimy tę 
wspaniałą uroczystość pełną uśmiechów i radości. 
Właśnie z tej okazji postanowiłam zadać kilka pytań 
Babci.

- Jak to jest być babcią ?
- Być babcią to wielkie szczęście jak i ogromna 
odpowiedzialność. Staram się dawać moim wnukom jak 
najlepszy przykład i  poświęcam im każdą wolną chwilę. 
Bardzo się cieszę z tego,  że się ich doczekałam, wszystkie 
je strasznie kocham. Jestem szczęśliwa z bycia Babcią, 
chociaż czasami tęsknię za latami młodości

- Czy wyobraża sobie pani życie bez wnucząt?
- Na pewno byłoby bardzo nudno. Tyle radości ile dają mi 
wnuki nie dał mi żaden człowiek. Jestem pewna, że 
gdyby nie one, byłabym zupełnie inną osobą.

- Czy lubi pani swoje święto ?
- Oczywiście że tak,  zastanawia mnie jak można nie lubić 
dnia, w którym dostaje się upominki od najbardziej 
bliskich mi ludzi. Poza tym zjeżdża się wtedy cała rodzina 
i mogę cieszyć się wszystkimi wnuczkami naraz.

Rozmawiała Ela

Co sądzą o Dniu Babci i Dziadka  najmłodsi?
- Dzień Babci i Dziadka jest fajny.  Kocham moich 
dziadków i lubię spędzać z nimi czas,  bo są superowi i 
zawsze kupują mi pyszne ciastka. Chciałbym im kupić na
prezent aut, ale takie prawdziwe.                                                                                                                                              

Maciuś, 5 lat
- Lubię to święto, bo gdy przyjeżdżam do dziadka i babci 
spotykam moich kuzynów i razem się bawimy. Nie wiem 
jeszcze co im kupię, ale chcę, żeby było to coś
wyjątkowego.                                                                                                                                                   

Ola, 9 lat                                                                                                                                                          
Spisała Ela

 Karnawał oprószony 
srebrnym blaskiem

 Karnawał to najlepszy czas aby pobawić się 
trochę kolorami. Nie bój się użyć koloru, którego do 
tej pory nie używałaś.  Makijaż na zabawę powinien 
być przede wszystkim odmienny. Powinien się 
wyróżniać i przyciągać spojrzenia. 
Postaw na długie, czarne rzęsy. Muszą podkreślić twój 
wyrazisty kolor oczu, który powinien kontrastować 
ubarwieniem makijażu.  Makijaż, jak co roku, będzie 
nawiązywał do postaci baśniowych oraz zwierząt. Teraz 
przedstawimy kilka rad jak,  w domowych warunkach 
przygotować się do wieczornych wyjść w okresie 
karnawałowym. 
* Na wypoczętą twarz, w niewielkiej ilości nałóż 
maseczkę z zielonej glinki a na oczy połóż dwa plasterki 
świeżych, zielonych ogórków. Po ok. 15 minutach 
ściągnij z twarzy maseczkę. 
* Dokładnie, lecz delikatnie oczyść skórę buzi żelem do 
mycia twarzy. Przez około 3 minuty kolistymi ruchami 
masuj skórę. 
* Na dobrze oczyszczoną skórę twarzy nałóż niewielką 
ilość podkładu, bądź pudru. 
* Poproś siostrę lub koleżankę, aby pomogła ci zrobić 
make-up. Nałóż cienie do powiek o wybranych wcześniej 
kolorach pasujących do twojej kreacji. Nie zapomnij o 
tuszu do rzęs. Na koniec jeszcze błyszczyk i gotowe! 
Jeżeli dalej czujesz że czegoś brakuje możesz nałożyć 
trochę brokatu.
Najważniejsze jest, żeby pamiętać o umiarze i o dobrej 
zabawie. To ty masz się dobrze czuć.  Jeżeli idziesz na bal 
przebierańców to ucharakteryzuj się tak,  aby 
odzwierciedlić postać za którą się przebierasz. 

Opracowała Marysia
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czas wolny

Pięć punktów. Przewodnik na ferie.
 Narty, łyżwy, czepek czy kręgle  

 Ferie za pasem, więc jak się 
domyś lacie, więc czas, żeby 
zastanowić się, co można robić w 
ten zapewne przez wielu, bardzo 
oczekiwany wolny czas. Zakopane 
i jego okolice wręcz obfituje w 
atrakcje i ciekawe miejsca. Oto 
krótki przewodnik, po najlepszych 
propozycjach. 

Pierwszy punkt w naszej wyprawie 
po atrakcjach górskiej stolicy Tatr to 
stoki narciarskie. 
Główne zakopiańskie stoki to: 
- Ośrodek narciarsko-rekreacyjny 
Harenda - w pobliżu znajduje się 
wypożyczalnia nart, w której w razie 
wypadku można nasmarować narty 
lub snowboard; 
- „Nosal I” z opinią bardzo   
trudnego, dla narciarzy zaawan-
sowanych, sztucznie śnieżony oraz 
oświetlony oraz „Nosal III”,  który 
posiada opinię trudnego wyciągu 
orczykowego, przy wyciągach, 
znajduje się miejsce na posiłek po 
wyczerpującej jeździe, serwis nar-
ciarski oraz wypożyczalnia sprzętu.
- „Stacja narciarska Szymoszkowa” - 
stok otwarty w 1997 r. Posiada 4-
osobową i sześcioosobową kolejkę 
l inową . Stok jest oświetlony, 
sztucznie ośnieżony.  Tuż obok stoku 
znajduje się karczma, wypoży-
czalnia, serwis i szkoła narciarska. 
Nieopodal znajduje się parking. 

Drugim punktem wyprawy są 
lodowiska. Mamy do dyspozycji 
cztery:
- w ośrodku narciarsko rekreacyjnym 
Harenda - lodowisko „Harenda”
- lodowisko przy Zespole Szkół 
Hotelarskich  - godziny otwarcia: 
8.00 – 22.00. Jedno z najbardziej 
obleganych lodowisk w Zakopanem. 
Oświetlane nocą. Przy lodowisku 
znajduje się wypożyczalnia sprzętu. 
Na lodowisku gra muzyka z radia. 
- W Centralnym Ośrodku Sportu - 
Stadion Lodowy COS, czynne w dni 
p o w s z e d n i e – 1 2 . 3 0 - 1 4 . 3 0 , 
18.00-19.45, 20.15-22.00, w soboty, 
niedziele i święta – 15.00-17.00, 
17.30-19.30, 20.00-22.00,  wstęp: 
bilet normalny – 10 zł, ulgowy – 6 
z ł ; o świe t lone lodowisko , z 

wydzielonym torem lodowym do 
jazdy szybkiej. Na miejscu znajduje 
się wypożyczalnia sprzętu i serwis. 
Dodatkiem do lodowiska jest 
muzyka. 
- Wkrótce otwarte będzie także 
lodowisko na Równi Krupowej, 
które uruchamiane jest tylko w 
czasie ferii.

Trzecim punktem są kręgielnie:
- w AquaPark Zakopane, czynna: 
9:00-21.00, cennik: 1/2h -  30 zł, 1h 
– 60 zł - na miejscu znajduje się 
wypożyczalnia butów. Kręgielnia 
posiada 5 torów. Każdy tor jest 
sterowany komputerowo.
- W hotelu „Belvedere”.

Czwarty punkt na mapie atrakcji 
Zakopanego to basen:
w AquaPark Zakopane, czynne 
9:00-22:00, w skład obiektu base-
nowego wchodzą: basen rekrea-
cyjno-pływacki, basen rekreacyjny, 
basen geotermalny - zewnętrzny 
rekreacyjno-pływacki, dwie zjeżdża-
lnie, sześć jacuzzi, „Dzika rzeka”, 
brodzik dla dzieci oraz szatnia.
- W COS-ie, do dyspozycji mały 
basen dla dzieci i basen pływacki.

Piąty punkt.  Ostatnio popularnym 
sposobem na spędzanie wolnego 
czasu jest kino. W Zakopanem są 
dwa, zapewne konkurujące, kina. 
- Kino „Sokół”
- Kino „Giewont”
Repertuar jest zmienny, więc nie 
bardzo wiadomo w jaki dzień ferii, 
co będzie wyświetlane.  Jednak 
uważam, że dla chcącego nic 
trudnego i zawsze się coś znajdzie. 
Pozostawiam to kwestii gustu.

Póki co,  nie ma żadnych doniesień 
na temat imprez, koncertów, oraz 
tym podobnych wydarzeń w Zakopa-
nem, w okresie ferii.  Przypuszczam, 
że niedługo się pojawią. Mam jednak 
nadzieję, że nasi uczniowie,  nie będą 
się nudzić. Zawsze, można także 
gdzieś wyjechać :) 

dh Vikta

 Nie marnujmy  
czasu

 W związku ze zbliżającymi 
się feriami zachęcamy wszystkich 
do czytania! Zostawmy komputery 
i odejdźmy od telewizorów  - 
zasiądźmy do lektury. 
Kiedy będziemy mieli za dużo 
wolnego czasu książka jest idealnym 
wybawicielem.  Jak niewiele jest 
jednak osób, które znudzone grami i 
serialami przychodzą do zacisza 
biblioteki. Może to ze względu na 
brak czasu, może ze względu na 
możliwości, jakie daje internet. 
Kiedyś dla ludzi jedną z najlepszych, 
jeżeli nie najlepszą, rozrywką było 
czytanie. Nie mieli wtedy dostępu do 
dobrodziejstw techniki. Nam jednak 
brakuje cierpliwości. Szybciej 
przecież przeczytać streszczenie, lecz 
to nie urozmaici naszego słownictwa 
ani nie rozwinie wyobraźni. Film 
nigdy nie jest tak doskonały jak 
książka i co za tym idzie nigdy nam 
jej nie zastąpi.
Czy nie jest milej oderwać się od 
szarej rzeczywistości i przenieść się 
w ten magiczny świat? Tylu ludzi ma 
swoje ulubione książki, do których 
sięga w trudnych momentach. 
Książki mają tę właściwość, że 
potrafią nam momentalnie poprawić 
humor  lub wywołać łzę. Poruszają 
do głębi wzbogacając wnętrze.
  Każdy ma swój ulubiony 
gatunek książek. Jedni uwielbiają 
kryminały, w których zakończenie 
nigdy nie jest jasne. A inni 
fantastykę,  która pozwala całkowicie  
oderwać się od naszego świata. 

Na nadchodzące ferie polecam 
książkę „Percy Jackson i Bogowie 
Olimpijscy” autorstwa Ricka 
Riordiana. Jest ona na pograniczu 
ostatnio bardzo modnej fantastyki i 
historii. Cała fabuła opiera się na 
tym , że Olimp przeniósł się do 
Nowego Yorku. Opowiada o młodym 
herosie Percym, który ratuje stolicę 
bogów. Uważam, że warto ją 
przeczytać choćby z uwagi na to,  że 
niesamowicie wzbogaci naszą 
wiedzę o starożytnej Grecji.

Agata Krząstek
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horoskop

Koziorożec
Brawo! Nareszcie odnalazłeś swoją pasję. 
Śpiew to całe twoje życie. Nie rezygnuj z 
tego. Podziel się tym z innymi. Bądź 
kreatywny, oryginalny. Spotykaj się częściej 

z przyjaciółmi i zrób sobie krótki odpoczynek od 
komputera. Pluton ma dla ciebie dalsze wskazówki. 

Strzelec
Chyba trochę za bardzo sobie odpuściłeś 
naukę. Zabawa i przyjemności też są ważne 
lecz nie mogą odbywać się kosztem szkoły. 

Rodzice nie są zadowoleni z twoich ocen. I nic dziwnego. 
Musisz porządnie wziąć się do pracy w następnym 
semestrze. Pomoże ci w tym planeta Saturn.

Lew
Sztuka, sztuka i jeszcze raz sztuka. Jesteś 
typem artysty, marzyciela. Bądź czujny. 
Życie może zrobić ci psikusa,  bądź miłą 
niespodziankę. Matematyka to ostatnio nie 

była twoja najmocniejsza strona. Postaraj się zrozumieć 
nauczyciela matmy, choć czasami może być to trudne. 

Wodnik 
Pierwszy semestr chyba nie był dla ciebie 
najlepszy, lecz nie poddawaj się.  Historia 
sztuki to nie jest twoja najmocniejsza 

strona, obserwuj zmiany w gwiazdozbiorze Pegaza a od 
razu zauważysz poprawę. Nie wszystko idzie po twojej 
myśli. Daj miłości trochę czasu. 
 

Ryby
 Poświęć więcej czasu swojemu hobby. Nie 
odkładaj niczego na potem, bo może być za 
późno. Patrz przed zaśnięciem na gwiazdy, a 
będziesz miał piękne i prorocze sny. Zrób 
pierwszy krok. Odezwij się do swojej 

sympatii. Nie będziesz żałował.

Byk
Uważaj na lód, bo będzie ślisko. Twoje 
marzenie może się spełnić. Nie narażaj się 
nauczycielom. Pamiętaj, że nie każdy jest 
taki jak Ty. Twoją gwiazdą będzie LH95. 

Staraj się nie być zbyt uciążliwy. A może by tak 
spróbować podjąć nowe wyzwanie?

Skorpion
Zajmij się swoim hobby. Nie odkładaj na 
jutro tego co możesz zrobić dzisiaj. 
Obserwuj zmiany gwiazd w piątkowe 
wieczory. To może być wspaniała okazja, 
aby zbliżyć się do swojej sympatii. Zrób 

pierwszy krok.  Odwaga będzie twoją cechą na najbliższy 
miesiąc. 

Bliźnięta
'Ostatnim razem wszystko się dobrze 
skończyło,  lecz musisz pamiętać,  że los 
nie zawsze jest taki przychylny. Jesteś 
typem romantyka. Uwielbiasz poezję, 
świece, płatki kwiatów. Wykorzystaj to i 
może zacznij sam pisać wiersze. Twoim 

szczęśliwym kwiatem w tym miesiącu będzie paprotka. 
Obserwuj jej wpływ na położenie słońca.

Baran
Nie przejmuj się niepowodzeniami.  Spędź 
aktywnie ferie. Spotkaj się z przyjaciółmi. 
Twoją szczęśliwą planetą będzie Jowisz. 
Poświęć więcej czasu nauce, ale nie 

zapominaj o przyjemnościach. Żyj chwilą i pełnią życia. 
Bądź czujny, bo twój cichy wielbiciel może się 
niespodziewanie ujawnić.

Rak
Życie w ciągłym stresie zrobiło się już 
nudne, prawda? Musisz chyba trochę 
zwolnić, ale pamiętaj o obowiązkach. 
Uwierz w siebie i zacznij działać, bo 

miłość przejdzie ci koło nosa. Zbliża się czas 
odpoczynku, ferie to najlepszy czas na połączenie relaksu 
i zbliżenia się do przyjaciół. Księżyc pomoże ci pokonać 
trudności życiowe tylko musisz w to uwierzyć.

Waga
Wszystko idzie po twojej myśli.  To sprawa 
Merkurego. Spróbuj czerpać przyjemność z 
zimy. Nie uciekaj przed nią. Może sporty 
zimowe? Nie mów nic,  póki nie spróbujesz. 

Postaraj zrobić się bliskiej ci osobie miłą niespodziankę. 
Taki mały gest a tak wiele może.

Panna
Długie zimowe wieczory to najlepszy czas 
na rozpoczęcie zdobywania nowego celu. 
Poeksperymentuj trochę w kuchni.  Może 
wyjdzie z tego coś smacznego? W szkole 
postaraj się wyjść z cienia. Twoją myślą 

przewodnią na ten miesiąc będzie „DAMY RADĘ”Opracowała Wróżka Zębuszka


