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 W środę 28 listopada 
najstarsi uczniowie naszej szkoły 
udali się do Oświęcimia w celu 
zwiedzenia i poznania historii 
obozu koncentracy jnego 
Auschwitz Birkenau.

	
 Oświęcim, miasteczko 
położone około 120 kilometrów od 
Zakopanego. Skojarzenia z tym 
miejscem nie są przyjemne, gdyż 
wszyscy powinniśmy wiedzieć, że 
znajdował się tam zespół 
n a z i s t o w s k i c h o b o z ó w 
koncentracyjnych. Czas ich 
funkcjonowania to lata 1940-1945, a 
więc czasy drugiej Wojny 
Światowej. W skład zespołu 
wchodzą trzy obozy:  I 
„macierzysty” w Auschwitz 
(Oświęcimiu), II największy i 
najpodlejszy w wyobrażeniu w 
Birkenau (w Brzezince)  i III w 
Monowitz (Monowicach). Liczba 
ofiar zabitych tam przez hitlerowców 
to od 2 do 5 mln. Byli to głównie 
Żydzi z wszystkich krajów Europy, a 
także wielu Polaków, Romów, 
jeńców radzieckich oraz ofiar innych 
narodowości.
	
 Wy c i e c z k a z o s t a ł a 
zorganizowana przez panią Lilianę 
Florek i panią Grażynę Malinowską, 
które pojechały wraz z większością z 
klasy trzeciej i szóstką uczniów z 
drugiej gimnazjum. 
Odległość dzielącą nasze miasto od 
tamtych potwornych miejsc 
pokonaliśmy busem.
Jadąc na miejsce wielu z nas sądziło, 
że wiedzą, czego się spodziewać. 

Weszliśmy na teren „macierzystego” 
obozu Auschwitz I. Po oglądnięciu 
naprawdę wstrząsającego filmu, 
który przekazywał najważniejsze 
informacje o tym miejscu. Wraz z 
panią przewodnik przeszliśmy pod 

sławną bramą z cynicznym napisem 
„Arbeit mach frei”. Fakt, że byliśmy 
już na terenie TEGO obozu oprócz 
historii przytaczanej przez świetnie 
wykwalifikowaną przewodniczkę 
potwierdzał chociażby ogromny 
podwójny płot z betonowych filarów 
i  drutu kolczastego, przez który 
niegdyś płynął prąd. 
	
 O tym co tam zobaczyliśmy 
trudno opowiedzieć w jednym 
artykule w szkolnej gazecie. Wielu 
naszym młodszym kolegom I 
koleżankom byłoby trudno 
zrozumieć, jak okropnie traktowano 
tam ludzi, co się z nimi działo 
zarówno psychicznie jak i fizycznie i 
jakim potworem trzeba było być aby 
pełnić tam funkcję np. strażnika, lub 
osobami, które ponosiły za to 
w s z y s t k o n a j w i ę k s z ą 
odpowiedzialność. 
	
 Podczas zwiedzania tego 
obozu każdy z nas dokładnie słyszał 
i widział te wszystkie nieludzkie 
rzeczy, jakie tam się działy. Często 
patrzyłam na twarze innych 
uczniów. Milczeli, były przepełnione 
ogromnym bólem, współczuciem. 
Niektóre osoby, które na co dzień są 
silne i pewne siebie -  płakały. Na 
pewno nie dowiedzieliśmy się 
wszystkiego, co wiadomo o tym 
miejscu, ale potężna siła zła jakie 

było tam wyrządzone uderzyła nas 
wystarczająco. 
Następnie udaliśmy się do muzeum 
Auschwitz II Birkenau. Na początku 
dowiedzieliśmy się, że warunki, 
jakie tam panowały były dużo 
gorsze od tych w pierwszej części. 
Nie mogliśmy uwierzyć. Dopiero, 
kiedy zobaczyliśmy kilka miejsc w 
tym 140 hektarowym piekle 
zrozumieliśmy panią przewodnik i 
potwierdziliśmy jej wcześniejsze 
słowa. Pojęliśmy także, dlaczego 
miejsce to z czasem nieoficjalnie 
zmieniło nazwę: z obozu 
koncentracyjnego (pracy) na obóz 
zagłady.
Nie pojechaliśmy do Auschwitz III 
Monowitz, gdyż obóz ten został 
zniszczony przez swoich twórców – 
hitlerowców. Znajdował się obok 
niemieckich zakładów chemicznych 
i miał od założenia do likwidacji 
charakter ciężkiego, niewolniczego 
obozu pracy. Więźniowie byli 
wykorzystywani przez niemieckie 
firmy i wyniszczani przy morderczej 
pracy.
Obozy były likwidowane przez 
założycieli (hitlerowców), gdyż nikt 
nie wiedział o ich istnieniu i w 
związku z możliwością ich odkrycia 
przez Rosjan palono dokumenty i 
niszczono wszelkie ślady ich 
istnienia. Słowem pozbywano się 
dowodów zbrodni. Masowego 
ludobójstwa, którego dopuścił się 
Hitler.
	
 Zobaczyliśmy tam naprawdę 
okropne rzeczy. Dały nam bardzo 
dużo do myślenia i pokazały 
okrutność szaleńca dążącego do 
absolutnej władzy nad światem. 
	
 Myślę, że każdy powinien 
poznać, chociaż raz w życiu 
zobaczyć to miejsce.

Justa
 

Wyjazd do Oświęcimia

Nie mogliśmy uwierzyć
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W sobotę 15 grudnia w 
zakopiańskim kinie Sokół odbył się 
Koncert Charytatywny na rzecz 
dzieci z Domu Dziecka w 
Zakopanem. Rozpoczął się o 
godzinie 11.00. Wśród 
występujących znalazły się nasze 
szkolne orkiestry, a także finalista 
programu “Must Be the Music” – 
Tomasz Dolski.
	
 Koncert rozpoczęli zdolni 
zakopiańscy wokaliści. Na początku 
z francuską balladą wystąpił Łukasz 
Hamburski, który zakończył występ 
w wersji disco-polo. Adam 
Dziadkowiec i Zbyszek Tatar 
również zaśpiewali po francusku i 
polsku. Zdecydowanie najlepszą 

piosenkarką tego koncertu pod 
względem wokalnym i aktorskim 
była Barbara Gąsienica - Giewont, 
była uczennica naszej szkoły, która 
zdążyła już wystąpić w Bitwie na 
Głosy (drużyna Piotra Rubika). 
Według mnie była fenomenalna i 
mam nadzieję, że jeszcze o niej 
usłyszymy. 

Wystąpiła też nasza 
orkiestra szkolna, której jestem 
członkiem. Byliśmy bardzo 
podekscytowani tym występem, gdyż 
była bardzo duża publiczność, 
profesjonalne nagłośnienie i ogromna 
sala. Młodsza grupa wykonała 
kolędy, a my zagraliśmy kilka 

znakomitych utworów z muzyki 
filmowej m.in. „Deep purple”. 

Po nas odbyła się licytacja 
dzieł sztuki, z której pieniądze były 
również przeznaczone na Dom 
Dziecka w Zakopanem. Na koniec 
wystąpiły największe gwiazdy: 
zespół Dolls Insane - półfinaliści 
ostatniej edycji “Must be the music“ 
oraz finalista tegoż programu – 
Tomasz Dolski. Ten ostatni zrobił 
niesamowite show. Grał na 
skrzypcach, a w podkładzie 
muzycznym miał hity współczesnej 
muzyki typu dupstep, metal, a nawet 
utwór „Gangnam style”, czyli 
przykład koreańskiego popu. 

 Justa

Charytatywnie dla podopiecznych domu dziecka

W piątek, 14 grudnia, o godz. 16.30 w sali 
kinowej Gimnazjum nr 1 odbyły się „Złote Jantary”. 
Była to projekcja wszystkich filmów, jakie zostały 
nakręcone przez naszych uczniów w Jantarze, a więc 
materiały z 2005 roku, 2006 I z tegorocznego z pleneru 
wrześniowego 2012. Podczas imprezy wystąpili 
również wokaliści z Akademii Młodego 
Artysty.	

 	
 Impreza została zorganizowana przez fakultet 
literacki z kl. III gimnazjum pod opieką pani Ewy 
Czerwieniec, która dokładnie pamiętała nakręcanie 
wszystkich tych filmów, całą tę młodzież i te starsze, 
sentymentalne czasy. Na początku filmowego popołudnia 
wystąpiła grupa wokalna, w skład której wchodziło m.in 
kilku byłych uczniów POSA i jedna obecna uczennica. 
Następnie wyświetlone zostały filmy nagrane w 2005 
roku, na plenerze w Jantarze. Historię powstania każdego 
z nich opowiedziały nam literatki z III g. przebrane za 
Polę Negri i Charlie’go Chaplina. Dowiedzieliśmy się na 
przykład, że był to pierwszy plener, na którym w ogóle 
były kręcone filmy, a także, iż były one montowane 
dopiero po powrocie i to w domu pani Ewy Czerwieniec. 
Było tak, ponieważ po prostu nie mieliśmy jeszcze 
odpowiedniego oprogramowania komputerów w szkole. 
Jedyną obecną klasą w naszej szkole, która była wtedy (w 
2005r.) na plenerze jest obecna III/g. Niektórzy z nich 
rozpoznali siebie na wyświetlanych filmach. 

Opowieści o produkcjach z 2006 roku zostały 
nam przekazane przez kolejne przebrane 
trzeciogimnazjalistki. Tym razem były to Marilyn 
Monroe i Audrey Hepburn. Na tamtym plenerze obecne 
były już dwie obecnie najstarsze klasy. Ja, osobiście 
znajdowałam się na jednym z tych starych filmów. Gdy 
rozpoznałam moją osobę na ekranie nagle wszystkie 
wspomnienia powróciły. Dokładnie przypomniał mi się 
mój pierwszy plener i wszystkie kłopoty ośmiolatki. 
Uważam, iż było to wspaniałe przeżycie. 

Na zakończenie wyświetlone zostały wszystkie 
odcinki tegorocznego „Pulsu pleneru” na czele z premierą 
najnowszego, którego produkcja rozpoczęła się w 
Jantarze, a zakończyła już tutaj, w Zakopanem. Projekcje 
były przerywane występami wokalnymi grupy z A’MY.
Na gali „Złotych Jantarów” można było spotkać wielu 
naszych absolwentów. Niektórzy przybyli obejrzeć swoje 
własne filmy sprzed sześciu i siedmiu lat, inni zobaczyć 
się na nich, a kolejni po prostu powspominać. Powrót do 
tamtych czasów był wyjątkowy, szczególnie dlatego, iż 
niby, że nic się nie zmieniło – ośrodek Wiking stał i stoi, 
pokoje były identyczne, basen również, poranne biegi z 
panem Żabą także się odbywały (trzeba zaznaczyć, iż 
kiedyś trwały znacznie dłużej niż teraz), jedzenie było 
takie samo i nawet większość kadry nauczycielskiej się 
nie zmieniła, a jednak szkoła to przede wszystkim 
uczniowie. Wszystko było inne.                                Justa

Filmowa historia Jantaru
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Kino
Niedawno do kin weszła ekranizacja 
znakomitej książki Lwa Tołstoja 
„Anna Karenina” w reżyserii Joe’go 
Wrighta. Tytułowa Anna (Keira 
Knightley) to bogata, szczęśliwa 
żona Aleskieja Karenina. W pewnym 
momencie kobieta poznaje Aleskieja 
Wrońskiego, w którym zakochuje się 
nieprzytomnie i z wzajemnością. Ich 
uczucie jest tak gorące, że Anna nie 
waha się powiedzieć o tym swojemu 
mężowi, zwłaszcza, że nosi dziecko 
Wrońskiego. Nie boi się również 
utraty pozycji społecznej wnosząc o 
rozwód. Mimo skomplikowanych 
scen, gdzie Karenin wybacza Annie, 
ale ta nie chce jego wybaczenia, bo 
nadal kocha Wrońskiego, film 
kończy się tragicznie - jak, zobaczcie 
w kinie.

Ekranizacja aktualnie jest 
moją ulubioną. Już po zobaczeniu 
zwiastuna byłam pewna, że chcę ją 
zobaczyć i że się nie zawiodę. Tak 
też się stało. Żywa, szybka akcja nie 
pozwoliła widzowi ani na chwilę 
odwrócić swoich myśli od filmu, a 
wszystko to było możliwe, dzięki 
umieszczeniu akcji w teatrze. W 
niektórych produkcjach na zwrot 
trzeba czekać przez dziesięć minut, a 
tu cały czas się coś działo, ani przez 
chwilę nie było nudno. 

Do gry aktorskiej nie można 
się przyczepić; obsada na 
najwyższym poziome, aczkolwiek 
zaskoczyła mnie i to pozytywnie 
obecność Cary Delevingne	
 j a k o 
księżniczki Sorokiny. Nie sądziłam, 
że osoba zajmująca się 
profesjonalnie modelingiem, może 
grać tak dobrze; często to się nie 
zdarza. Ujmująca muzyka, która 
z d e c y d o w a n i e m o g ł a b y 
funkcjonować bez obrazu, trafi na 
listę ulubionych soundtracków. 

M o i m u l u b i o n y m 
momentem jest scena tańca, w której 

reżyser Joe Wright skupił się na 
całości postaci oraz pomieszczenia 
oraz w odpowiednich momentach 
ukazał, jakże ważne dla tej sceny, 
emocje na twarzach bohaterów. 
Polecam gorąco, lecz przed tym 
zachęcam do zagłębienia się w 
lekturze.

Muzyka
Jeśli komuś udało się ten utwór 
przegapić w radiu to na pewno  
usłyszał go w telewizji.  Jeśli 
usiądziemy na chwilę i skupimy się, 
hasło „piosenka z reklamy 
Windowsa 8”  coś nam jednak mówi.  
Może kojarzyć się Wam ta piosenka 
tylko z przerywnika pomiędzy 
waszym ulubionym serialem lub 
filmem. 
Utwór nosi tytuł „Evrything at once” 
i jest śpiewany przez Lenkę.

 Pewnie niewielu z was wie, 
że Lenka Kripac urodziła się w 1978 
roku na odludnym wybrzeżu Nowej 
Południowej Walii. Już w wieku 6 lat 
kształciła się artystyczne po 
przeprowadzce do Sydney. 

Inspiracją dla drugiej płyty, 
z której pochodzi "Everything At 
Once", była prawie roczna trasa 
koncertowa, przeprowadzka z 
Australii do Ameryki oraz zaręczyny 
z Jamesem Gulliverem Hancockiem, 
który od początku odpowiada za 
wizualną stronę płyt, teledysków i 
koncertów Lenki. 

	
 Utwór wpada w ucho i 
od razu można rozpoznać delikatny 
oraz charakterystyczny głos Lenki. 
Dość długo utrzymywał się na liście 
przebojów w RMF FM. 

Zachęcam, więc by usiąść 
na spokojnie i odsłuchać „Evrything 
at Once” oraz zagłębić się w dość 
oryginalny teledysk. 

Ktoś i eM

Co nowego w kinie i muzyce? Świąteczne 
przeboje

	
 Od przeszło kilkudziesięciu 
lat, rok w rokw grudniu radio 
przepełnione jest świątecznymi 
przebojami. Przybywa ich co rok, 
ponieważ  zawsze pojawiają się 
nowe „gwiazdy”, a trudno jest nią 
być bez tzw. „Christmas song”.
	
 Niemniej jednak, mimo dość 
obszernego repertuaru, w naszej 
pamięci zapisane są znane, wręcz 
kultowe piosenki, które będziemy 
kojarzyć, aż do końca świata i 
jeszcze trochę ze świętami. 
Większość z nas, gdy usłyszy 
kawałek takiego utworu w radiu, 
zaczyna go nucić, śpiewać, rapować 
lub wykonywać w jakikolwiek 
sposób, bez znaczenia czy znamy 
słowa, czy tak jak np. w moim 
wypadku, bez punktów  wspólnych z 
oryginalnym tekstem. 
W większości pamiętamy tylko 
tytuły tych przebojów, co jest w 
zupełności wytłumaczalne. Powstało 
już tyle coverów naszych ulubionych 
świątecznych piosenek, że wcale nie 
jest tak łatwo połapać się, która 
wersja jest oryginalna. Abyście nie 
mieli żadnych wątpliwości 
przedstawiam wam listę 
najpopularniejszych utworów i 
życzę miłego słuchania:

1)	
 WHAM – Last Christmas
2)	
 Shakin’ Stevens – Merry 
Christmas Evryone
3)	
 Mirah Carey – All I want for 
Christmas is You
4)	
 Dean Martin – Let It Snow 
5)	
 De–Su – Kto wie?
6)	
 Czerwone Gitary – Jest taki 
dzień 
7)	
 Ania Szarmach – Coraz bliżej 
święta (reklama Coca-coli ).

 eM
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 Wydaliśmy już dwa numery 
„Taktu”, co znaczy, że są już  dwa 
artykuły na temat etyki. Dlatego 
próbujemy wytłumaczyć Wam 
różne rzeczy na ten temat. 
Wcześniej był gniew, dlaczego  
trzeba być miłym, a teraz 
akceptacja samego siebie.
	
 Gdy się robi coś ważnego, na 
przykład pisze egzamin, idzie się 
spotkać z dziewczyną to nie powinno 
się mówić, że „pójdzie mi świetnie, 
jestem genialny”, bo inni mogą 
myśleć, że jesteś zbyt śmiały i 
myślisz tylko o sobie. Nie możesz 
jednak mówić, że jesteś 
beznadziejny, bo inni też tak mogą 
zacząć  uważać. 
Chyba najlepiej jest się stosować do 
tych punktów:
1. Nie myśl tylko o sobie. Pamiętaj, 
że są inni ludzie na Ziemi.
2. Musisz mieć szacunek do innych, 
a także do siebie.
3. Nie użalaj się nad sobą.
4. Nie mów, że się zabijesz itd.
5. Najlepiej jest być neutralnym.

Boro

Zamiast etyki
	
 Nadeszła mroźna zima. Na 
długie, ponure wieczory serdecznie 
polecam pieczenie, gotowanie i 
rozwijanie swoich umiejętności 
kulinarnych. Jeżeli mielibyście 
ochotę na coś BARDZO słodkiego, 
podaję przepis na czekoladowego 
piszingera, którego można podać 
razem z gorącym kakaem.
Jako, że nie znam się w dużym 
stopniu na pieczeniu ciast i ogólnie 
na gotowaniu, o tym, że ten przepis 
jest bardzo łatwy wnioskuje z jego 
długości (jest krótki).
SKŁADNIKI:
* 2 opakowania oblatów śląskich lub 
andrutów (okrągłe wafle)
* 250 g margaryny
* 4 łyżki kakao
* pół szklanki cukru
* 2 łyżki mleka
* 1,5 szklanki leka w proszku

* kilka kropli aromatu migdałowego

1.Margarynę, kakao, cukier, mleko 
przekładamy do garnuszka i 
podgrzewamy, aż wszystkie 
składniki będą połączone. 
Zostawiamy do ostudzenia. 
Następnie powoli cały czas 
mieszając trzepaczką dodajemy 
mleko w proszku, na koniec łączymy 
z aromatem migdałowym.
2.Oblaty lub andruty przekładamy 
masą, lekko dociskając nie 
zapominając o bokach i samym 
wierzchu. Wkładamy na kilka godzin 
do lodówki. 
Po przeanalizowaniu powyższego 
przepisu stwierdzam, iż dam radę 
zrobić go samemu i podejmę się tego 
w wolnym czasie. Smacznego.

Justa

Najpyszniejszy piszinger na Święta

Niesamowite jest to, że 
często w rozmowach już po paru 
zdaniach nasz rozmówca stwierdza, 
nie pyta(!): „jesteś z Artystycznej”. 
Nasza szkoła niewątpliwie jest 
mieszanką najróżniejszych ludzi. 
Dlatego uważam, że uczniów 
Artystycznej powinna cechować 
niebywała tolerancja. W końcu, 
chyba jedynym podziałem jakiego u 
nas nie ma jest podział ze względu 
na kolor skóry. 

Progi naszej szkoły 
przekraczają najróżniejsi ludzie, 
którzy jednocześnie muszą zachować 
swój nietypowy, osobliwy charakter, 
a jednocześnie dopasowywać się do 
innych, tak aby móc razem 
pracować. 

W przyszłości umiejętność 
tolerancji, bo spójrzmy prawdzie w 
oczy - jest to trudna umiejętność, 

może bardzo ułatwić nam życie. 
	
 Jesteśmy już od początku 
uczeni rozumieć inne religie, 
przyzwyczajenia,  idee, pomysły, w 
które nie wahamy się mieszać  i 
pokazywać coś zupełnie innego, 
nowego. 

Dlatego wszelakie nasze 
występy, pokazy naszej twórczości są 
wielką mieszaniną charakterów nas 
wszystkich. 

Zadziwiające jest to, że 
mimo, że jest to „papka” 
różnorodnych charakterów można 
doszukać się indywidualnych 
akcentów. 

Tolerancja jest jednym z  
ważniejszych pojęć dla uczniów 
Artystycznej, dlatego ważne jest, 
abyśmy uczyli się jej od małego.

      Ktoś

Wzorowy uczeń POSA-
kim powinniśmy być?

1.Nie wolno jeść żółtego śniegu.
2.Nie ważne jak będziesz szedł, śnieg 
i tak dostanie Ci się do butów.
3.Jeśli widzisz Chucka Norrisa to on 
Ciebie też widzi, jeśli go nie widzisz 
to zaraz dostaniesz śnieżką w głowę.
4.Naukowcy kłamią, że zima trwa 3 
miesiące, u nas trwa 8.
5.Tylko koksy (czyt. crocksy)  chodzą 
w klapkach w zimie.
6.Zima to nie tylko jeżdżenie na 
nartach, to też skrobanie szyb.
7.Zima to światełka.
8.Byłoby lato dłuższe, gdyby nie 
zima.
9.W tym roku to drogowcy 
zaskoczyli zimę – letnimi oponami.
10.Im więcej śniegu, tym mniej 
papieru do ksero.                        (red)

10 prawd o śniegu
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Zamiast etyki
Warto być miłym

	
 Czy warto być miłym? Otóż 
odpowiedź brzmi – trzy razy tak! 
A korzyści, które z tego płyną 
znacznie przerastają nasze 
wyobrażenia.
	
 Aby w ogóle zacząć na ten 
temat rozważać, trzeba zdefiniować 
pojęcie bycia człowiekiem miłym. 
Oznacza to: wywoływać przyjemne 
uczucia, bycie wyjątkowo dobrym, 
sympatycznym i ujmującym. 
Według nas, uczniów znaczy to 
przede wszystkim dzielenie się 
jedzeniem (szczególnie tym 
słodkim), pomaganie z zadaniami na 
matematykę, zgłoszenie się do 
odpowiedzi, gdy nikt oprócz Ciebie 
nic nie umie, nie krytykowanie 
kolegów, którzy tańczą na korytarzu 
itp. itd...

Przechodząc do sedna tematu 
korzyści „wylewające” się z bycia 
miłym są różne: na przykład uczucie 
wewnętrznego szczęścia, wielu 
nowych przyjaciół, którzy razem z 
Tobą przejdą na dobrą stronę mocy, 
zainteresowanie płci przeciwnej, a 
przede wszystkim to, że z pewnością 
wszyscy, którym kiedyś okazałeś/łaś 
serce odwdzięczą Ci się z podwójną 
siłą.
	
 Mam nadzieję, że dzięki temu 
artykułowi po naszej szkole będzie 
wędrował uśmiech w parze z dobrym 
wychowaniem, a nasi uczniowie 
reprezentować będą postawę 
miłosiernego Samarytanina i 
oczywiście czerpać z tego należne 
korzyści. 

Justa

Wzorowy uczeń  POSA powinien 
być kulturalny wobec kolegów,  a 
także swoich i innych nauczycieli. 
Trzeba pamiętać, że nie chodzi tu 
tylko o kulturę, ale także o samą 
naukę, gdyż w POSA niektóre 
przedmioty są takie, że trzeba mieć 
co najmniej ocenę dostateczną na 
koniec roku i półrocza. Po prostu 
nasza szkoła ma większe 
wymagania niż inne szkoły. Dotyczy 
to podstawówki i gimnazjum.
	
 Dobrze jest te cechy posiąść 
na zawsze, gdyż w szkołach 
średnich, na studiach i w pracy 
będzie się miało lepsze poparcie od 
uczniów, nauczycieli, a nawet 
pracodawców. Dlatego pamiętajmy 
o kulturze i nauce.                     Boro

Wzorowy uczeń 
POSA - cd.

Co nowego w kinie i muzyce
W drodze do Izraela

Kino
W naszych zakopiańskich kinach pojawiły się 

nowe filmy. Ich tematyka jest tak zróżnicowana, że każdy 
znajdzie coś dla siebie. W kinie „Sokół” aktualnie można 
zobaczyć dramat polskiej produkcji pt. „Pokłosie”. Po 
przeczytaniu dokładnego opisu filmu, którego fabuła 
nawiązuje do wątku historycznego (pogrom Żydów w 
Jedwabnem) stwierdzam, że polecam go tylko 
nauczycielom oraz najdojrzalszym uczniom gimnazjum. 
Kolejną produkcją, którą można zobaczyć w tym kinie 
jest „Looper – Pętla czasu”. Jest to gatunkowo film scence 
fiction, który przeznaczony jest znowu dla tej samej grupy 
wiekowej. Poprzedzona maratonem, do kin weszła 
ostatnia część sagi Zmierzch, zapraszamy wszystkich jej 
fanów. Jeżeli chodzi o młodszych widzów na ekrany 
wszedł właśnie dobrze nam znany „Gdzie jest Nemo”, 
lecz tym razem w wersji 3D. Innym filmem mogącym 
spodobać się naszym najmłodszym uczniom jest „Hotel 
Transylwania” (gatunkowo film animowany), który 
opowiada o przyjaźni dziewczynki wampira z ludzkim 
chłopcem. W Zakopiańskich kinach można obejrzeć też 
film z gatunku horror. Jest to „Sileni Hill: Apokalipsa 
3D”. Jest on przeznaczony tylko dla najstarszych i to o 
mocnych nerwach. Jednym z filmów, które nie grają w 
Zakopanem, a serdecznie polecam to obficie nagrodzony 

niemiecki film „Barbara”. Jest to dramat, z najwyższej 
półki ambitnego kina.
Muzyka
	
 Tym razem zajmę się piosenką, która błąka się po 
stacjach radiowych już od ponad tygodnia jako nowy 
przebój. I bynajmniej nie chodzi tu o Adele „Skyfall”! 
	
 Asaf Avidan   wydał przebój pt:” One Day - 
Reckoning Song (Wankelmut Remix)”, który podbił 
swoim oryginalnym brzmieniem słuchaczy. Jest on już 
dostępny od czerwca tego roku, aczkolwiek jak to zwykle 
do Polski wszystko przychodzi później, a do Zakopanego 
– tym bardziej. 	

	
 Asaf jest izraelskim wokalistą i autorem tekstów. 
Jego wokal porównywalny jest do Janis Joplin czy 
Roberta Planta. Na początku jego pasją nie była muzyka. 
Szedł bardziej w kierunku filmowym i animacji, lecz gdy 
pracował jako animator w Tel Aviv, porzuciła go 
dziewczyna, co skłoniło go by wrócić do Jeruzalem. Po 
powrocie do domu postanowił wejść w świat muzyczny. 
Od 2011 roku prowadzi karierę solową, a  2013 roku 
ukaże się jego solowy album - "Different Pulses". 
Czekamy na niego z niecierpliwością a tym czasem 
redakcja “Taktu” zaprasza do odsłuchania utworu „One 
day – Reckoning song”

eM i Justa
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Przepis na rożki z masą orzechową

10 prawd o 
zombie

1. Pamiętaj o nich, bo: „Noc żywych 
trupów”, „Świt żywych trupów”, 
„Ziemia żywych trupów,”
2. Nie wstawiaj im znicza na 
Facebooku, bo zrobią ci takie 
„Paranormal activity”, że zobaczysz!
3. Nie myśl, że oni nie istnieją, bo są 
blisko. Bardzo blisko. 
4. To, że się nie rusza, nie oznacza, 
że zaraz nie wstanie.
5. A czy twoja rodzina jest gotowa 
na atak zombie?
6. Nie wchodź na cmentarz o 
północy, bo wtedy truposze mają 
poranne bieganie z panem Żabą. 
7. Człowiek człowiekowi wilkiem, a 
zombie zombie zombie, a kiwi kiwi 
kiwi. 
8. Nie oceniaj zombie po okładce, 
mają jeszcze zgniłe wnętrzności.
9. Nie obracaj się, bo na pewno jakiś 
stoi za Tobą. 
10. Prawda, że to zrobiłeś?!

Redakcja Taktu

Składniki:

CIASTO 
20 dag mąki
20 dag masła
3 żółtka
2 łyżki gęstej śmietany

MASA
20 dag drobno zmielonych orzechów 
włoskich
20 dag cukru pudru
3 białka
cukier waniliowy

1. Z mąki, masła, żółtek i śmietany zarobić ciasto i włożyć do lodówki.
2. Białka ubić na sztywną pianę. Dodać cukier waniliowy oraz cukier puder. 
Wszystko ubijać jeszcze przez 10 minut. Do masy wsypać drobno zmielone 
orzechy i całość delikatnie wymieszać.
3. Ciasto rozwałkować i wycinać krążki, na które trzeba nałożyć trochę masy. 
Następnie zawinąć w rożek.
4. Rożki piec w piekarniku nagrzanym do 2000, do czasu upieczenia się 
ciastek na jasnobrązowy kolor.

Ktoś

 Mimo, że jest nas w szkole 
140, to i tak mało się znamy, 
dlatego chcemy zaprezentować 
wam nową, stałą rubrykę,  w której 
będziemy podawać nieznane fakty 
z życia nauczycieli i uczniów.
- Jasiu Ł. urodził się w Wiedniu.
- Boro B. ma na imię Kacper.
- Pan Tomasz P.  i pan Michał P. to 
bracia.
- Klasa VIII nie okazuje entuzjazmu 
na lekcjach matematyki.
- Pan Tomasz P.  n ienawidz i 
"Gangnam style".
- Córka pana Sebastiana C. ma na 
imię Nikoletta.
- Pani Lilianna F. ma na imię Liliana, 
a to jej córka jest Lilianna.
- Pan Krzysztof W. pseudonim 
"Żaba" był czołgistą w wojsku. (red)

Nieznane fakty 
znanych uczniów 

i nauczycieli

Nawet Gangster może się zmienić! 
Spotkanie dotyczące uzależnień

	
 Siódmego listopada (w 
środę) całe gimnazjum udało się do 
budynku kina „Sokół” na wykłady 
pod nazwą: Profilaktyka 
uzależnień.  Byli tam także 
uczniowie innych szkół.
	
 Zaraz po rozpoczęciu 
domyśliliśmy się, że z 
uzależnieniami nie będzie miała ta 
impreza wiele wspólnego. Na scenie 
zamiast, jak się spodziewaliśmy, 
jakichś profesorów, czy 
psychologów zastaliśmy członków 
zespołu „Peace Maker”. 
Szczególnie  w pamięć zapadnie nam 
ich lider - Grzegorz Kloc. Podczas 
przerw między utworami mężczyzna 
opowiadał nam bardzo szczerze o 
swojej przeszłości. Głównym 
motywem zarówno jego muzyki, jak 
i wykładu było to, iż to Bóg pomógł 
mu wyleczyć się z nałogu 
alkoholowego. W połowie koncertu 
lider zespołu postanowił nas 
rozerwać i zorganizował konkurs 

tańca, w którym nagrodami były 
płyty jego zespołu. Niestety zgłosiła 
się tylko jedna ochotniczka z 
Gimnazjum nr. 1. 
Później na scenę wyszedł pan Artur 
Ceroński. Jego pierwsze słowa: 
“Gdy miałem lat 17, to pierwszy raz 
poszedłem do więzienia za 
zabójstwo”.- wprawiły nas w 
osłupienie. Na sali zapanowała 
głucha cisza, która trwała cały jego  
wykład. Wszyscy słuchaliśmy jego 
opowieści w skupieniu. Był on na 
temat jego czarnej przeszłości. 
Najbardziej kontrowersyjnym  
tematem jego rozważań było to, że 
po nawróceniu się w stronę Boga 
odkrył, iż całe zło jakie wyrządził 
zostało mu wybaczone.
Na koniec znów zagrał zespół. 
Po wykładach. które dla niektórych 
prowadziliśmy dyskusje z obecnymi 
tam nauczycielkami lecz już w 
klasach.

Justa


