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Słownik wiedzy o Mikołaju
 Święta...  Święta? Święta!  

Jeden człowiek, wiele imion

WESOŁYCH ŚWIĄT I 
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 

ROKU 

ŻYCZY

REDAKCJA TAKTU

	
 Postać ubranego w czerwony płaszcz, spodnie i czapkę 
grubawego mężczyzny z długą siwą brodą, uśmiechem i workiem 
pełnym prezentów. Kim naprawdę jest Święty Mikołaj? W jedną noc 
przemierza cały świat swoim zaprzęgiem reniferów i uszczęśliwia 
wszystkie grzeczne dzieci. W Polsce nazywamy go Świętym 
Mikołajem, ale tak na prawdę ma wiele imion.
W Wielkiej Brytanii - “Father Christmas”, 
Chinach - “Che Dun Lao Ren”, 
Francji - “Pere Noel”, 
Rosji - “Dieduszka Moroz”, 
Niemczech - “Kris Kringle”, “Christkind”, “Saint Nicholas”, 
“Weihnachtsmann”.
	

	
 A co z jego strojem? Przecież Święty Mikołaj był tak naprawdę 
biskupem. Czerwony płaszcz i czapka są raczej tworem przypadku i 
kreatywności Freda Mizena. Mężczyzna na zlecenie koncernu Coca - 
Cola opracował mikołajowy kostium w 1930 roku. Dzięki częstym 
reklamom ten wizerunek okrągłego, grubego, starego dziadka, o 
białej brodzie utrwalił się w powszechnej świadomości, a czerwień 
oraz czapka z pomponem na trwałe zaczęła kojarzyć się ludziom z 
okresem świątecznym.

wyszukała Wiktor

 Święta to nie choinka, zakupy i ładne ubrania 
Rozmowa panią Lilianą Florek, z nauczycielką religii

- Jaki jest pani stosunek do Świętego Mikołaja?

- Bardzo dobry, ponieważ cieszę się że nie zapomina o 
mnie i do mnie też przychodzi z workiem prezentów 
[śmiech]

- Jak pani spędza święta?

- Bardzo rodzinnie, chociaż czasami z nutką nostalgii, 
tęsknotą za moim miastem rodzinnym, za moimi 
rodzicami.

- Co powinni zmienić ludzie w obchodzeniu Świąt 
Bożego Narodzenia?

- Obchodzenie tych świąt to jakby obchodzenie urodzin 
bez jubilata. Ludzie zapominają o tym, co jest 
najważniejsze. Zapominają że święta dotyczą narodzin 
Syna Bożego. Ludzie przygotowują się do tych świąt 
raczej w sposób przyziemny a nie duchowy. Powinni 
raczej większą wagę przyłożyć do tego, czy są czyści 
duchowo i gotowi aby świętować narodziny Chrystusa. 
Ludzie nie powinni dbać tylko o to, żeby kupić choinkę, 
dobrze się ubrać, posprzątać.
Chrystus jest największym darem dla każdego człowieka i 
zawsze powinniśmy o tym pamiętać.
- Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Wiktor
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  Slamerzy opanowali  
szkołę 

	
 8 grudnia uczniowie klasy II gimnazjum 
przyszli do szkoły w piżamach... Nauczyciele nie byli 
zbytnio zdziwieni, wprost przeciwnie - byli bardzo 
zadowoleni, że uczniowie potrafią urozmaicić sobie 
zwykły szkolny dzień. 
Pomysł na piżamowy dzień powstał we wtorek, 7 
grudnia, kiedy jedna z uczennic opowiedziała historię o 
swoim wujku i Ameryce, gdzie (według niej)  normalne 
jest chodzenie po mieście w piżamie. Nie można jej 
jednak nosić do pracy. Kilka sekund po wypowiedzi 
koleżanki reszta klasy postanowiła sobie zrobić “dzień 
piżamy”. W środę prawie wszyscy przyszli do szkoły w 
kolorowych piżamkach. Nie zabrakło wielkich, puchatych 
bamboszków, a także mięciutkich szlafroczków. 
Niektórzy przynieśli ze sobą również pluszowe misie - bo 
co to za sen bez mięciutkiego przyjaciela. Klasa II 
gimnazjum wspomina ten dzień bardzo dobrze i planuje 
więcej takich wyjątkowych pomysłów chociaż, niestety, 
niektórzy nie chcieli brać udziału w zabawie. 

Wiktor
Redakcja TAKTU w składzie: Agata Krząstek, Maria Szatkowska, Wiktoria Zachwieja, Aleksandra Hulbój, Elżbieta 
Trzaskoś, Justyna Sikora, Antonina Kudasik, Maria Przekupień, Wiktoria Puszczewicz 

 Dobranoc panie 
profesorze...

	
 Od 2 stycznia nasza szkoła będzie działać 
według nowego planu lekcji. Plan ten został zresztą 
już wprowadzony wcześniej, ale tylko na dwa dni: 05 
– 06.12. Na skutek „złej organizacji” (jak 
poinformował Pan Dyrektor, Marek Ciesielski) został 
wycofany, by wrócić do nas wraz z początkiem 
stycznia. 
- Są to zmiany, które dotyczą podziału na grupy zajęć 
informatycznych, językowych i kształcenia słuchu. 
Chwilowo w zawieszeniu znajdą się też zajęcia z 
niemieckiego i francuskiego w klasach 3 – 6. Na razie nie 
jestem w stanie powiedzieć na jak długo,  ponieważ te 
sprawy są jeszcze w toku  - tłumaczy Pan Dyrektor.
	
 Niestety zmiany nie wszystkim się podobają. 
Głównie ze względu na to, że na zajęcia z języka 
angielskiego trzeba będzie kupić nowe podręczniki, a na 
zajęciach z informatyki, liczniejsze klasy 
prawdopodobnie będą musiały siadać  przed komputerem 
po dwie osoby. 
Zmiany zostały wprowadzone, gdyż „wynika to z 
przepisów, których szkoła musi się trzymać.”. 

Ola

z naszego otoczenia

  Koncert dla Mikołaja 
	
 6 grudnia  odbył się Koncert Mikołajkowy, na 
którym pierwszoklasiści po raz pierwszy w życiu 
zaprezentowali na scenie swoje umiejętności gry na 
instrumentach. Jest to koncert, który jest coroczną 
tradycją naszej szkoły. Popisów najmłodszych uczniów 
wysłuchał Święty Mikołaj a po występie rozdał dzieciom 
prezenty. Wszyscy rodzice byli zachwyceni tym, jak 
zagrały ich dzieci. 
Młodym artystom bardzo się podobały podarunki od 
samego Świętego Mikołaja. 

Mary...

	
 W naszej szkole od środy, 7.12  do soboty 10.12 
odbyły się warsztaty slamu poetyckiego.  Brały w nich 
udział trzy szkoły: POSA, Gimnazjum nr.1  oraz 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda 
Balzera. Prowadzili je zawodowi slamerzy: Grzegorz 
Bruszewski oraz Wojciech Cichoń. 
	
 Slam poetycki to połączenie poezji i 
performeance’u  Jury wybierane jest z publiczności, 
każdy uczestnik ma 3 minuty na zaprezentowanie 
swojego utworu, a w  finale, za pomocą kartek głosuje 
cała publiczność. 
	
 Zwieńczeniem  warsztatów był właśnie finał, w 
którym udział wzięli ochotnicy ze wszystkich 
uczestniczących w zajęciach szkół. W pierwszym  etapie 
pięciu przypadkowo wybranych sędziów z widowni 
oceniało wszystkich kandydatów. Po pierwszej rozgrywce 
do Ļółfinału przeszły cztery osoby. Byli to:: Grzegorz 
Tokarski „Tokar”  (ZSO im. Balzera), Maciej Kiełpiński 
(POSA), Kinga Dusik (POSA) oraz 
“Pączek” (Gimnazjum nr. 1). 
Rozgrywka była bardzo emocjonująca. Do ścisłego finału 
przeszli Grzegorz Tokarski „Tokar” i Maciej Kiełpiński. 
Podczas tej wyrównanej rozgrywki na sali odczuwalne 
było ogromne napięcie. Każdy miał nadzieję, że to jego 
kandydat wygra. 
Ostatecznie, kiedy głosowała publiczność, wygrał 
reprezentant Balzera.  Obaj finaliści zostali nagrodzeni 
kartami podarunkowymi sieciowego sklepu odzieżowego.
Na zakończenie Grzegorz i Wojtek zaprezentowali nam 
swoje teksty.  Wszystko zostało nagrodzone  hojnymi 
brawami.  

Kuń

  Nowy plan 
pojawia się i znika... 
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 Plener “Dźwirzyno” 
podsumowany

      28 października odbył się 
poplenerowy wernisaż. W salach 
Zakopiańskiego Centrum 
E d u k a c j i A r t y s t y c z n e j 
zaprezentowaliśmy cały dorobek 
naszej dwutygodniowej pracy w 
Dźwirzynie.

	
 Wraz z początkiem września, 
prawie cała szkoła wyjechała na 
plener artystyczny. W tym roku, 
gościło nas Dźwirzyno, małe 
miasteczko nad Bałtykiem. 
Wspaniałe dwa tygodnie 
poświęciliśmy na naukę, zabawę i 
rozwijanie zdolności artystycznych.
      Tematem tegorocznego pleneru 
był “czas”. Dlatego też, wszystkie 
nasze zajęcia były z nim związane. 
Fakultet plastyczny miał za zadanie 
namalować coś, co kojarzy im się z 
tematem pleneru. Brał też udział w 
warsztatach z charakteryzacji, 
których efekty były piorunujące.  
Fakultet literacki miał niewiele czasu 
aby wymyślić i nakręcić w ramach 
warsztatów filmowych teledyski do 
piosenek zespołu „Panna Zuzanna i 
Czarni Jeźdźcy”. Literaci sprawdzali 
również jak ciężko wypełnić lub 
zmieścić się w czasie antenowym, 

poprzez kręcenie reportaży, telewizji 
śniadaniowej oraz „Pulsu pleneru”. 
Zajmowali s ię również 
redagowaniem gazetki „Echo 
pleneru”. Muzycy, wraz z całą 
podstawówką mieli za zadanie 
wymyślić i zaaranżować własne 
piosenki, które następnie 
prezentowali na nieziemskim 
koncercie. Podstawówka miała także 
warsztaty taneczne, których efekty 
podziwialiśmy na pokazie. 
Jak co roku odbył się chrzest, który 
drugoklasiści, nowi uczniowie, oraz 
nauczyciele pierwszy raz obecni na 
plenerze zapamiętają na długo. Były 
także plenerowe dyskoteki, 
relaksujące „masaże” dźwiękiem, 
coroczna ceremonie wrzucania do 
morza, „kocenie” nowych, oraz 
rozdanie „Nadymusów”. Dodatkową 
niespodzianką, jaką zgotowało nam 
Dźwirzyno to komary. Wszyscy byli 
pogryzieni, a ilość zabitych 
krwiożerców sięgała milionów. Jak 
zwykle większość osób narzekała na 
pokoje ośrodku, posiłki, pogodę i 
szereg innych rzeczy, lecz na pewno 
ten plener zostanie zapamiętany jako 
jeden z najlepszych. 

Justa

	
 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” po raz ostatni zorganizowało 
pokaz przedstawienia „Ojciec Święty Jan Paweł II Na Podhalu”. „Opera” 
odbyła się 21 października na scenie kina „Sokół” w Zakopanem. 
Pierwsza premiera odbyła się 12 czerwca 2011. Autorem przedstawienia jest 
poeta regionalny pochodzący z Poronina Franciszek Łojas Kośla.
W spektaklu udział wzięli nie tylko muzycy i śpiewacy z Podhala, ale również 
ze Spisza i Orawy. Patronat honorowy nad widowiskiem objął Metropolita 
Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz.
 „Opera” pokazywana jest nie tylko w Polsce - 3 listopada mieli okazję ją 
zobaczyć widzowie w rzymskim Teatrze „Capronico”, wśród nich dyplomaci, 
przedstawiciele kultury włoskiej oraz Polacyy mieszkający we Włoszech.

Ktoś

 Spektakl o Janie Pawle II 

 Szaleństwo 
z przedmiotami

	
 Czasami na szkolnych 
korytarzach można usłyszeć, że 
nasza szkoła jest wyjątkowa, że 
my jesteśmy w pewnym sensie 
„wybrańcami”. Jest to prawda, 
ponieważ  do naszej szkoły nie 
może dostać się byle kto. Ta osoba 
musi mieć talent i ambicję, żeby 
ten dar rozwijać. Naukowcy 
uważają, że aby mieć hobby to do 
tego potrzeba 20% talentu i aż 
80% ambicji. 
             Na pewno nasza szkoła jest 
inna pod względem ilości 
przedmiotów. W klasach gimnazjum 
na fakultecie literackim są 24 
przedmioty, na fakultecie 
plastycznym również 24, a na 
muzyce najwięcej, bo aż 25. W 
innych gimnazjach jest tych 
przedmiotów o kilka mniej, np. w 
szkole sportowej jest ich 15. W 
szkole imienia Oswalda Balzera jest 
16. Nasi sąsiedzi (gimnazjum numer 
2) ma natomiast przedmiotów 17. 
Dla porównania w warszawskim 
Gimnazjum Przymierza Rodzin jest 
15 przedmiotów.
               W klasach podstawowych 
od 1 do 3, jest przedmiotów 11. Jest 
to dużo w porównaniu do zwykłych 
szkół, w których jest ich w 
granicach od 5 do 6, zależy, z jaką 
szkołą mamy styczność. W klasach 
4 do 6 tych przedmiotów jest już 
coraz więcej. My uczymy się aż  18 
lub 19 . W innych szkołach jest ich 
znacznie mniej. Na przykład  w 
Szkole Podstawowej numer 3 jest 
ich tylko 12, w SP numer 5 jest ich 
11 .. Znam paru rodziców, którzy 
bali się dać swoje dzieci do naszej 
szkoły właśnie przez ilość 
przedmiotów, ale czy to nie lepiej, 
gdy dziecko zamiast chodzić na 
wszelkie możliwe zajęcia 
dodatkowe ma to wszystko w 
szkole?                                       Ktoś
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Naszym zdaniem
  Jedyna szkoła w Polsce. Tutaj nikt się nie ściga   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
POSA – tak. Jesteśmy jedyną tego typu szkołą 
w całej Polsce. Nie mamy przerw, dzwonka, a lekcje 
kończymy dużo później. Jednak zarówno uczniowie 
jak i nauczyciele uważają, że jest to szkoła wyjątkowa 
– w pozytywny sposób. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
W ostatnim czasie na łamach “Tygodnika 
Podhalańskiego” pojawiły się kontrowersyjne artykuły i 
wypowiedzi a temat naszej szkoły. Niestety – nie są one 
do końca zgodne z prawdą. Mówią, między innymi, że w 
POSA panuje „ciągły wyścig szczurów”. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Zanim zajmiemy się tą opinią warto wyjaśnić, co 
oznacza ten frazeologizm. Jest to, bowiem określenie 
“pozbawionej sensu, bezwartościowej i niekończącej się 
pogoni. Pochodzi od sposobu zachowania szczurów 
laboratoryjnych, biegnących bez końca w obracających 
się kołach i nie osiągających w ten sposób niczego, ani 
jako grupa, ani jako jednostki”. 
Zastanawia mnie,  skąd więc ten tytuł (taki właśnie jest 
tytuł artykułu w TP). Z niespełna półtorarocznego 
doświadczenia pobytu w tej szkole wiem, że sytuacja u 
nas jest dokładnie odwrotna – nasze działania tzn. 
wszelkiego rodzaju wyjazdy i warsztaty, są po to, aby nas 
rozwijać, abyśmy mogli czuć się indywidualnymi 
osobami, które mają coś do powiedzenia i to “coś”, co 
poparte jest wiedzą na dany temat. Właśnie, dlatego 
kształcimy się w tak wielu kierunkach.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Jako że artykuł „Ciągły wyścig szczurów” oparty 
jest na wypowiedziach anonimowych osób, postanowiłam 
wesprzeć się w tym artykule wypowiedziami 
prawdziwych osób, które nie boją się wziąć 
odpowiedzialności za własne słowa. 

- Ta szkoła jest jedyną szkołą w swoim rodzaju. Przede 
wszystkim stawia nacisk na jednostkę i jednoczy ludzi o 
podobnych zainteresowaniach. Wzmaga w uczniach 
ambicje i zainteresowanie sztuką. Dodatkowo pozwala się 
kształcić we wszystkich kierunkach świata – mówi 
Kamila Banak, uczennica klasy VIII.

- Podoba mi się,  że ta szkoła jest trochę inna. Dużo 
imprez i wyjazdów,  fajni nauczyciele... Moim zdaniem nie 
ma sensu zmieniać tej szkoły, ponieważ nigdzie nie ma 
takiej samej - twierdzi Kuba Topa, który w zeszłym roku 
odszedł ze szkoły. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nie tylko uczniom nie podoba się to, w jakim 
świetle artykuł ukazuje naszą szkołę. 

- Nie zgadzam się z artykułami, które ukazały się na 
łamach „Tygodnika Podhalańskiego”. Wynika z nich, iż 
uczniowie tej szkoły są bez mała głodzeni, zastraszani 
oraz maltretowani psychicznie. Zgadzam się natomiast z 
tym, że uczniowie mają dużo pracy. Moim zdaniem 
zaprocentuje to w przyszłości ludźmi pracowitymi, 
zorganizowanymi oraz kreatywnymi - komentuje Pani 
Karolina Sikorska, nauczycielka języka angielskiego w 
klasach gimnazjalnych. 
Obojętne na zamieszanie nie są również osoby, które już 
ukończyły tę szkołę. Każda z nich mówi, że wiele POSA 
zawdzięcza. 

- Gdyby każda szkoła była jak dawna POSA – POSA, do 
której ja chodziłam – świat byłby lepszy i piękniejszy. 
Jestem tego pewna! Wszechstronny rozwój człowieka, na 
jakim skupiała się ta szkoła, uwrażliwienie na sztukę, na 
piękno świata,  jednoczesne kształcenie ogólnokształcące i 
artystyczne – to jest prawdziwa edukacja, w pełni 
rozwijająca CZŁOWIEKA. Ja jestem szczęściarzem. 
Wiem, że to kim jestem, gdzie jestem i co teraz robię to 
zasługa przede wszystkim Szkoły Artystycznej.  Wszystkie 
moje wybory w życiu, których dokonałam po skończeniu 
POSA, podświadomie determinowane były chęcią 
znalezienia miejsca, gdzie tak jak na Sienkiewicza 12 - 
duchowy, artystyczny rozwój człowieka stanowi priorytet. 
Dlatego jestem obecnie studentką Akademii Muzycznej w 
Gdańsku,  studiuję na kierunku wokalno-aktorskim i 
spełniam swe marzenia,  na które kiedyś POSA zrobiła mi 
ogromny apetyt. – mówi Agnieszka Przekupień, 
absolwentka naszej szkoły.
Nie będę zamieszczać więcej wypowiedzi osób 
związanych z POSA – wszystkie były tak samo 
pozytywne. To świadczy już o tym ile nasza szkoła daje 
swoim uczniom. Osobiście również podzielam to zdanie 
– uważam, że POSA jest dla tych uczniów (przynajmniej 
w gimnazjum), które chcą czegoś więcej. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Media są najlepszym narzędziem kształtowania 
społecznej opinii. Jeżeli więc w gazecie opisany jest 
„wyścig szczurów” w “szkole artystycznej”, większość 
ludzi uzna to za prawdę. A wystarczy przyjść, zapytać... 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Dlaczego nikt tego nie zrobił pisząc artykuł do 
“Tygodnika Podhalańskiego”? Może wtedy 
uniknęlibyśmy sytuacji, w której właśnie się znaleźliśmy.

Ola
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  Gotuj z Taktem!   
przepis na świąteczne pierniczki

Składniki:

150 g melasy (syropu z buraków, daktyli lub klonowego)
110 g masła lub margaryny
100 g cukru pudru
375 g mąki pszennej
1/2 łyżeczki cynamonu
1 i 1/2 łyżeczki mielonego imbiru (można dodać więcej)
1/4 łyżeczki proszku do pieczenia
1/4 łyżeczki mielonych goździków
1/4 łyżeczki soli
1 duże jajko
2 łyżeczki przyprawy korzennej do piernika

W małym garnuszku podgrzać melasę, masło i cukier, od 
czasu do czasu mieszając. Zdjąć z ognia i odstawić na pół 
godziny, by przestygło.

W dużej misce przesiać mąkę, proszek do pieczenia, 
przyprawy i sól. W środku zrobić wgłębienie i dodać 
jajko razem z melasą. Zagnieść przy pomocy miksera - 
zagniatanie ręczne jest trudne ze względu na fakt, że 
ciasto jest bardzo klejące. Przykryć kulę folią 
przezroczystą i schłodzić w lodówce ok. 2 godziny.

Odkrawając małe porcje ciasta, rozwałkować je (im 
cieniej, tym lepiej) na silikonowej macie lub od razu na 
oprószonej mąką blaszce. Następnie foremkami wyciąć 
dowolne kształty.
Piec w temperaturze 175ºC przez 8 - 10 minut - do czasu, 
aż brzegi pierniczków zaczną się rumienić. Wyjąć z 
piekarnika, ostudzić na kratce.
Przechowywać w szczelnie zamkniętej puszce. Z każdym 
kolejnym dniem stają się smaczniejsze.

Lukier

1 szklanka cukru pudru
2-3 łyżki gorącej wody lub soku z cytryny (można dodać 
barwników spożywczych)

Cukier dokładnie rozprowadzić z wodą, jeśli będzie zbyt 
gęsty - dodać kilka kropel wody, jeśli zbyt rzadki - 
dorzucić cukru pudru. Ozdobić pierniczki, lukier szybko 
zastyga.  

Smacznego!

* Ptakiem, który potrafi najdłużej utrzymywać się w 
powietrzu jest Jerzyk. Ten ptak może latać bez przerwy 
około 3 lat! W powietrzu zbiera pożywienie, materiał na 
gniazdo. Jerzyk pije krople deszczu, kopuluje, a nawet śpi 
szybując na dużej wysokości - do 2,5 km.

* Pies odbiera wrażenia węchowe całą powierzchnią 
ciała. Jednak najważniejsze są długie i sztywne wąsy nad 
oczami i dolną wargą, dlatego nie wolno ich obcinać. 
Wąsy te nazywa się wibrysami.

* Psy mają wrodzoną umiejętność pływania, ale 
szczeniaka trzeba stopniowo oswajać z wodą. Gdy będzie 
się to robić zbyt szybko i nieostrożnie, pies zrazi się do 
pływania i nawet straci zaufanie do człowieka. 

* Źrebię „prosi” swoją mamę, aby je popieściła i 
wyczyściła jego skórę gryząc jej ciało.

* Króliki i zające nie są gryzoniami jak sądzi wiele osób, 
ale zajęczakami. 

* Znaleziony na wyspie Jawa najdłuższy wąż świata - 
pyton - ma około 15 metrów długości i waży 450 
kilogramów.

* Koty są największymi śpiochami wśród ssaków. 
Potrafią spać nawet do 15 godzin dziennie.

* Chomik może przebiec ponad siedem kilometrów 
dziennie na kołowrotku.

* Słonie wcale nie boją się myszy. Jest to plotka. Mają 
one tak słaby wzrok, że nie mogłyby ich nawet zobaczyć.

* Żyrafa jest spokrewniona z jeleniami i bydłem rogatym, 
jednak należy do osobnej rodziny żyrafowatych, razem z 
najbliższym krewniakiem Okapi

* Zdolność kotów do chowania pazurów to najbardziej 
charakterystyczna ich cecha. Jedynie gepard, którego 
atutem w łowach jest prędkość, nie wykorzystuje tej 
umiejętności.

* Samica motyla składa aż 50 000 jaj w ciągu swojego 
życia.

wyszukała Ktoś

A to ciekawe!
  Te co skaczą I fruwają   
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w świecie nauki

  Odszedł twórca Apple     Neutriny zmienią świat   

	
 Od kilku tygodni światem zawładnęła 
informacja z dziedziny fizyki. Amerykańscy uczeni 
dowiedli swojej teorii, że istnieją cząsteczki, które 
potrafią osiągać szybkość większą niż światło.
Neutriny – bo tak brzmi ich nazwa, są bardzo małe, 
wręcz niewidoczne „gołym okiem”. Jednak nie o 
wielkość tutaj chodzi, lecz o to, co zmieniło owe 
odkrycie. 
Teoria Alberta Einsteina sprzed dziesiątek lat, dowodząca 
największej prędkości światła, praktycznie może zostać 
obalona. Wielkie słowa, lecz fakty mówią same za siebie. 
Neutriny, zostały poddane licznym testom, by w końcu 
dowiedzieć się, że są niewyobrażalne szybkie.
	
 Uczniowie mają nadzieję, że zmieni to całą fizykę 
i przedmiot ten zostanie wycofany ze szkół, jednak 
według mnie raczej się to nie stanie. A nawet jeśli, to 
trzeba będzie na to długo poczekać. 
Z moich obserwacji wynika, że nauczyciele podchodzą 
do tego dość chłodno.
Niektórzy zostali lekko wstrząśnięci, lecz niektórzy 
oczekują, że za kilka lat, ci sami naukowcy stwierdzą 
„Ups. Pomyliliśmy się...”. Więc zanim trzeba będzie 
zmienić całe zasady fizyki, warto to przemyśleć, co 
najmniej trzy razy.

Pozostaje tylko odpowiedzieć na pytanie: Czy i kiedy, 
neutriny zmienią świat?

AktiV

	
 05 października na raka trzustki zmarł Steve Jobs 
– współzałożyciel i prezes firmy Apple. Miał 56 lat. 

	
 Pracę zaczął w firmie Atari, która w tamtych 
czasach produkowała gry video.
Apple założyli we dwóch – Steve Jobs i Steve Wozniak. 
Firma powstała w garażu, a dzięki komputerowi Apple II 
stała się jednym z najważniejszych przedsiębiorstw 
produkujących komputery domowe. Jobs do współpracy 
namówił też Johna Sculley – prezesa firmy PepsiCo. 
Jednak kilka lat później w skutek kłótni z nim musiał 
odejść z firmy. Założył firmę NeXT, którą później 
wykupiło Apple sprowadzając Jobsa z powrotem.
Firma Apple poza funkcjonalnością prezentowanych 
przez siebie urządzeń, stawia duży nacisk na wygląd. 
Pierwszym komputerem tego typu był iMac. Później - 

dzięki Jobsowi – Apple weszło również na rynek 
muzyczny z iPadami i sklepem muzycznym iTunes Store, 
oraz tabletów ze swoimi iPadami. 
Poza pracą w firmie Apple, był również właścicielem 
studia Pixar, znanej dzięki swym filmom  animowanym, 
takimi jak “Toy Story”, robionych na komputerach. 
Jednakże w 2006 roku Pixar przejął The Walt Disney 
Company.
Poza pracą informatyczną Jobs poszukiwał siebie – był 
weganinem (choć później przeszedł na „jedzenie tych 
samych świństw, co inni”), a pieniądze zarobione w Atari 
planował przeznaczyć na podróż do Indii w celu 
osiągnięcia oświecenia duchowego.
W 2004r. poddał się operacji raka trzustki, a w 2009 
przeszczepu wątroby. 24 sierpnia oficjalnie zrezygnował z 
funkcji CEO Apple, zastąpił go Tim Cook. Sześć tygodni 
później zmarł.
	
 Urządzenia firmy Apple są również w znacznej 
(przeważającej) części w naszej szkole, dlatego i nas jego 
śmierć w pewien sposób dotknęła. Niewątpliwie był 
człowiekiem o niebywałym umyśle i silnej osobowości. 

Ola

6



listopad 2011, numer 1

“TAKT” gazetka szkolna Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej

refleksje

7

 Najpopularniejsze 
imiona tego sezonu   

	
 Do tej pory mamy bardzo ciepłą jesień. I podobno 
dalej mamy mieć tak piękną, złotą jesień. Jednak każdy z 
nas wie, że jesień jest taką porą roku, którą lubią 
wszystkie depresje. Chłodne, jesienne wieczory nie 
kojarzą się ciekawie. 
	
 Każdy z nas ma swój sposób na jesienną depresję. 
Mój, to wyczekiwanie na letnie dni i ciepłe wakacje. 
Planowanie przyjemności jest niezawodne. Bardzo 
popularne wśród młodzieży jest omawianie weekendów 
lub ferii. Dziewczyna z drugiej gimnazjum, którą 
zapytałam o jej sposób na jesienne depresje, 
odpowiedziała mi, że zawsze, jak ma gorszy dzień, robi 
sobie pyszny koktajl owocowy i słucha muzyki. Kolejna 
osoba opowiedziała mi, że zawsze w takie wieczory robi 
sobie gorącą kąpiel. Inni oglądają ciekawe filmy z kakao 
w ręku. 
	
 Każdy z nas ma takie miejsce w które wybiera się 
w wyobraźni. Moje – to ciepła, słoneczna wyspa 
otoczona lazurowym morzem. Dla mojej koleżanki to 
Hogwart. Dla innych to polana na wsi przy domu babci 
lub galeria handlowa. Nie podlega dyskusji, że każdemu 
poprawia się humor na myśl o swoich marzeniach. 
	
 Mam nadzieję, że wasze wieczory jesienne będą 
równie interesujące jak moje. Na pewno musimy ten czas 
dobrze wykorzystać i poświęcić go przyjaciołom. Miłej 
jesieni!                                                                       Mary

 Marzenia na jesienne 
wieczory 

	
 W każdym roku, ba nawet w każdym sezonie 
zmieniają się panujące trendy nie tylko w modzie, ale i 
również wśród imion wybieranych dla dzieci. Rodzice - 
zwykle młodzi – często nazywają dzieci tak jak mają na 
imię ich ulubieni bohaterowie seriali. Wybór imion jest 
bardzo ważny, ponieważ imię określa nie tylko naszą 
tożsamość, ale będzie ono nas na zawsze 
odzwierciedlało. Wiem, z własnego doświadczenia, że 
jeśli jest jedna osoba, której nie lubię, to następnej o tym 
samym imieniu również nie polubię, ponieważ mam 
gdzieś w podświadomości zapisane, że osoby o takim 
imieniu są np. niemiłe dla mnie.

Najpopularniejsze imiona wybierane dla dziewcząt w 
tym roku to: 

1. Ewa - fakt "Szpilki na Giewoncie" cieszą się dużą 
popularnością to i imię głównej bohaterki również.
2. Natalia - imię głównej bohaterki serialu "Hotel 52" 
3. Maja - czyżby fanki serialu "Majka" wciąż istniały?
4. Zuzanna
5. Zofia
6. Amelia
7. Maria
8. Hanna
9. Lena
10. Aleksandra

Najpopularniejsze imiona dla chłopców:

1. Bartek - znów kłania się nam serial "Szpilki na 
Giewoncie"
2. Maciej - czyżby Maciek Rock prowadzący “Must be 
the Music” był aż tak popularny?
3. Artur - ukochany Natalii z "Hotel 52"
4. Jakub
5. Antoni
6. Jan
7. Michał
8. Filip
9. Szymon
10. Franciszek

Osobiście cieszę się, z imion, które znalazły się tutaj. 
Świadczy to, bowiem o tym, że rodzice nie zapomnieli o 
dobrych polskich imionach.

Ktoś

 Dziesięć rzeczy 
których nie powinno się robić na lekcji 

matematyki 
1. Nie przynoś ze sobą  żadnych niebezpiecznych 
przedmiotów, które pan mógłby użyć przeciwko Tobie (w 
szczególności łopat);
2. Nie wyskakuj przez okno z krzykiem „Meteoryt!”;
3. Nie przynoś książki „Podręcznik dla początkujących 
lekarzy”;
4. Gdy zostaniesz  poproszony/a do tablicy, nie rysuj 
dokładnej anatomii salamandry plamistej;
5. Nie wykonuj nigeryjskiego tańca narodowego;
6. Nie mów, że koniecznie potrzebujesz  wyjść przed 
kartkówką, gdyż musisz dezaktywować bombę 
znajdującą się pod szkołą;
7. Nie symuluj napadu padaczki;
8. Nie upieraj się, że rozmawiasz z kimś, kogo w 
rzeczywistości nie ma;
9. Nie śpiewaj: „Hej tam spod Tater..!”;
10. Nie wbiegaj na lekcję matematyki z okrzykiem „ Dziś 
nie ma matmy!”.                                                         Justa
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  Gotuj z Wiktorem!   

Chciałbyś zjeść dobre ciasto? Jeżeli nie masz ochoty na 
dużo pracy i masz mało czasu możesz zrobić wspaniały 
deser dla całej rodziny.

Już od pierwszych chwil życia człowiek lubi słodkie 
rzeczy. Umiłowanie do słodyczy jest czymś naturalnym 
dla ludzi. Desery są bardzo ważne w naszym życiu, 
ponieważ słodki akcent po obiedzie wspaniale finiszuje 
jedzenie i sprawia przyjemność. Ten przepis sprawi, że 
każdy kęs będzie boskim darem dla Twojego 
podniebienia.
(UWAGA! sporządzać pod opieką dorosłych)

Składniki:

3 jajka
Szklanka cukru
2 Szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
0,5 szklanki zimnego mleka
0,5 szklanki oleju
margaryna i bułka tarta
Jabłka lub gruszki (twarde)

Przygotowanie:

Jajka utrzeć z cukrem przy pomocy miksera. Dodać 
mąkę, proszek do pieczenia, mleko i olej. Dokładnie 
wymieszać. Prostokątną blachę wysmarować margaryną i 
obsypać bułką tartą. Wylać masę na tak przygotowaną 
blachę. Owoce obrać i pokroić w ósemki (połowa 
ćwiartki). Pokrojone owoce powbijać poziomo w ciasto. 
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180˚C na ok. 35 
minut.

Smacznego!
Opracowała Wiktoria Zachwieja

  A to ciekawe!   

* Według badań naukowych uważa się, że rekiny nie 
rozróżniają kolorów! Widzą tylko w dwóch 
podstawowych kolorach - czarnym i białym. U ludzi, 
osoby np. niewidome mają wyostrzony zmysł węchu. U 
rekinów jest podobnie. Potrafią one wyczuć krew z 
odległości nawet kilku kilometrów za pomocą nozdrzy. 
Te ogromne ryby są bardzo wrażliwe nawet na drobne 
impulsy elektryczne, dzięki którym mogą wyczuć ruch 
innych zwierząt, które są oddalone od nich o wiele 
kilometrów. 

* Kałamarnica olbrzymia ma największe oczy. Ich 
średnica dochodzi do 40 cm .

* Turkucie podjadki są najgłośniejszymi zwierzętami 
świata. Ich głos można usłyszeć z odległości 0,5 
kilometra.

* Dawno temu gołębie żyły w skalnych kryjówkach. Gdy 
ludzie zaczęli je udomawiać powstało wiele ras.

* Największy gatunek wiewiórek żyje w Azji. Ich długość 
osiąga 90 cm. Najmniejsza karłowata wiewiórka 
afrykańska  ma 10 cm długości .

* Latem jaszczurki śmigają po trawie i chętnie 
wygrzewają się na słońcu. Podczas zimy śpią w ziemi, w 
jamce, i wyjdą z niej dopiero w marcu lub kwietniu. 

* Mątwy potrafią przybierać kolor otoczenia mimo to, że 
nie rozróżniają kolorów?

* Naukowcy zapowiedzieli, że dzięki dostępnej już 
technologii przywrócą do życia gatunki wymarłe na 
przestrzeni ostatnich tysiącleci. Badacze z Japonii 
zapowiedzieli ostatnio, że w ciągu najbliższych czterech 
lat do życia powtórnie zostanie powołany mamut! 

* Białe niedźwiedzie są zagrożone wyginięciem a na 
wolności żyje ich jeszcze tylko ok. 20 000?! Ocieplający 
się klimat sprawia, że pokrywa lodowa Arktyki, ojczyzny 
białych niedźwiedzi, topnieje i zwierzęta mają coraz 
mniej miejsca do życia.

* Czy wiesz, że ostrygi mogą wielokrotnie zmieniać płeć?

AktiV, Ola, Ktoś


