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W tym numerze:
Jak nas widzą 
gospodarze 

Gimnazjum nr 2
Co to jest jazz?

O pasjach i 
pasjonatach

              W tym roku szkolnym z powodu remontu 
budynku naszej szkoły gościmy w Gimnazjum nr 2. W 
tym czasie, gdy my uczymy się w zastępczej siedzibie, u 
nas  przeprowadzana  jest  termomodernizacja  czyli 
ocieplenie budynku. Przemianą zostały objęte oba nasze 
obiekty:  część  muzyczna  i  Biały  Dom.  Remont 
przewidywany był od czerwca do początku września, lecz 
plany  się  trochę  zmieniły  i  termomodernizacja  się 
przedłużyła.  Jest  listopad  i  my  nadal  uczymy  się  przy 
Sienkiewicza ….
       Do  dyspozycji  mamy  10  klas  lekcyjnych,  salę 
informatyczną i redakcję dawnej gazetki Gimnazjum nr 2. 
Możemy  też  korzystać  z  sali  gimnastycznej,  co  jest 
kompletną  nowością  dla  naszych uczniów,  ponieważ  w 
naszej  szkole  jej  nie  mieliśmy  j  i  musieliśmy  chodzić 
właśnie na tą salę na lekcje wf-u. Teraz wystarczy zejść 
piętro  niżej.  Kiedy  sala  zajęta  jest  przez  gospodarzy, 
możemy używać  siłowni  szkolnej.  Nie  jest  ona  jednak 
taka jak sobie wyobrażaliśmy, bo nie wszystkie sprzęty da 
się używać. Odbywają  się tam również zajęcia z tańca. 
Mamy też do naszej dyspozycji czyste i zadbane toalety.
        Kompletną rewolucją dla naszych uczniów w tym 
budynku  są  dzwonki  na  przerwy  i  na  lekcje.  Jedni 
uczniowie już zdążyli się do niego przyzwyczaić, lecz dla 

niektórych uczniów jest trochę za głośny i im się nie do 
końca podoba. U nas dzwonków nie było i jest to zupełna 
nowość.  Zdarza  się,  że  niektórzy uczniowie  reagują  na 
dzwonek krzykiem i  uciekają  do innej  części  korytarza 
lub  zatyka  rękami  uszy.  Jednak  są  też  dobre  strony 
szkolnego alarmu. Dzięki dzwonkowi przerwy są dłuższe 
i  lepiej  zorganizowane.  Niestety  jest  też  minus. 
Zazwyczaj uczniowie z naszej szkoły mogli zostawać w 
klasach na przerwach, ale w nowej siedzibie dzieci muszą 
wychodzić z sal lekcyjnych a drzwi są zamykane na klucz 
przez  nauczycieli  zaraz  po  końcu  lekcji.  Klucz  dostaje 
przewodniczący klasy, a drzwi można otworzyć dopiero 
wtedy, kiedy przyjdzie nauczyciel. 
    W obecnym budynku do  dyspozycji  mamy własne 
szatnie.  Klasy  maja  łączone  boksy  szatniowe.  Podział 
szatni jest następujący: klasy I-II, klasy III-IV, klasy V-
VI, klasy VII-IX. Szkoła popołudniowa PSM ma również 
własny boks, osobny jest na instrumenty, a jeszcze jeden 
przeznaczony jest  na sprzęt  sportowy naszej  szkoły. To 
też jest dla nas nowość, bo do tej pory mieliśmy wszyscy 
jedną, wspólną szatnię. 
Do  szkoły  wchodzić  i  z  niej  wychodzić  można  tylko 
jednym wyjściem – od strony szatni.  Wielu uczniów jest 
niezadowolonych  z  tego  powodu,  ponieważ  trzeba 
przechodzić  całą  szkołę,  aby dostać  się  np.  z  szatni  do 
świetlicy. 
      Wszyscy są  zadowoleni,  że możemy korzystać  ze 
szkolnego sklepiku.           

Przy szkole jest również boisko do koszykówki i 
stoły  ping-pongowe,  na  których  dzieci  przy  ładnej 
pogodzie  odrabiały lekcje i bawiły się. 
        Jednym uczniom podoba  się  bardzo  ta  szkoła, 
drugim –  mniej  przypadła  do  gustu,  ale  chcąc  czy  nie 
chcąc musimy się tej szkole uczyć.

Maja Paluch, 
rys. Wojtek Widera

Szkoła w remoncie
Gościnnie w innej szkole
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       24.10.2018r.  w  zakopiańskim 
hotelu Belwedere odbyła się  coroczna 
wystawa  poplenerowa.  Uczniowie 
wszystkich klas naszej szkoły pokazali 
efekty  swoich  prac  wykonanych  na 
plenerze artystycznym w Łukęcinie. 
        Na  około  pół  godziny  przed 
oficjalną  częścią  wystawy,  fakultet 
literacki  odegrał  happening 
przygotowany  na  plenerze  z  panem 
Bartłomiejem Piotrowskim. Polegał on 
na  spacerowaniu  między  ludźmi  z 
tabliczkami na szyjach, maskami teatralnymi na twarzy i 
rekwizytami. Inspiracją do działań były dziecięce utwory  
Witkacego  „Juwenilia”.  Wydarzenie  robiło  wrażenie,  a 
niektóre dzieci z klasy 1 lub 2 uciekały z krzykiem przed 
literatami. 
Literaci podczas pokazu zaprezentowali również „Puls po 
Pulsie”  czyli  skrót  plenerowych  wiadomości 
telewizyjnych oraz etiudy będące efektem pracy podczas 
warsztatów operatorskich prowadzonych przez Mikołaja 
Walczewskiego.
Wszystkie klasy wystąpiły na hotelowej scenie pokazując 
krótkie  taneczne  choreografie  przygotowane  podczas 
warsztatów  tanecznych  prowadzonych  przez  panią 
Dominikę  Gryz,  która  uczyła  tańca  współczesnego  z 
elementami jazzu.
Najważniejszą  częścią  poplenerowego  spotkania  był 
koncert  muzyczny  przygotowany  podczas  warsztatów 
prowadzonych  przez  pana  Jakuba  Hubickiego  i  pana 
Macieja  Cisło.  Warsztaty  prowadzone  były  już  po  raz 
trzeci.  W  pierwszej  części  z  utworami  samodzielnie 
skomponowanymi i  aranżacjami wystąpiły klasy 5 i  6. 
Klasa  5  była  podzielona  na  dwa  zespoły  i  klasa  6  – 

również. Utwory były bardzo ładne 
i rytmiczne. 
W  drugiej  części  efekty  swojej 
wyczerpującej,  plenerowej  pracy 
zaprezentowali muzycy z fakultetu 
literackiego.  Na  początku  chórek 
dziewczyn z wszystkich trzech klas 
gimnazjum  fakultetu  muzycznego 
wykonał piosenkę, której głównym 
motywem  była  miłość . 
Akompaniowali  chłopcy  z 
fakultetu, a partię solową wykonała 

Zosia Jakubiak. Następnie chłopcy z fakultetu wykonali 
niezwykłą  aranżację  utworu  Take  on  me.  A na  koniec 
wszyscy wykonali wspólny utwór. 
Po koncercie dzieci razem z rodzicami zeszły na dół do 
sali,  gdzie  przygotowana  była  wystawa  plastyczna. 
Znalazły  się  na  niej:  prace  plastyczne  z  przewodnim 
motywem  „masek”  wykonane  pod  kierunkiem  pani 
Jadwigi Rogowiec i pani Renaty Mrowcy, lalki dzieci z 
klas  2-6  i  fakultetu  plastycznego  -  efekt  warsztatów 
lalkarskich  poprowadzonych  przez  dwójkę  lalkarzy 
Małgorzatę  i  Artura  Zeit,  film  ze  zrealizowanymi 
scenkami z przedstawień lalkowych; materiał pt. „Artyści 
bez  twarzy”  z  tajnej  akcji  przeprowadzonej  w 
przedostatnią  noc  pleneru  przez  klasę  siódmą  pod 
kierownictwem  pani  Ewy  Czerwieniec,  gazetka  „Echo 
Pleneru” klasy VII fakultetu literackiego; film animowany 
i prace plastyczne klasy III przygotowane pod kierunkiem 
pani Katarzyny Rogowskiej, dokumentacja zajęć z panią 
Pauliną  Piekarczyk -  Zimak dot.  parków narodowych i 
zajęć  o maskach z języka francuskiego pod kierunkiem 
pani Beaty Podstawskiej.

Maja Paluch, rys. Wojtek Widera

Jak  co  roku  Ministerstwo  i  Kuratorium 
zorganizowało konkursy z różnych przedmiotów. Mogli 
w nich brać udział zarówno uczniowie z podstawówki jak 
i  z  gimnazjum.  Zainteresowanie  uczniów naszej  szkoły 
było  zróżnicowane  i  zależało  od  dziedziny.  Najwięcej 
uczniów startowało w konkursie  z  języka angielskiego. 
Kilka konkursów np. z mitologii greckiej i rzymskiej nie 
odbyło  się  w  naszej  szkole  z  powodu  braku  chętnych 
(musiało ich być co najmniej pięcioro).
Odbyły się  natomiast  konkursy z:  matematyki  (10.10.), 
historii (15.10.), j. angielskiego (18.10.), j. francuskiego 
(23.10.),  chemii  (24.10),  biologii  (05.11.),   j.  polskiego 
(06.11) oraz z j. niemieckiego (09.11).

Martyna Bystrowska

Nie lubimy mitologii To już 100 lat 
9 listopada w naszej szkole odbył się koncert z 

okazji  setnej  rocznicy  odzyskania  niepodległości  przez 
nasz  kraj.  Wszyscy  uczniowie  z  naszej  szkoły  i 
Gimnazjum nr 2 spotkali się w sali gimnastycznej. 
Każda  klasa  z  POSA zaśpiewała  jedną,  wybraną  pieśń 
patriotyczną.  Wykonywane  były  w  kolejności 
historycznie  chronologicznej.  Całość  otwierał 
utwór ,,Samosierra” w wykonaniu klasy VII a zamykała 
piosenka ,,Mury”, którą zaśpiewała kl VIII.
Na uroczystości zagościły też małe dodatki, np. fragment 
filmu  ukazujący  lekcję  języka  polskiego  pod  zaborem 
rosyjskim, recytacje utworów poetyckich.  Wystąpiły też 
mniejsze zespoły: z kl VI Franek Gębik i Jana Rogowski 
z utworem pt. „Marsz Lwowskich Dzieci’’ i dziewczyny z 
kl VII-IX z pieśnią „Orzeł Biały”.                                  

Kacper Hełmecki

Zdemaskowany plener
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Gimnazjum nr 2:
Dzieci wplątują się pod nogi

- Przeszkadza mi hałas, masa dzieci biega za mną, łapią 
innych  za  nogi,  wpada  się  na  nie  cały  czas.  Starsi 
uczniowie są  bardzo fajni, to już  nasi koledzy. Wszystko 
jest spoko oprócz dzieci i hałasu,  no i denerwuje mnie 
trochę  muzyka.  Piszemy sprawdzian  a  tu  nagle  słychać 
jakieś trąbki i fortepiany - twierdzi Filip.
- Przeszkadzają mi małe dzieci, strasznie gonią i wplątują 
się pod nogi - stwierdziła Karolina.
-  Dla  mnie  jest  wszystko  ok,  skończyłem  u  was  szkołę 
muzyczną  I  stopnia  i  znam  praktycznie  wszystkich  ze 
starszych  klas.  Jest  w  sumie  nawet  jeszcze  lepiej  bo 
normalnie bylibyśmy sami przez to, że nie ma już innych 
gimnazjalnych  klas.  Bardzo  się  z  tego  cieszymy  - 
powiedział Dominik.
-  Przeszkadzają  nam  tylko  młodsi  uczniowie,  ale  jest 
dobrze. Poznaliśmy nowych ludzi i uważamy, że wszyscy 
jesteście fajni - przyznały Ania i Karolina.
-  Najbardziej  przeszkadzają  mi  małe  dzieci  -  dodaje 
Mateusz.

wysłuchali: Wojtek i Kacper            

- W tej szkole jest fajnie. Podoba nam się to, że ta szkoła 
jest taka duża i że jest boisko, ale nie podobają nam się 
obiady - mówiły Gosia i Wanda z klasy 3.
- W tamtej szkole było lepiej.  Tutaj podoba mi się  sala 
świetlicowa ze względu na jej wielkość. Nie lubię jednak 
tak  chodzić  po  tych  schodach ciągle  w górę  i  w  dół  - 
przyznała pani Jadzia Rogowiec.
- Podobają mi się piłkarzyki - stwierdził Marcel z klasy 2.
- Średnio lubię tę szkołę. Jest duża przestrzeń, ale trzeba 
daleko  chodzić.  W  sumie  jedno  wiąże  się  z  drugim- 
powiedziała nam pani woźna.
- Można doświadczyć życia w normalnej szkole, w której 
jest dzwonek itd. - powiedziała Hania z klasy 8.
- Ta szkoła może być,  ale  jednak wolałam naszą  starą, 
przytulną  szkołę.  Plusem tutaj jest  to,  że można poznać 
nowych ludzi - przyznała  Zuzia z klasy 8.
- Jest całkiem fajnie. Jedyne niefajne jest to, że my jako 
klasa zaczęliśmy naukę w budynku POSA, a ukończymy ją  
tutaj, no i to jest takie nie do końca fajne - twierdzi Kuba 
z klasy 8.

wysłuchali: Maja, Wojtek i Kacper 

Od początku roku szkolnego, przebywamy w zastępczym budynku szkoły, podczas gdy nasza jest w remoncie. Ciekawi 
jesteśmy opinii o nas uczniów Gimnazjum nr 2, które udzieliło nam gościny i opinii naszych uczniów, którzy zmienili 
swoją siedzibę.

Gospodarze i goście

POSA:
Trzeba daleko chodzić

W  tym  roku  szkolnym  wraz  z  nową  placówką 
otrzymaliśmy kilka dodatków, które nie występowały w 
starym budynku szkoły POSA, za to możemy cieszyć się 
nimi  w  Gimnazjum  nr  2.  Wyczekiwaną  nowością  jest 
sklepik  szkolny.  Można  tam  nabyć  dobre  jedzenie  i 
napoje.   Są  też  bułki  i  ciastka.  Sklepik cieszy się  dużą 
popularnością.
Nowością wynikającą z naszej przeprowadzki jest średniej 
wielkości siłownia.
We  wspomnianej  wyżej  sali  są  organizowane  zajęcia  z 
tańca  oraz  lekcje  WF-u.  Pomieszczenie  to,  jak  na  swój 
nieduży rozmiar,  jest bardzo pojemne. Wyposażenie sali 
jest  dobre i możemy znaleźć tam wszystko, co potrzebne 
w siłowni. Niestety jest  to częściowo pozorne. Niektóre 
urządzenia okazały się nie nadające się do użytku.
Niektóre  klasy  mają  szczęście  i  odbywają  lekcje 
wychowania fizycznego w sali gimnastycznej - to dla nas 
też ekstra dodatek do nowej sytuacji.

Kacper Hełmecki

Dodatki do przeprowadzki
W poniedziałek, 29 października 2018 na głównej scenie 
teatru Witkacego o godzinie 8. 45 najwyższe klasy szkoły 
podstawowej, czyli klasa 7, 8 i 9 wybrały się  do teatru. 
Tytuł  oglądanej  przez  uczniów  sztuki  brzmiał  „Stary 
człowiek  i  morze  dzień  osiemdziesiąty  piąty”  na 
podstawie  książki  Ernesta  Hemingwaya.  Akcja  utworu 
działa  się  w  sali  szpitalnej,  a  głównym  elementem  na 
scenie  było  łóżko  szpitalne.  Na  scenie  grało  zaledwie 
dwóch  aktorów,  z  czego  jeden  jeszcze  kierował  kukłą 
starca. Drugi aktor na scenie pojawiał się rzadziej, jednak 
często  grał  na  klarnecie  lub   na  perkusji.  Pamiętajmy 
również, że w teatrze nie pojawiły się tylko nasze klasy, 
lecz także uczniowie z innych szkół. Całe przedstawienie 
trwało około godziny, a po spektaklu nasza szkoła jak i 
inne  udały  się  z  powrotem  na  lekcję.  Przedstawienie 
spodobało  się  uczniom  ponieważ  było  ciekawe,  a 
miejscami zabawne. 

Wojtek Widera

Stary człowiek i morze
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- Chcielibyśmy przybliżyć naszym uczniom czym jest 
jazz. Czy mógłby pan opowiedzieć o nim kilka słów?
- Początki jazzu sięgają XIX wieku. Mówi się o roku 
1890, jako pierwszym zalążku bluesa. Muzyka ta 
wywodzi się ze środowisk afroamerykańskich w USA. 
Powstawała z potrzeby wolności, jednoczenia się ze 
swoją tradycją rodzinną, z której ludność afrykańska 
została brutalnie wyrwana z powodu niewolnictwa. I tak 
tworzy się blues, jako element muzyki afrykańskiej z 
domieszką tego, co Europa wniosła w ich kulturę na 
terenie Ameryki Północnej. Później, w pierwszej i drugiej 
dekadzie XX wieku, formują się już pierwsze zespoły 
dixielandowe, które zaczynają grać muzykę 
improwizowaną, adaptują znane piosenki europejskie lub 
amerykańskie. Wszystko to ewoluuje. W latach 40 i 50 
XX wieku przejmuje tę muzykę biały człowiek, 
akceptując to, czym jest jazz.
- Czym jest jazz? 
- Definicję można potraktować dwutorowo. Można 
podejść do niej historycznie, ale uważam, że to mniej 
ciekawe. Ciekawsze jest to, że jazz jest muzyką 
improwizowaną. Najprościej tłumacząc, kompozytor 
bierze materiał ze znanej piosenki i soliści improwizują 
na temat tej piosenki wraz z zespołem.
-Jazz jest dosyć trudnym gatunkiem, jednej osobie 
podoba się bardziej, drugiej mniej. Jak słuchać tej 
muzyki tak, aby się spodobała?
- Faktycznie jest to muzyka trudna. Osobiście zacząłem 
słuchać jazzu i zaczął on do mnie docierać w momencie, 
w którym uświadomiłem sobie, co się dzieje w strukturze 
utworu. Współczesny jazz proponuje mnóstwo, nazwijmy 
to, coverów znanych numerów. Posłuchaj utworów, które 
znasz i sprawdź, co można zrobić w jazzie, jak 
niezliczona jest ilość pomysłów i kreatywności w jednej 
piosence, którą można osiągnąć w jej ramach.
- A gdyby kogoś covery nie interesowały i wolałby zacząć 
natychmiast od słuchania jakiegoś zespołu?
- Zacząłbym od rzeczy łagodnych. Polecam kontrabasistę 
Avishai Cohena i jego płytę „Seven seas" albo „Gently 
Disturbed”. Są to bardzo ładne albumy, połączenie trochę 
folku izraelskiego z jazzem oraz trochę czystego jazzu. 
Mógłbym też polecić płytę „Invisible cinema” Arona 
Parksa. Piękna płyta ze współczesnym jazzem. Ze starych 
propozycji może być pianista Bud Powell.Wszystko co on 
wydawał wyglądało jak prawdziwy jazz, który każdy 
sobie wyobrażał. Warto też poznać trio Oscara Petersona. 
Na początek to by wystarczyło.
- Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał Kacper Hełmecki

Wśród uczniów naszej  szkoły są  tacy,  którzy pasjonują 
się przedmiotami, których się uczą. W naszej gazecie, w 
kolejnych numerach będziemy prezentować ich w naszej 
gazecie.
 Tym razem naszym bohaterem jest uczeń 7 klasy, Adam 
Dawiec,  którego  ulubionym przedmiotem w szkole  jest 
instrument - akordeon. 
- Dlaczego chciałeś grać na tym instrumencie ?
- Pamiętam, że na większości spotkań rodzinnych, mój 
tata  i dziadek grali na akordeonie. Zawsze, gdy na nich 
patrzyłem,  pragnąłem by grać tak jak oni na tym 
instrumencie.
- Czy początki były trudne?
- Nie było aż tak trudno, ponieważ pierwszy raz sięgnąłem 
po akordeon w wieku 3 lat, więc kiedy przyszedłem do 
naszej szkoły umiałem już co nieco. 
- Czy podczas twojej nauki gry na akordeonie, pojawił się 
moment zniechęcenia?
 - Do końca klasy 4 uważałem że nauka na tym 
instrumencie to najgorsza rzecz jaka kiedykolwiek mnie 
spotkała, jednak w następnych klasach zmieniłem zdanie.
- Czy jest jakaś osoba która jest dla ciebie autorytetem w 
dziedzinie tego instrumentu? Jeśli tak to dlaczego?
- Oczywiście, jest to Pan Kuba Hubicki. To właśnie on 
zachęcił mnie do  grania na tym instrumencie, a było to w 
5 klasie. 
- Czy Twoja przyszłość będzie w jakiś sposób związana z 
tym instrumentem ?
- Tak, chcę grać na akordeonie w przyszłości, na 
kierunkach jazzu i klasyki. Poza tym chciałbym jednak 
zostać architektem, tak jak mój tata. 

Rozmawiał Wojciech Widera

Uczymy się z pasją
Rodzina akordeonistów

Pokochać jazz
rozmowa z panem Kubą Hubickim, 

muzykiem, akordeonistą

W połowie  listopada  klasa  VII  wybrała  się  do 
Miejskiej Galerii Sztuki na wystawę prezentującą rzeźbę 
drewnianą.  Znalazły się  na  niej  prace:  Jerzego  Beresia, 
Wojciecha  Brzegi,  Waldemara  Cichonia,  Ksawerego 
Dunikowskiego,  Oskara  Hansena,  Władysława  Hasiora, 
Grzegorza  Klamana,  Antoniego  Kenara,  Stanisława 
Kulona,  Konstantego  Laszczki,  Józefa  Kandefera, 
Henryka Morela, Adama Myjaka, Sławoja Ostrowskiego, 
Antoniego  Pastwy,  Antoniny  Wysockiej-Jończak, 
Stanisława Sobczaka, Macieja Szańkowskiego, Antoniego 
Rząsy, Adama Smolany, Edwarda Sitka, Wojciecha Roja, 
Karola  Stryjeńskiego.  Wystawa  obejmuje  prace  z 
przełomu XIX/XX wieku a jej zadaniem jest uczcić setną 
rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj.
Uważam, że wydarzenie jest bardzo ciekawe oraz godne 
polecenia.                                                Kacper Hełmecki
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