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W tym numerze:
Jak nas widzą 
gospodarze 

Gimnazjum nr 2
Co to jest jazz?

O pasjach i 
pasjonatach

6 marca odbyły się nasze coroczne zawody w 
sportach zimowych organizowane przez Radę Rodziców. 
W tym roku ścigaliśmy się pod Nosalem. 
Można było startować w trzech konkurencjach: 
narciarstwie, snowboardzie i tradycyjnie w „zjeździe na 
byle czym”. Oprócz uczniów we wszystkich 
konkurencjach mogli startować również rodzice i 
nauczyciele. Rozdawanie numerów rozpoczęło się o 
godzinie 8:30. O 10 wystartował pierwszy zawodnik z 
klasy pierwszej na nartach. Ustawiono prosty slalom 
gigant, aby każdy, bez względu na umiejętności poradził 
sobie i dobrze się bawił. Wystartowało dużo dzieci i 
dziewięcioro rodziców. Później na stoku pojawili się 
snowboardziści, którzy jechali po tej samej trasie. W tej 
konkurencji brało udział zdecydowanie mniej dzieci niż 
w narciarstwie, lecz więcej niż w ostatnich latach i 
sześcioro rodziców. Po zakończeniu tej konkurencji 
ogłoszono przerwę do godziny 12:15. W tym czasie 
można było zjeść naleśniki lub kiełbasę z grilla i napić 
się ciepłej herbaty. Ponieważ pogoda była wyśmienita 

można było wygrzać się na słońcu. Po przerwie 
przenieśliśmy się na sąsiedni stok, gdzie odbył się „zjazd 
na byle czym”. W tym roku nasi uczniowie wykazali się 
wyjątkową fantazją i pomysłowością. Byli samotni 
jeźdźcy, jak i zjazdy grupowe. W tej konkurencji 
oceniany był nie czas przejazdu lecz kreatywność 
zawodnika. W jury zasiadały panie Renata Mrowca, 
Lidia Rosińska i pani dyrektor Justyna Jasiorkowska. 
Przyznano aż trzy pierwsze nagrody i specjalną nagrodę 
rodzinną dla rodziny Słodyczków. Ich kosmiczny pojazd 
zionął ogniem, wypuszczał kłęby dymu i wydawał 
głośne dźwięki. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni 
medalami, za miejsca od 1 do 3 we wszystkich 
kategoriach wiekowych w narciarstwie i snowboardzie, 
pucharami. Zwycięzcy zjazdu na byle czym otrzymali 
karty podarunkowe do Empiku. Dzięki wspaniałej 
pogodzie i humorom, które dopisywały wszystkim 
uczestnikom zawody należy uznać za wyjątkowo udane. 
Wyniki zawodów:

Narty
klasa I dziewczyny:

1.Emilia Lasak
2.Natalia Wójcik 

3.Kaja Krupa
 klasa I chłopcy:
1.Filipi Jakubiak
2.Antek Rzepka

klasa II dziewczyny:
1.Kamila Gut
2.Roksana Lis

3.Ola Łatak
klasa II chłopcy:

1.Marcel Trzeciak
2.Adam Komperda
3.Wojtek Bochnak

dokończenie na str. 5
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Powietrzny pokaz
20.02. 2019 r. w sali świetlicowej Gimnazjum nr 2 odbył 
się pokaz Lotniczych Sił Wojskowych. 
W pokazie uczestniczyły tylko klasy VII, VIII i IX. 
Wydarzenie prowadził pan kapitan Paweł Czerniakiewicz. 
Na pokazie można było zobaczyć wyposażenie samolotu 
(na prezentacji multimedialnej), ubrania w jakich jest 
pilot takiego samolotu.
 Pokaz był poświęcony na samolot F-16. Można było 
dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy lub ciekawostek. 
Na koniec Szczepan Mędoń jako ochotnik mógł ubrać się 

we wszystkie ubrania lotnicze, jakie przywiózł ze sobą 
pan kapitan. 
Na pożegnanie nasza szkoła wręczyła panu kapitanowi 
góralską ciupagę z napisem „Zakopane POSA”, a on dał 
nam kalendarz ze zdjęciami samolotów. Pokaz trwał 
około 2 godziny. Wszystkim uczestnikom bardzo się 
podobało.

Maja Paluch

Linia lotnicza bez samolotów
Pierwszy lot 
Samolot jest dziś jednym z najchętniej wybieranych 
środków transportu. Umożliwia szybkie pokonywanie 
dużych dystansów, dzięki czemu podróżowanie stało się o 
wiele prostsze. Jednak jak to się zaczęło? 
Pierwszym w dziejach pasażerem samolotu był Charles 
Furnas, który swój historyczny lot trwający kilkadziesiąt 
sekund odbył 14 maja 1908 roku. Pilotem samolotu był 
jeden z braci Wright, którzy to przeprowadzili pierwszy 
kontrolowany lot silnikowy. Co ciekawe bracia złożyli 
sobie przysięgę, że nigdy nie wsiądą razem na pokład 
samolotu. Wymusił ją na nich ojciec, który obawiał się, że 
w razie wypadku straci dwóch synów. Lot Charlesa 
Furnasa zakończył się szczęśliwie. Tak właśnie zaczęła 
się historia lotów pasażerskich.
Pierwsza linia lotnicza 
Musiało minąć trochę czasu, nim technologia konstrukcji 
samolotów rozwinęła się na tyle, by przedsiębiorcy 
zaczęli brać na poważnie możliwość organizacji lotów 
pasażerskich. Jednak pierwsza linia lotnicza powstała już 

w 1909 roku. Co ciekawe obeszła się całkowicie bez 
samolotów. Linia DELAG założona we Frankfurcie, 
posiadła flotę składającą się z zeppelinów, czyli 
sterowców. Sterowiec zaopatrzony był w sztywną 
konstrukcję nośną, obciągniętą płótnem i wypełniony 
lżejszym od powietrza gazem, dzięki któremu wznosił się 
w powietrze. Jednostką napędową sterowców były 
śmigła, a pokład pasażerski i kabina pilotów znajdowały 
się w podwieszanej gondoli. Złota era zeppelinów 
przypada na lata 30 XX wieku, kiedy to odbywały się 
regularne rejsy transatlantyckie. Jednak rozwój 
samolotów coraz bardziej podkopywał pozycję 
sterowców. Popularność zeppelinów spadła gwałtownie w 
1937 roku, wraz z tragiczną katastrofa LZ 129 
Hindenburg. Ten największy statek powietrzny w historii 
spłonął w trakcie cumowania do masztu w amerykańskiej 
bazie powietrznej w Lakehurst. Po tym wydarzeniu, 
samoloty stały się znacznie popularniejsze.     

Wojtek Widera

Artystyczny „triathlon”
dokończenie ze str. 1

klasa VII dziewczyny:
1. Maja Paluch

2. Ola Bulas
3. Paulina Rzepka
klasa VII chłopcy:

1. Kacper Hełmecki
2. Wojtek Widera

klasa VIII dziewczyny:
1. Hania Brzosko 

2. Julia Tycner
3. Patrycja Sobańska
klasa VIII chłopcy:

1. Jakub Zarycki
klasa IX dziewczyny:

1. Zosia Jakubiak
klasa IX chłopcy:

1. Kasjusz Namaczyński
2. Maks Rzepka
3. Jan Kowalski

Rodzice - kobiety
1. Anna Ziarko

2. Joanna Szafirska

3. Andromeda Harasimowicz
Rodzice - mężczyźni:
1. Wojciech Zarycki 

2. Tomasz Gut
3. Władysław Palider 

Snowboard:
klasa III chłopcy:

1. Marat Harasimowicz 
2. Piotr Bystrowski 

klasa IV dziewczyny:
1. Hania Cukier 

klasa IV chłopcy:
1. Mikołaj Błasiak

klasa V dziewczyny:
1. Helena Cukier 

2. Amelia Harasimowicz
klasa V chłopcy:

1. Mateusz Walkosz
klasa VI dziewczyny:

1. Dalila Harasimowicz
2. Marysia Majcher
klasa VI chłopcy:
1. Antek Cukier

2. Marcel Sikora
3. Franciszek Gębik

klasa VII dziewczyny:
1. Martyna Bystrowska 

2. Paulina Rzepka 
3. Ola Bulas

klasa IX chłopcy:
1. Jan Kowalski

Rodzice - Kobiety:
1. Katarzyna Rogowska

2. Joanna Szafirsk
Rodzice - mężczyźni:

      1. Szymon Harasimowicz
2. Stanisław Walkosz

3. Rafał Harasimowicz

Zjazd na byle czym:
1. Franek Zięba, Szymon 
Stankiewicz
1. Piotr Bystrowski
1. Marat Harasimowicz, Dalila 
Harasimowicz
2. Marcel Trzeciak
2. Alicja Bobak, Kamilka Gut
3. Wojtek Palider
Specjalna nagroda za zjazd 
rodzinny
Rodzina Słodyczków

Martyna Bystrowska

str. 6

Redakcja „Taktu”, szkolnej gazetki Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w składzie: 

Martyna Bystrowska, Kacper Hełmecki, Maja Paluch, 
Wojciech Widera (fakultet literacki z klasy VII).
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W dniach 9-11 stycznia odbyły się w naszej 
szkole warsztaty slamu poetyckiego. Ostatniego dnia 
zajęć odbył się wielki finał, podczas którego chętni 
uczniowie mogli zaprezentować swoje teksty przed 
publicznością. Finał wygrała Paulina Socha z klasy IX, a 
drugie miejsce zajął Tadeusz Kmiecik z klasy IX. 
Zajęcia prowadzone były przez slamerów z Warszawy: 
Grzegorza Bruszewskiego i Wojciecha Cichonia. 
Warsztaty slamu polegały na pisaniu opowiadań, wierszy, 
dowolnej formy literackiej na zadany przez warsztatowca 
temat. Po ich powstaniu recytowało się te teksty przy 
mikrofonie przed całą grupą. Uczniowie podzieleni byli 
na cztery grupy. Na koniec literackiej przygody z 
pisaniem chętni uczniowie mogli zaprezentować swoje 
teksty na wielkim finale. Odbył się 11 stycznia o godzinie 
13.30. W I etapie kartki jurorów otrzymało 5 losowych 
osób z publiczności. Po każdym przeczytanym przez 
ucznia tekście jury oceniało teksty punktami od 1 do 10. 
Do półfinału weszło sześć osób. Oceniała ich cała 
publiczność przy pomocy rozdanych jej karteczek białych 
lub niebieskich.  zgodnie z kolorem zawodnika 
przydzielonym mu w danej rundzie. Do finału przeszły 
dwie osoby; Paulina Socha i Tadeusz Kmiecik – oboje z 
klasy IX. Ostatecznie wygrała Paulina, która otrzymała 
kartę na 100 zł do Empiku, a Tadek za 2 miejsce – kartę 
na 50 zł. Warsztaty wszyscy uznali za bardzo śmiesznie i 
wesoło. 

Maja Paluch

Hobbystyczna literatura

Niedawno na naszym korytarzu w szkole w 
Gimnazjum nr 2 zawisła galeria plakatów. Afisze 
dotyczyły m.in.: piramidy snu, różnych chorób czy po 
prostu funkcjonowania człowieka. Autorami tych dzieł 
byli uczniowie klas VII i IX, którzy stworzyli je w ramach 
lekcji biologii pod przewodnictwem p. Pauliny Zimak-
Piekarczyk. Plakaty wykonano np. kredkami, farbami, 
plasteliną, bibułą oraz różnymi innymi przyborami 
plastycznymi. Plakaty można było oglądać przez ponad 
miesiąc na korytarzu w szkole Gimnazjum nr 2.

Maja Paluch

Niebieska radość

Biologia na plakatach

Klasy III, VI i IX zostały zwycięzcami dnia 
„pogodnego ducha”, który był organizowany w naszej 
szkole 10 stycznia. 
To święto pojawiło się u nas po raz pierwszy. Polegało na 
tym, aby jak najwięcej uczniów i nauczycieli ubrało się na 
niebiesko. Był to pomysł samorządu szkolnego. W tym 
dniu większość uczniów założyła niebieskie ubrania, ale 
była też grupa, która o tym zapomniała. Na szkolnych 
korytarzach można było zauważyć osoby, które specjalnie 
ubrały niebieskie kolczyki, skarpetki, buty a nawet 
pomalowały włosy. Przedstawiciele samorządu chodzili 
po klasach, robili uczniom zdjęcia i na końcu wyłonili 
zwycięzców. W kategorii klas 1 – 3 wygrała klasa III, 4 – 
6 klasa VI, a 7-9 klasa IX. Zostali oni nagrodzeni 
cukierkami. Wszystkim gratulujemy!

Martyna Bystrowska

Lawinowo wykształceni
 27.02.2019 r. odbyło się Lawinowe ABC, w którym 
uczestniczyła klasa VII. Na wycieczkę klasa poszła na 
Kalatówki, gdzie mieści się Lawinowe Centrum 
Treningowe. Na zajęcia lawinowe zabrała ich  pani 
Aleksandra Kozłowska. 
Szkolenie polegało na tym, że wszyscy jego uczestnicy 
dostali zestaw sprzętu lawinowego, w którego skład 
wchodziły sondy, detektory PIEPS i łopaty. Trzeba było 
szukać zakopanych w śniegu pudełeczek, w których były 
umieszczone detektory. Po pierwszej części nastąpiła 
przerwa w schronisku, którą wypełniały ćwiczenia 
przygotowane przez pracowników Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. Wyprawa zakończyła się zjazdem z 
Kalatówek, do czego posłużyły uczniom ich spodnie.

Maja Paluch

Siódma klasa w Krakowie
   22 lutego 2019 roku klasa VII pojechała do Opery 
Krakowskiej na przedstawienie baletowe „Dziadek do 
orzechów”.
Do Krakowa uczniowie dotarli kursowym autobusem. W 
Operze przed rozpoczęciem przedstawienia mieli chwilę 
na zwiedzenie jej nowoczesnego budynku. 
Wystawiana sztuka miała tytuł „Dziadek do orzechów”. 
Autorem tego baletu jest Piotr Czajkowski.  Kolejnym 
punktem programu była wystawa „World Press Photo”, na 
której zostały pokazane ujęcia nagrodzone w konkursie za 
najlepszą fotografię prasową. Wystawa prezentowana była 
w Nowohuckim Centrum Kultury. Była to więc okazja, by 
zobaczyć tamtejszą stałą ekspozycję prac Zdzisława 
Beksińskiego. 
W ramach przerwy obiadowej siódmoklasiści udali się do 
jadłodajni „U Stasi”, która jest uznawana za kultowe 
miejsce w Krakowie. Uczniom to miejsce polecili ich 
rodzice. 

Wojtek Widera
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Szkolne talenty Przedwiośnie
27.02.2019 r. w sali świetlicowej naszej 
szkoły odbył się konkurs piosenki 
angielskiej „POSA Music Show”, w 
którym zwyciężyli Paulina Rzepka, 
Mieszko Serwatowicz i Wojtek Bochnak z 
Wojtkiem Palidrem. 
Uczestnicy byli podzieleni na 5 kategorii; 
klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-IX, 
grupa mieszana i rodzinna. Mogli 
występować soliści, duety lub grupy. W 
jury konkursu zasiadły pani Karolina 
Sikorska, pani Justyna Jasiorkowska i pani 

Ewa Czerwieniec. Święto angielskiej piosenki, jak co roku, zorganizowały 
pani Magda Łukasik i pani Karolina Sikorska. W kategorii I-III, II miejsce 
zdobyła Roksana Lis z drugiej klasy, a III miejsce – Ola Łatak i Kamila Gut z 
drugiej klasy. W kategorii IV-VI, II miejsce przypadło Helenie Sułek i 
Helenie Gąsienicy-Kuchta z czwartej klasy, a III miejsce ex aequo zdobyli 
Maks Bienias z czwartej klasy i Amelka Wojtyczko z czwartej klasy. 
Przyznano również wyróżnienie dla Mateusza Walkosza z klasy piątej. W 
kategorii VII-IX, II miejsce ex aequo zdobyli Adam Dawiec i grupa o nazwie 
„Dzikie Funie” z klasy ósmej, natomiast III miejsce zdobyła grupa 
dziewczyn z klasy III gimnazjum. W kategorii rodzinnej wygrały Amelka i 
Zosia Wojtyczko, II miejsce zajęli Basia i Jan Kowalscy, a III miejsce – 
Helena i Tomek Sułkowie. W kategorii mieszanej zwyciężył tercet Idy 
Kurkiewicz, Wandy Wierzejskiej i Teresy Wierzejskiej. Natomiast II miejsce 
w tej kategorii zajęli ex aequo „Prawie Kwartet bez nazwy” i Asia Czubernat 
z Zosią Jakubiak. Miejsca III nie przyznano. W trakcie obrad jury odbywały 
się zabawy prowadzone przez uczennice z klasy ósmej.

Maja Paluch

Młodzi sportowcy
W ciągu ostatniego miesiąca nasi uczniowie, zarówno z klas 

młodszych i starszych, zdobyli wiele trofeów na sportowej arenie 
pozaszkolnej. 
Hania Zięba z klasy VII zdobyła III i IV miejsce na zawodach Młodzieżowego 
Pucharu Polski w narciarstwie alpejskim PZN 2019 w Czarnej Górze. Poziom 
konkurencji był tam bardzo wysoki, było wielu znakomitych narciarzy (więcej 
o sukcesach Hani na str. 4).
Drugą osobą, która odniosła wielkie sukcesy na arenie już międzynarodowej 
jest Maks Rzepka z klasy IX. Maks specjalizuje się w łyżwiarstwie szybkim. 
Tak dobrze jeździ, że zakwalifikował się do nieoficjalnych Mistrzostw Europy 
dzieci, młodzików i juniorów w Vikingrace w Holandii. A nawet zdobył 
brązowy medal w biegu na 1000 m.
Trzecią bardzo utalentowaną sportowo osobą, która odniosła sukces w ciągu 
ostatniego miesiąca jest Filip Jakubiak z klasy I. On właśnie dzielnie 
wywalczył II miejsce w Dziecięcym Pucharze Polski PZN 2019 w 
Kluszkowcach.

Maja Paluch

W lutym wszyscy uczniowie naszej 
szkoły odwiedzili Miejską Galerię 
Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego w 
Zakopanem. Powodem do tak 
licznych odwiedzin była wystawa, 
przygotowana przez pana Jacka 
Hołego oraz panią Edytę Hul, którzy 
do niedawno związani byli z naszą 
szkołą prowadząc tu zajęcia. Hasłem 
p r z e w o d n i m w y s t a w y b y ł o 
„Przedwiośnie”. W galerii, zobaczyć 
było można obrazy autorstwa Edyty 
Hul, oraz ciekawe kompozycje 
roślinne zrobione przez Jacka 
Hołego.  Najmłodsi z nas, czyli klasy 
od I-III po przybyciu do galerii 
zapoznawali się z wystawą, a 
n a s tęp n i e w y k o n y w a l i p r a c e 
plastyczne pod kierunkiem Pani Lidii 
Rosińskiej-Podleśny.  Uczniowie klas 
IV-IX jedynie zwiedzili wystawę.  

Wojtek Widera

Nowe niedeptane
Przeprowadzka uczniów i nauczycieli 
POSA, z budynku Gimnazjum nr 2 
do budynku wyremontowanej szkoły 
muzycznej odbyła się 18.03.2019 i 
dotyczyła klas od I-VI szkoły 
m u z y c z n e j o r a z f a k u l t e t u 
muzycznego.
- Przeniesienie się wcześniej było 
niemożliwe, ponieważ były problemy 
z klimatyzacją - powiedziała pani 
dyrektor Zofia Ziach.
W naszej nowej szkole znów zawitali 
uczniowie, jednak klasy od VII-IX do 
końca roku szkolnego zostaną w 
Gimnazjum nr 2.  U starszych 
uczniów również pojawiły się 
zmiany, ponieważ przenieśli się oni 
do innych sal lekcyjnych, wszyscy są 
w klasach obok siebie. W nowej i 
wyremontowanej szkole, wiele się 
zmieniło. Wszystkie klasy które 
wróciły do dawnej szkoły  uczą się  
w szkole muzycznej, ponieważ biały 
dom w dalszym ciągu jest w 
remoncie.

Wojtek Widera
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Wśród uczniów naszej szkoły są tacy, którzy mają 
ulubione zajęcie, które bardzo chętnie wykonują.
Hobby Hani Zięby z klasy VII to narciarstwo alpejskie.
- Dlaczego wybrałaś akurat narty?
- Kiedyś chodziłam na zajęcia z baletu. Ale w wieku 5 lat 
poszłam na pierwszy trening na nartach z klubem Frajda 
(obecnie jeżdżę w Tatra Ski Academy) i powiedziałam 
rodzicom, że nie chcę chodzić już na balet. Potem szybko 
trafiłam we Frajdzie do grupy sportowej i jeździłam z 
dziećmi starszymi ode mnie. I od tego czasu uwielbiam 
narciarstwo.
- Od ilu lat jeździsz na nartach?
- Pierwszy raz na nartach stanęłam jak miałam 3 lata, a 
trenuję od 6 roku życia.
- Czy jest jakaś osoba, która jest dla Ciebie 
autorytetem?
- Jest wiele osób, które podziwiam, ale tak najbardziej 
Mikaela Shiffrin, amerykańska narciarka. Imponuje mi u 
niej, że przy swojej sławie „zachowuje głowę” i po prostu 
bawi się narciarstwem.
- Od jak dawna odnosisz sukcesy?
- Na razie nie skupiam się na sukcesach, dla mnie ważny 
jest dobry trening i poprawianie błędów – w wolne dni 
jestem gotowa wstawać nawet o 5.00 rano.
- Czy wiążesz w jakiś sposób swoją przyszłość z 
narciarstwem?
- Mam nadzieję, że wszystko się tak ułoży, że będę mogła 
realizować swoje marzenia, czyli między innymi zostanie 
narciarką.
- Jaki jest Twój największy sukces, z którego jesteś 
najbardziej dumna?
- Moje największe osiągnięcie to są Międzynarodowe 
Zawody FIS we Vrátnej,, na których zajęłam III miejsce z 
niewielką stratą do pierwszego miejsca w slalomie 
gigancie.

rozmawiała Maja Paluch

Pasje naszych uczniów

Narciarskie sukcesy
rozmowa z Hanią Ziębą

Walentynki i Dzień Kobiet to dwa święta które wypadają 
w podobnym czasie w roku i dotyczą podobnych 
okoliczności. 
Redakcja „Taktu” przeprowadziła krótką sondę pytając 
uczniów, które święto jest, według nich, ważniejsze. 
Dodatkowo chcieliśmy sprawdzić czy uczniowie z naszej 
szkoły wiedzą kiedy wypada dzień chłopaka.

-   Które święto jest ważniejsze Dzień Kobiet czy 
Walentynki?
-   Zdecydowanie Dzień Kobiet.
-   Czy wiesz kiedy jest Dzień Chłopaka?
-   Nie wiem - przyznała Paulina z klasy VII.

-   Co wolisz Walentynki czy Dzień Kobiet?
-   Chyba Walentynki.
-   Kiedy jest Dzień Chłopaka?
- Nie ma - twierdzi Kasia z klasy III.

- Dzień Kobiet czy Walentynki?
- Walnetynki
- Wiesz kiedy Dzień  Chłopaka? 
- Nie wiem - odpowiedziała Małgosia z klasy III.

- Co byś wybrała Walentynki czy dzień kobiet.
- Walentynki.
- A czy wiesz kiedy dzień chłopaka?
- A jest taki w ogóle - zapytała Jagna z kl III.

- Co ważniejsze Walentynki czy 8 marca?
- Moim zdaniem Dzień Kobiet.
- A kiedy jest Dzień Chłopaka?
- We wrześniu, ale nie wiem dokładnie kiedy-  rzekła 

Julka z kl IX.

- Co jest ważniejsze Dzień Kobiet czy Walentynki?
- Sądzę żw to zależy od człowieka aczkolwiek ja 

wybrałbym Dzień Kobiet - stwierdził Kuba z kl VIII.
-   Wiesz kiedy jest Dzień Chłopaka?
-    W niedzielę- stwierdził Kuba z kl VIII. 

-     Co ważniejsze Dzień Kobiet czy Walentynki ?
-    Dzień Singla - zripostował krótko Karol z kl VIII

pytał Kacper Hełmecki

Głosuję na Dzień Singla

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej 
Europie od średnowiecza. Europa północna i wschodnia 
dołączyła do walentynkowego grona znacznie później.
Święto upamiętnia Św. Walentego, patrona zakochanych.
Dzień Kobiet obchodzony jest od 8 marca 1910r. Został 
upamiętniony przez Socjalistyczną partię Ameryki, po 
zamieszkach w Nowym Yorku
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Szkolna gazeta Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej str. 5

Zaskakujący jest fakt, że większość uczniów naszej 
szkoły, który w tym roku muszą opuścić mury POSA nie 
planuje iść w kierunku artystycznym. Kilkoro z pytanych 
zamierza pójść do Liceum Ogólnokształcącego im. 
Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu na profil 
j ę z y k o w y n p . a n g i e l s k i . I n n i d o L i c e u m 
Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem 
również na profile językowe np. skandynawistyka. 
Niektórzy planują wyjazd za granicę i  później pracę, np. 
Sandra, jako dziennikarka prasowa lub Vanessa, która 
chce studiować filologię angielską lub lingwistykę. Kuba 
chciałby mieszkać i pracować w Szwecji. Pojawia się 
jednak kilka wątków artystycznych jak plany 
kontynuowania szkoły muzyczne na II stopniu szkoły czy 
studia musicalowe. Jest wiele osób, które jeszcze nie wie 
lub nie myśli o swojej przyszłości.

Martyna Bystrowska

Co dalej absolwencie?
Języki przyszłością

Uwaga, idzie obiad
Od czasu przeprowadzki w naszej szkole obiady 
serwowane są w plastikowych pojemnikach. Dostarczane 
są one z restauracji „Polany” z Zakopanego. Wśród 
uczniów opinie na temat posiłków są bardzo jednostronne. 
- Obiady w naszej szkole są niedobre i drogie - 
powiedziała Natalia z kl.V.
- Obiady są średnie a ryby są gorzkie i nie żałuję, że 
przestałam je jeść - orzekła Iza z kl.I. 
- Obiady są okropne, kiedy je jem robi mi się zielono na 
twarzy - stwierdziła Ida z kl.IV. 
- Jedzenie jest zimne i mi nie smakuje - oświadczył Marat 
z III klasy.
- Ja osobiście nie jem obiadów ponieważ są zimne oraz są 
mało słone - powiedziała Asia z kl.VIII.
- Sądzę że o obiadach, że są zimne i niedobre, najlepsze są 
nuggetsy z sosem - powiedziała Paulina z kl. VII. 

rozmawiał Wojtek Widera i Kacper Hełmecki

Historia według Kacpra
 Rewolwer na gąsienicach

Niemcy w czasie II wojny dysponowali naprawdę 
dobrym sprzętem. Aby się o tym przekonać wystarczy 
tylko rzucić okiem na wyposażenie zwykłego żołnierza 
Rzeszy.  Czyli niezły karabin MP 40, świetny 
zmodyfikowany pistolet Steyr oraz legendarna broń 
przeciwczołgowa Panzerfaust.
Na szczęście to co zostało użyte przez Niemców na 
froncie jest raptem ćwiartką w porównaniu do tego co 
miało powstać albo zostało stworzone lecz w niewielkiej 
ilość. 
Jednym z dowodów na to jest działo kolejowe- Gustaw.
Pomysł zbudowania olbrzymiej armaty narodził się już 
przed wojną, Hitlerowi przedstawiono wiele projektów 
takich firm jak porsche czy RHM jednak fuhrer 
ostatecznie zdecydował się na wersje kruppa, a w 1942 
ciężki Gustaw (bo tak się działo nazywało) stał już 
dumnie na torach.
Mogłoby się wydawać że artyleria ma wyłącznie świetne 
parametry: kaliber 802mm, czas przeładowania niecałe 
15 min  świetna celność ale to na tym kończą się dobre 
statystyki bo głównym problemem tego potwora był 
transport i montaż.

Po oblężeniu Sewastopola okazało się że ta armata była 
bezużyteczna i została rozłożona a jej części znalazły się 
na kilku złomowiska w Rzeszy a inne część przetopiono.
Teraz zejdźmy z torów na gąsienice i pomówmy o 
Waffentrager auf panzer E 100 bądź w skrócie WT auf 
e100.
Pod koniec wojny wermacht potrzebował taniego w 
produkcji, mobilnego a przede wszystkim dobrze 
opancerzonego i zabójczego niszczyciela który mógłby 
jednocześnie stawić czoła samolotom jak i czołgom. 
Dowództwu przedstawiono projekty na podstawie 
czołgów panzer IV, panzer 38 oraz E-100.
Moim zdaniem najciekawszy był projekt na podwoziu 
E-100.
 Kiedy utworzono już zawieszenie trzeba było jeszcze 
tylko stworzyć wierze i tu istniały dwa warianty albo 
zwykła armata 150 mm albo coś kompletnie nowego coś 
z czego ,,Wafel” zasłynął czyli działa 12,8cm z dosyć 
specyficznym systemem ładowania. Otóż w zamiast 
standardowej komory czyli takiej do której wystarczyło 
włożyć pocisk i wystrzelić , to WT miał tam specjalny 
magazyn na 6 lub 5 pocisków który można było 
porównać do wielkiego rewolweru. 
Co ciekawe pomysł ,,bębna” z Waffentragera podłapały 
potem inne kraje próbując montować podobny system w 
swoich czołgach. Podsumowując ,, Wafel” był swojego 
rodzaju prekursorem nowej ery ciężkiej broni pancernej.
Niestety auf E100 zaistniał tylko na papieże a więc 
pozostaje nam tylko domyślać się jak bardzo odmienił 
by pole bitwy. 

Kacper Hełmecki


