Istnieje od 1993 r. NIEZALEŻNE CZASOPISMO MŁODZIEŻY ZSP W CHOJNIE
WYDANIE LISTOPAD 2019

Witamy!
Nieuniknione było nadejście kolejnego roku szkolnego. Jesteśmy pewni,
że wakacje były zbyt krótkie, jednak na pocieszenie KOLEJNE JUŻ
W CZERWCU!
W pierwszym tegorocznym wydaniu naszej gazetki, chcemy serdecznie
powitać wszystkich pierwszoklasistów, ale i Wy, starsi uczniowie, nie czujcie
się odsunięci na drugi plan!
Całej społeczności szkolnej, bez wyjątków, życzymy samych pomyślności
w kolejnych miesiącach nauki. Informujemy też, że do naszego zespołu
redakcyjnego dołączyli interesujący młodzi ludzie, którzy będą starać się,
aby ich artykuły przypadły Wam do gustu.
POZDRAWIAMY!

Drogowskazy świadomych wyborów zawodowych
W czerwcu 2019 odbyła się wymiana młodzieży w ramach projektu z programu Erasmus+,
pt. „Drogowskazy światowych wyborów zawodowych” koordynowanego przez stowarzyszenie
Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem
Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. W projekcie wzięło udział 8 organizacji partnerskich
z: Tryavny z Bułgarii, Koszeg z Węgier, Turi
z Estonii, Agros z Cypru, Marsaskali z Malty,
Rokiskis z Litwy, Holstebro z Danii oraz z Chojny.
Pierwszego dnia miały miejsce gry integracyjne oraz wystąpienia, polegające na przedstawieniu przez każdy kraj prezentacji o innym
uczestniku projektu. Umożliwiło to poznanie kultur państw partnerów.
Uczestnicy otrzymali zadanie, w którym
musieli zebrać informacje od rówieśników z tej
samej grupy wiekowej na temat pytań związanych z pracą. Drugiego dnia informacje te zostały
przedstawione i omówione podczas prezentacji
wyników ankiet. Omawiane były również kwestie przedsiębiorczości. Nasi partnerzy wzięli też
udział w grze miejskiej w Chojnie. Po tym wydarzeniu odbyły się zawody strzeleckie między
przedstawicielami poszczególnych państw.
Podczas projektu odbyło się również spotkanie z Panią burmistrz w Urzędzie Miasta
i Gminy Chojna. Uczestnicy przedstawili cele
projektu oraz rozmawiali o potrzebach młodych
ludzi w naszym mieście.

zawodowe. Uczestnicy napisali listy do władz
lokalnych partnerów projektu dotyczące problemów zatrudnienia wśród młodych ludzi.
Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z specjalistą od HR z firmy Volkswagen z Poznania,
na którym poruszane były tematy rynku pracy
oraz rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji siebie. Miał miejsce wyjazd na rynek w Osinowie
Dolnym, którego celem była obserwacja biznesu
oraz umiejętności handlowych. Projekt zakończył
się uroczystą kolacją w restauracji Piastowska
oraz rozdaniem świadectw ukończenia projektu.
Do celów projektu należało m.in.:


rozwijanie wiedzy uczestników o rynku
pracy,



pomoc młodym ludziom w odnalezieniu
własnej profesji,



przygotowanie do prezentacji swojej osoby,



umożliwienie poznania swoich mocnych
i słabych stron w stosunku do danego zawodu,



zdobywanie wiedzy na temat tworzenia
własnej działalności gospodarczej,



rozwijanie wiedzy o kulturze krajów partnerskich,



kształcenie umiejętności pracy w grupie,



doskonalenie języka oraz przełamanie barier językowo-kulturowych.

W środę odbyły się kolejne zajęcia, podczas których zaprezentowano prezentacje na temat sposobu zakładania własnej działalności gospodarczej w krajach partnerskich. Następnie
miały miejsce warsztaty podczas których było
ustalane jakiego miejsca brakuje w Chojnie. Wieczorem odbył się wyjazd turystyczny do Szczecina.
Czwarty dzień skupiał się na zajęciach
z doradcą zawodowym, podczas których były
omawiane mocne i słabe strony oraz preferencje
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Uczestnicy projektu

Pamiętamy o Bohaterach spod Siekierek
W sobotę 21 września trzydziestoosobowa
grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie wraz z dwójką nauczycieli: panem Leszkiem Lejmanem i panem Markiem Bednarzem udała się na cmentarz wojenny w Siekierkach w celu odnowienia krzyży w ramach projektu

8:30. Na miejscu zastaliśmy krzyże wyczyszczone
przez innych wolontariuszy, które były gotowe do
malowania. Każdy z nas dostał wiaderko białej
farby i pędzel, choć niektórzy wzięli potrzebne
narzędzia z domu. Przez około 5 godzin malowaliśmy krzyże znajdujące się po lewej stronie od wejścia, za metalowym krzyżem. Tam możecie zobaczyć efekty naszej pracy. Teraz odnowione krzyże
będą świetnie prezentować się na wszelkiego rodzaju uroczystościach ku pamięci ofiar wojny naszych patronów - Bohaterów spod Siekierek.

gminnego. Projekt ten był sfinansowany przez
gminę Mieszkowice, Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieszkowickiej i osoby prywatne.
W projekcie oprócz nas udział wzięło ponad sto
osób. Na cmentarz dojechaliśmy około godziny

Kacper Wąsik

Akcja charytatywna Caritas
21 września uczniowie naszej szkoły: Julia
Noskowiak, Oliwia Sugier, Julia Konsik i Bartłomiej Sulikowski wzięli udział w akcji Caritas. Akcja została przeprowadzona przez przewodniczącą

szkolnego wolontariatu – Panią Anetę Żurawską.
Współpracowaliśmy z księdzem wikarym –
Pawłem Błasiakiem z parafii z Trzcińska–Zdroju.
Wszystko odbywało się w sklepie "Biedronka"
w Trzcińsku-Zdroju. Pomagały nam również
uczennice Szkoły Podstawowej. Łącznie uzbieraliśmy cztery pełne wózki produktów żywnościowych, które zostały przekazane osobom najbardziej potrzebującym. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy okazać pomoc. Chętnie będziemy brać
udział w tego typu przedsięwzięciach.

Julia Konsik
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Olga Tokarczuk
Wybitna polska pisarka, eseistka, autorka scenariuszy i poetka, z wykształcenia psycholożką,
została uhonorowana przez Szwedzką Akademię
literacką Nagrodą za rok 2018. Dzieła Olgi Tokarczuk, piątej z kolei osoby z Polski z literacką
Nagrodą Nobla, ukazały się już ponad sto razy
(do chwili ogłoszenia 105 x) w tłumaczeniach
na 29 języków obcych. Polka otrzymała Nobla za
mie. Otrzyma wtedy trzy rodzaje nagród: dyplom
Nobla, medal Nobla oraz dokument potwierdzający wysokość nagrody pieniężnej, która wynosi
9 mln koron szwedzkich co w przeliczeniu wynosi ok. 3,6mln złotych.

"wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia". Pisarka odbierze Nobla podczas ceremonii wręczenia nagród 10 grudnia w Sztokhol-

,,Dla mnie jako Polki ta nagroda pokazuje,
że wbrew wszystkim problemom, jakie mamy
z demokracją w naszym kraju, wciąż mamy coś
do powiedzenia światu. Mamy bardzo silną literaturę, silną kulturę. Dedykuję tę nagrodę Polakom’’.
Bartosz Juszczyk

Pierwszaki w szkole
W ramach artykułu do gazety szkolnej
przeprowadzony został wywiad z uczennicą klasy 1acp, Oliwią Biernacką. Chciałyśmy dowiedzieć się jak nowi uczniowie czują się w naszej
szkole, więc poprosiłyśmy jedną z koleżanek
o udzielenie nam odpowiedzi na nasze pytania.
JKAN: Dlaczego wybrałaś ZSP w Chojnie?
OB: Wybrałam tę szkołę, ponieważ jest najbliżej
mojego miejsca zamieszkania, ale też dlatego,
bo słyszałam o niej dużo pozytywów.
JKAN: Co możesz powiedzieć na temat swojej
nowej klasy?
OB: W porównaniu do moich poprzednich klas
jest bardzo liczna, lecz w ogóle mi to nie przeszkadza. Lubię moją klasę i bardzo mi odpowiada takie towarzystwo.
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JKAN: Jakie są twoje relacje z innymi uczniami?
Czy zaprzyjaźniłaś się już z kimś?
OB: Moje relacje z innymi układają się bardzo
dobrze. Mam paru dobrych przyjaciół i bardzo
się z tego cieszę.

JKAN: Z której klasy według ciebie najbardziej
powiewa grozą, a do której wchodzisz z przyjemnością?
OB: Moim zdaniem nie ma klasy, z której powiewa grozą, ale najchętniej wchodzę do sali numer
24 na lekcje z panem Bednarzem.
JKAN: Których przedmiotów uczy ci się najłatwiej i najchętniej, a z którymi masz problem?
OB: Najchętniej uczę się z matematyki i historii,
gdyż najbardziej wchodzą mi te przedmioty do
głowy i nie mam z nimi problemu. Za to strasznie
nie lubię uczyć się angielskiego, choć bardzo lubię się posługiwać tym językiem. Drugim przedmiotem, z którym mi nie idzie jest chemia. Moim
zdaniem nie przyda mi się w dalszym życiu i jest
trudna.
JKAN: Czy masz już faworyta wśród nauczycieli?
OB: Myślę, że moim faworytem wśród nauczycieli jest mój wychowawca Pan Marek Bednarz
oraz Pani Sylwia Małecka i Pani Anna Jabłońska
-Wróbel.

JKAN: Która szkoła jest dla ciebie przyjemniejsza – obecna czy poprzednia?
OB: Nie potrafię wybrać, która szkoła jest dla
mnie przyjemniejsza, bo każda z nich ma mocne
i słabe strony. Do poprzedniej szkoły – wiadomo,
jestem bardzo przywiązana. Miałam tam przyjaciół, którzy nie chodzą teraz ze mną do szkoły,
ale także tęsknię za moim wychowawcą i najlepszymi nauczycielami. Tamta szkoła wielu rzeczy
mnie nauczyła i gdybym mogła to bym chętnie
została w podstawówce, lecz szkoła średnia
to nowy rozdział w moim życiu. Nauczy mnie
wejścia w dorosłe życie i przygotuje do egzaminu maturalnego, który zadecyduje o mojej dalszej
drodze. Doznam tu pewnie wielu przyjaźni i jak
to zwykle się dzieje, pewnie też wielu kłótni.
Moim zdaniem system nauczania oraz zasady
tu panujące są odpowiadające i bardzo przyjemnie mi się uczęszcza do tej szkoły.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu.
Julia Konsik i Alicja Nizio

JKAN: Co skłoniło cię do wyboru kierunku,
na którym jesteś?
OB: Wybrałam liceum o profilu wojskowym,
ponieważ zawsze chciałam chodzić w mundurze
i zajmować się czynnościami charakterystycznymi dla służb mundurowych. Fascynowało mnie
to, ponieważ mój dziadek był strażakiem i chciałam być taka jak on. Zapisując się do MDP moje
plany w kierunku szkoły mundurowej stały się
bardzo realne.
JKAN: Czy chciałabyś coś zmienić w naszej
szkole?
OB: Jak na razie trudno mi stwierdzić czy bym
coś zmieniła, gdyż jestem zbyt krótko w tej szkole, lecz chętnie ściągnęłabym obowiązek noszenia identyfikatorów, a także zmieniła minimalnie
regulamin dotyczący ubioru. Wprowadziłabym
więcej świąt takich jak, na przykład: dzień kolorowych skarpetek czy dzień misia, nocki filmowe
w szkole i miesięczne wyjazdy do kina.
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Święto Drzewa
Dnia 10 października odbyła się XVII edycja Święta Drzewa-programu edukacyjnego Klubu
Gaja. Tegoroczne hasło „Drzewa dla klimatu”
miało zaktywizować Polaków do podejmowania
lokalnych akcji sadzenia i ochrony drzew, z przesłaniem ochrony klimatu i różnorodności biologicznej.

Święto Drzewa. Uczniowie z różnych klas mieli
możliwość zaprezentować swoje zdolności plastyczne oraz wykazać się wiedzą o roli drzew dla
klimatu.

„Przyroda pomaga nam w adaptacji
do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków. Dlatego powinniśmy ją chronić i odtwarzać zniszczone
ekosystemy, a sadzenie drzew pozostaje jednym
z najbardziej skutecznych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu. Działanie zgodne z naturą, a nie przeciwko niej, może przynieść korzyści
nam wszystkim”– podkreśla Jolanta Migdał z Klubu Gaja, koordynatorka programu Święto Drzewa.
W naszej szkole obchody Święta Drzewa
zorganizowali członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego pod opieką zespołu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Miłym akcentem obchodów na rozpoczęcie dnia było wręczenie uczniom
jabłek a głównym punktem obchodów było wspólne posadzenie symbolicznego drzewa oraz czytanie fragmentów poezji i prozy nawiązujących do
drzew.
Dodatkowo odbył się konkurs plastyczny
i Quiz pod takim samym hasłem jak tegoroczne

Komisja w składzie: Andżelika Szkuciak,
Agnieszka Bylewska, Gabriela Lasowska przyznała następujące miejsca konkursie plastycznym:
I miejsce - 3bd,
II miejsce - 3TB,
III miejsce - 2ac.

Opiekun Szkolnego Klubu Ekologicznego
Agnieszka Pawlaczyk

Wycieczka integracyjna klasy 1abd (g)
3 października 2019 r. w czwartek klasa 1abd (g)
wraz z wychowawczynią Panią Anną JabłońskąWróbel i opiekunami wybrała się na wycieczkę
integracyjną do Szczecina.
Pierwszym punktem wyjazdu było kino Helios,
w którym obejrzeliśmy film pt.,,Nieznajomi"
w reżyserii Tadeusza Śliwy. Komedia okazała się
bardzo życiowym przesłaniem i skłaniała do głebokiej refleksji, tym bardziej, że główne role odgrywali wspaniali aktorzy: Maja Ostaszewska,
Tomasz Kot, Aleksandra Domańska, Michał Żurawski i inni.
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Następnie udaliśmy się do Parku Trampolin,
gdzie pod bacznym okiem instruktora mieliśmy
okazję poćwiczyć skoki, salta i inne mniej lub bardziej skomplikowane figury gimnastyczne. Muszę
przyznać, że klasa bawiła się wspaniale pożytkując jednocześnie nadmiar młodzieńczej energii
podczas ćwiczeń fizycznych. Pani wychowawczyni robiła zdjęcia na pamiątkę i dopingowała
nas w naszych poczynaniach. W drodze powrotnej
udaliśmy się na wspólny posiłek do MacDonalda.
Klasa jednogłośnie uznała wycieczkę za bardzo
udaną, a przede wszystkim umożliwiającą szybsze
poznanie się i zintegrowanie uczniów oraz wychowawcy w I klasie edukacji w szkole średniej.
Wiktoria Wiergowska

Otrzęsiny klas pierwszych
Dnia 3.10.2019 r. o godzinie 16:00 w sali
gimnastycznej znajdującej się w budynku nr 2,
odbyły się otrzęsiny uczniów klas pierwszych
liceum ogólnokształcącego. Uczniowie klasy 3bd
pod opieką Pani Agnieszki Pawlaczyk, zorganizowali dla swoich młodszych koleżanek
i kolegów z klas pierwszych szereg atrakcji i zabaw. Klasa 1abd Pani Anny Jabłońskiej-Wróbel
i klasa 1bdp Pani Anny Krzemińskiej rozpoczęły
zabawę od pomalowania twarzy i wypicia
„kocich mikstur”. Następnie uczniowie przystąpili do pierwszej konkurencji, tj. picia na czas
mleka z misek (jak na kota przystało bez użycia
rąk). Na wykonanie zadania mieli maksymalnie
minutę.
Kolejnym wyzwaniem był quiz wiedzy
o swoich wychowawcach i szkole. Okazało się,
że lepiej własnego wychowawcę do tej pory poznała klasa Pani Jabłońskiej-Wróbel, zaś klasa
Pani Krzemińskiej lepiej orientuje się w tematach
związanych ze szkołą.

Trzecią konkurencją, była popularna zabawa
„w karetę”. Czujni pierwszoklasiści nie dali się
podejść i bezbłędnie przebrnęli przez tę konkurencję. Ostatnią atrakcją była gra przypominająca
„głuchy telefon” oparta na jednej ze szkolnych
lektur – „Ferdydurke”.
Na koniec, zadowoleni uczniowie klas
pierwszych wzięli udział w przysiędze wymyślonej przez klasę 3bd, dzięki czemu stali się pełnoprawnymi uczniami Liceum Ogólnokształcącego
w Chojnie.

uczniowie klasy III bd
Patryk Matejko i Miłosz Parczewski

Dlaczego obecność superbohaterów
w popkulturze jest ważna?
Superbohaterowie istnieją w popkulturze
od bardzo dawna. Właściwie każdy z nich miał
swój debiut na kartach komiksów. Ale co sprawia, że dziś mamy ich za idolów, a filmy z udziałem tego typu postaci zarabiają miliardy dolarów
na całym świecie?

sama zdecyduje, że będzie chciała zejść. I to dowodzi, że tak naprawdę każdy z nas może być na
swój sposób superbohaterem.

Weźmy na warsztat tzw. ojca superbohaterów,
Supermana. Jego fenomen z pewnością opiera się
na designie stroju, możliwościach supermocy, ale
jego największą zaletą jest jego człowieczeństwo.
W jednym komiksie opowiadającym o jego przygodach, pewna dziewczyna zamierza popełnić
samobójstwo skacząc z wysokiego budynku. Superman jako stróż miasta mógłby ją po prostu
z niego ściągnąć. On jednak zaczyna z nią rozmawiać i mówi jej, że zostanie tak długo, aż ona
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Innym odzianym w czerwono-niebieski trykot
herosem jest Spider-Man, współcześnie nawet
popularniejszy niż wyżej wspomniany Superman.
Na przestrzeni lat w komiksach ukształtowało się
wiele wersji tej postaci, ale tą najpopularniejszą
wciąż pozostaje ta zaprezentowana czytelnikom
na łamach komiksów Amazing Fantasy w uniwersum 616. Peter Parker jest tu młodym, gnębionym w szkole nerdem, który dopiero w ko-

stiumie zyskuje pewność siebie. I to jest do bólu
prosty, ale skuteczny motyw, by protagonistą
opowieści był ktoś, z kim może się utożsamiać
praktycznie każdy z nas, bo dużo łatwiej rezono-

wać z osobami, które nie są chodzącymi ideałami, ale mają problemy takie jak my, podobny
charakter itd.
Ostatnim bohaterem, któremu pragnę się przyjrzeć jest Batman. To postać tragiczna, od lat jest
pogrążona w żałobie po śmierci rodziców zamordowanych z zimną krwią na jego własnych
oczach. Bruce Wayne nie przepracował śmierci
rodziców, ale swoją traumę traktuje jako przestrogę przed tym, by jak najmniej osób spotkałało
coś podobnego. Można spekulować, że ciąży na
nim poczucie winy w związku z zaistniałą sytuacją, a on sam obarcza się odpowiedzialnością za
rzeczy, na które nie ma wpływu bądź go nie dotyczą. Stąd wynika jego chęć niesienia pomocy
innym, co jest zdecydowanie lepszym działaniem
wynikającym m.in z własnych doświadczeń aniżeli bezwzględne pragnienie zemsty.
Podsumowując, można śmiało utożsamiać się
z większością superbohaterów. Ja w swojej analizie przybliżyłem jedynie trzech, ale mam nadzieję, że to wystarczy, by zmienić co najmniej kilku
osobom punkt widzenia na te fikcyjne postacie
pisane z sercem.

Kącik muzyczny
Witam w kąciku muzycznym!
"Ludzie zawodzą pomimo szczerych chęci, niektóre chwile chcę wymazać z pamięci."
W dzisiejszym wydaniu gazetki opowiem o dość
znanym raperze Tomaszu Chadzie.
Chada, tak właściwie Tomasz Chada urodził się
24 sierpnia 1978 roku w Warszawie. Był polskim
raperem i autorem tekstów. Był przedstawicielem
sceny hip-hopowej. Swoją działalność artystyczną rozpoczął jako nastolatek. W wieku siedemnastu lat nagrał debiutancki utwór,, W-Wa miasto
społeczne”. Reprezentował nurt ulicznego rapu,
początkowo będąc związany z grupą muzyczną
Molesta Ewenement.
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Jan Kołodziej | 1abd(g)

W 2009 roku ukazała się jego debiutancka płyta
zatytułowana ‘’ Proceder”. Chada współpracował z takimi wykonawcami jak: Pih, Pyskaty,
Ero, Fu, Peja, Typ Mes czy członkami grupy Płomień 81. Teksty rapera traktują o życiu na marginesie społecznym, kłopotach z prawem, próbie

ności. Chada został skazany za napaść i pobicie.
W międzyczasie zapadł wyrok w sprawie za kradzież oraz posłużenie się dokumentem innej osoby, za co skazany został na kolejne dwa lata. Korzystając z przepustek w odbywaniu kary w zakładzie karnym rozpoczął pracę nad kolejną płytą. 24 grudnia 2013 roku został udostępniony singiel pt.,, Syn Bogdana” z albumu pod tym samym tytułem, którego premiera odbyła się 25
kwietnia 2014 roku. 14 marca 2018 roku Chada
wyskoczył z okna na trzecim piętrze budynku
i z urazem kręgosłupa został przewieziony na
oddział ortopedyczny szpitala w Mysłowicach.
Myślę, że sam tego nie zrobił, ktoś komu przeszkadzał pomógł mu w tym. Gdy przewieziono
go do szpitala psychiatrycznego w Rybniku
zmarł podczas badań.

przetrwania czy dwulicowości. W swoich utworach powołuje się na wątki autobiograficzne,
tworząc klimat wiarygodności opowiadanych
przez siebie historii. Jego utwory charakteryzuje
m.in. agresja, bezkompromisowość i gorycz.
W 2009 roku kilka dni przed premierą solowego
albumu Chady, zatytułowanego Proceder, sąd
odwiesił ciążący na nim wyrok 22 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Wkrótce potem raper został osadzony w zakładzie karnym w
Bydgoszczy. Od czerwca 2012 roku w Grodkowie odbywał wyrok trzech lat pozbawienia wol-

15 listopada wchodzi do kin film” Proceder”
opowiadający o życiu i twórczości Tomasza Chady. Główną rolę w filmie zagra Piotr Witkowski.
Uważam, że Chada miał ogromny talent i przede
wszystkim wsparcie wśród wielu fanów. W jego
tekstach widać pasję i miłość do muzyki i rapu.

Martyna Bartosewicz
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Ukryte talenty
W tym wydaniu publikujemy wywiad z Martyną
Bartosewicz z klasy pierwszej liceum.

Paderewskiego w Poznaniu w klasie muzyki rozrywkowej.

Weronika: Od kiedy zaczęłaś
muzyką i śpiewem?

W:Wiążesz przyszłość ze śpiewem ?

interesować się

Martyna: To dosyć trudne pytanie, ponieważ od
wczesnego dzieciństwa muzyka była dla mnie
czymś wyjątkowym. Zaczęło się od występu
w przedszkolu a od 8 roku życia zaczęłam bardziej się tym interesować śpiewając w chórze
szkolnym.

M: Oczywiście , że wiążę przyszłość ze śpiewem. Nie wyobrażam sobie bez tego życia. Jest
to część mnie.
W: Jaki rodzaj muzyki lubisz śpiewać?
M: Najpewniej czuję się w balladach, ale zdarza
się że śpiewam też inne utwory.

W: Czy masz kogoś kto wspiera cię w tym co
robisz?

W: Czy ciągnie cię jeszcze do jakiegoś programu ?

M: W śpiewaniu wspiera mnie zawsze moja rodzina, ale najważniejszą rolę odgrywa w tym moja mama, ponieważ jeździ ze mną na konkursy
i tak naprawdę to w niej mam największe wsparcie.

M: Myślę że na tę chwilę nie.
W: Twój ulubiony wokalista?
M: Nie mam ulubionego wokalisty ale inspiruje
mnie Beyonce i Monika Urlik.

W: Jak radzisz sobie ze śpiewem przed dużą publicznością?
M:Kiedyś było to dla mnie dosyć stresujące, ale
z wiekiem zaczęłam się z tym oswajać i tak naprawdę teraz nie mam z tym najmniejszego problemu.
W: Czy spotkałaś się z nieprzyjemnymi sytuacjami związanymi z twoim zainteresowaniem ?
M: Oczywiście że tak nie raz słyszałam jaka to ze
mnie ,, gwiazda” i czasami musiałam słuchać
krytyki, bo tak naprawdę nie każdemu musi podobać się to co robię i jak to robię. Ale staram się
tym nie przejmować.
W: Największe osiągnięcie?
M: Moim największym osiągnięciem jest udział
w Przesłuchaniach w Ciemno the Voice Kids
2017 r.
W: Czy masz jakieś marzenie związane z muzyką?
M: Moim marzeniem związanym z muzyką jest
ukończenie Akademii Muzycznej im. Ignacego
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Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów na scenie.

Weronika Mazur

Największa premiera ubiegłego miesiąca!
"Joker" to film w reżyserii Todda Philipsa, będący studium psychologicznym postaci, jaką jest
największy złoczyńca w historii komiksów. Arthur Fleck jest niedocenionym komikiem, któremu życie nieustannie płata figle. Musi opiekować
się chorą matką, cierpi na kilka schorzeń psychicznych i ciągle czuje się zaszczuty przez społeczeństwo. Udręczony przez życie, stopniowo
staje się seryjnym mordercą z charakterystycznym wizerunkiem, z czym czuje się lepiej niż
kiedykolwiek.
Taki jest zarys fabuły tej produkcji. A jak wypadł
sam film? Naprawdę świetnie! To bardzo ludzka
historia pochodzenia, w której wszystko jest dopięte na ostatni guzik, począwszy od wybitnej
roli Joaquina Phoenixa wcielającego się w głównego bohatera, kończąc na pięknych zdjęciach
czy wyśmienitym udźwiękowieniu. Fabuła jest
niezwykle wciągająca, a zważając na to, jak po-

rządnie wypada tu aranżacja, mogę śmiało mówić o filmie kompletnym.
Jan Kołodziej | 1abd(g)

SPORT
Wrzesień i październik pod względem
sportowym był bardzo ciekawy. Zacznijmy, więc
może od Mistrzostw Europy Mężczyzn 2019.
Organizowane były przez 4 kraje: Belgię, Francję, Holandię i Słowenię. W wydarzeniu brały
udział 24 drużyny. Po raz pierwszy w historii
wystąpiły: Macedonia Północna oraz Czarnogóra. Złoty medal zdobyła Serbia, która bez ani jednej porażki przeszła przez grupę B pokonując:
Niemcy (3:0), Słowację (3:0), Hiszpanię (3:1)
i Belgię (3:0). W 1/8 finału ograli Czechów, ale
w ćwierćfinale nie było już tak prosto. Wygrali
z wynikiem 3:2. W półfinale wygrali z Francuzami 3:0. W finale pokonali Słowenię, która zwyciężyła z reprezentacją Polski w walce o finał.
Mimo przegranej w półfinale nasi pokazali, że
była to chwilowa niedyspozycja, pokonując Francję 3:0 w meczu o brąz.

Zarówno od trenera kadry Vitala Heynena,
jak i kapitana Michała Kubiaka możemy usłyszeć, że ta porażka była potrzebna, by nie popełnić podobnych błędów na ważniejszych imprezach.W planach naszej kadry jest złoty medal na
igrzyskach olimpijskich, które odbędą się
w 2020 roku.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Serbia
2.Słowacja
3.Polska

Wiktoria Wiergowska
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Cytat naszej noblistki
Jak wygląda świat, kiedy życie staje się tęsknotą? Wygląda papierowo, kruszy się w palcach,
rozpada. Każdy ruch przygląda się sobie, każda
myśl przygląda się sobie, każde uczucie zaczyna
się i nie kończy, i w końcu sam przedmiot tęsknoty
robi się papierowy i nierzeczywisty. Tylko tęsknienie jest prawdziwe, uzależnia. Być tam, gdzie się
nie jest, mieć to, czego się nie posiada, dotykać
kogoś, kto nie istnieje. Ten stan ma naturę falującą i sprzeczną w sobie. Jest kwintesencją życia

i jest przeciwko życiu. Przenika przez skórę do
mięśni i kości, które zaczynają odtąd istnieć boleśnie. Nie boleć. Istnieć boleśnie - to znaczy, że
podstawą ich istnienia był ból. Toteż nie ma od
takiej tęsknoty ucieczki. Trzeba by było uciec poza
własne ciało, a nawet poza siebie. Upijać się?
Spać całe tygodnie? Zapamiętywać się w aktywności aż do amoku? Modlić się nieustannie?
Olga Tokarczuk

Sałatka alpejska
Składniki:


1 opakowanie kaszki kuskus;



pół posiekanej czerwonej papryki;



pół posiekanej zielonej papryki;



posiekane pomidory z puszki;



posiekana natka pietruszki;



1 cytryna;



posiekane zielone oliwki;

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki wsypać do ugotowanej wcześniej kaszki i dokładnie wymieszać. Polać wszystko sokiem z cytryny. Najlepiej przyrządzić kilka
godzin lub dzień przed podaniem.

Życzymy smacznego!
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