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  Rok szkolny 2021/2022 uważam za otwarty. Drugi miesiąc zapoznawania
się powoli dobiega końca, a my, jako nowa klasa pierwsza tutejszej szkoły,
postawiliśmy poszerzyć wiedzę z historii podczas wycieczki do muzeum.
Był to fantastyczny wybór, nie tylko pod względem nabywania wiedzy, ale
i poznawania obszaru miasta, w którym podjęliśmy naukę. Pałacyk
Oborskich – bo tam właśnie rozpoczęła się nasza przygoda z wycieczkami,
zostanie zapamiętany przez nas na długo. 
  „Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele nielicznym” – to sentencja,
która już na wstępie przykuła moją uwagę. Została ona zamieszczona w
jednej z komnat tego miejsca i opisuje trudne czasy, w których hrabiowie
Oborscy musieli żyć. Były to lata od końca XIX wieku do zakończenia
drugiej wojny światowej. Po tym czasie niestety nie dano im się nacieszyć
tym pięknym pałacykiem, jaki do nich należał.  Władza komunistyczna,
która przejęła rządy w Polsce, zdecydowała wówczas, że osoby, takie jak
państwo Oborscy, będą musiały wynieść się ze swoich własności na
odległość do 50 km od rezydencji. Hrabiowie jednak nie do końca
posłuchali rozkazu i przez kilka kolejnych lat zamieszkiwali okolice
niedaleko ich dawnego lokum z myślą, iż jeszcze tam wrócą. Niestety, tak
się nie stało. Podczas swojej przeprowadzki zdołali jednak zabrać ze sobą
wiele cennych rzeczy, które później spieniężyli, aby przeżyć w tym ciężkim
dla wszystkich okresie. 
 Faktem zaskakującym każdego z odwiedzających tę posiadłość jest
własność prywatna znajdująca się w tym miejscu do 1939 roku. Były to
dwa cenne zbiory: malarstwo i książki. Znajdowała się tam największa
biblioteka prywatna do wybuchu wojny. Niestety, z opowieści pana
przewodnika można dowiedzieć się, iż zachowało się tylko 30 sztuk
egzemplarzy tych pięknych starodawnych książek. Co ciekawe, obiekt, w
którym mieliśmy okazję być, kilkadziesiąt lat po wojnie pełnił funkcje
mieszkalne. Nawet do tej pory można spotkać osoby, których dzieciństwo
rozpoczęło się właśnie tam.
    

Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd
przychodzi. Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez

pamięci...
Norman Davies



  Po krótkim zarysowaniu historii tego miejsca przewodnik zabrał nas w
podróż do tamtego świata. Mogliśmy przenieść się na chwilę w czasy,
kiedy to rzadko kto miało okazję żyć w dogodnych warunkach. To, co
przykuło moją uwagę, znajdowało się już w pierwszej zwiedzanej
komnacie. Suknia – bo to właśnie o nią chodzi – pochodziła z przełomu
XIX i XX wieku, a swoim wyglądem przypominała rekwizyt z dawnych
filmów. Można powiedzieć, że chwile spędzone w tamtym miejscu były jak
przeniesienie w świat pięknej baśni.
   Kolejne pomieszczenia prezentowały dużo zabytków, jednak jeden z nich
zwrócił moją uwagę. Przedmiot ten to stara kasa pochodząca ze sklepu
Łojczyków, którą datuje się na początek lat XX. Wygląda ona
zadziwiająco, jednak, co ciekawe, waluta, która się na niej znajduje, na
pewno nie jest tą, o jakiej byście pomyśleli. Są to bowiem Deutsche Mark i
Fenigi, czyli jednostki monetarne używane w Niemczech. Jedna taka marka
była równa 1000 fenigom. Ów zaskakujący fakt jest związany z czasami po
pierwszej wojnie światowej, kiedy to właśnie ta waluta obowiązywała w
Polsce aż do reformy Władysława Grabskiego, wprowadzającej złotówki.
  Wycieczka do muzeum regionalnego zakończyła się spacerem wokół
pałacyku, gdzie mogliśmy zrobić sobie zdjęcia na tle cudownych
jesiennych liści, a także przy wystawie. Czas spędzony w tym miejscu był
nie tylko wspaniałym sposobem na oderwanie się od lekcji, ale i okazją do
zaczerpnięcia informacji na temat  historii miasta. W końcu „Kto nie zna
historii Polski – ten tęskni do Europy”. 

Marta
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Warto wiedzieć
 Naucz się doceniać to co masz, zanim czas sprawi,

 że docenisz to co miałeś…
 

Susan Lenzke
 Jest taki moment w życiu,
kiedy to pragniemy poczuć,
kim naprawdę jesteśmy. Przez
długi czas wydaje nam się to
zbyt błahy powód na tracenie
cennych dla nas chwil, lecz
dopiero z biegiem lat
rozumiemy, iż to, co było,
kształtuje całą naszą
przyszłość. Mam tutaj na
myśli nie tylko nasze życie,
jako jednostki, ale i całej
grupy — narodu. Jednak co
powyższe słowa mają
wspólnego z zamieszczonym
cytatem? Wbrew pozorom
dużo. 
 Kiedy już jesteśmy na tym
poziomie, że chcemy zagłębić
się w zdarzenia, które już
miały miejsce, to najczęściej
okazuje się, iż jest już za
późno. W końcu nikt z nas nie
jest nieśmiertelny, a osoby
posiadające tą tak cenną
wiedzę w wielu przypadkach
zostają niewysłuchane przez
nikogo.

Bursa — bo to właśnie ją chciałam Ci
dzisiaj przedstawić, znajduje się tak blisko
naszej szkoły, a jednocześnie tak daleko,
że mało kto zdołał zapoznać się z jej
historią. Z tego też powodu pragnę zabrać
Cię w krótką podróż do roku 1907, kiedy
wszystko się zaczęło. Data ta wskazuje na
powołanie do życia Towarzystwa Bursy
Gimnazjalnej. Zaczynają się działania,
które mają doprowadzić do powstania
dużego budynku. Plany zakładają, że
będzie to okazała budowla, znajdująca się
nieopodal gmachu gimnazjum. 

Zdjęcie 3, leliwa.pl
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 Następuje tworzenie olbrzymich projektów. Wszystko to dzieje się bardzo
szybko pod czujnym okiem A. Tarkowskiego z Tarnowa, który pracuje
wedle opracowanego planu księdza Romana Sitki. Wszyscy pragną, by był
to piękny, spełniający swoją rolę budynek. Z tego też powodu nadzór nad
działaniami musi sprawować ktoś, kto się zna. Jest to mielczanin, inżynier
Jan Haładej. Budowa dobiega końca. Miejsce to zostaje oddane do użytku
w 1912 roku. W tym też czasie, bo 3 listopada, następuje poświęcenie z rąk
biskupa tarnowskiego księdza Leona Wałęgi. Powstaje cudowne miejsce,
które mieści w sobie pomieszczenia mieszkalne, kuchnię i co najważniejsze
kaplicę. Gdy już wszystkie działania zakończono, trzeba było jakoś
upiększyć ten obszar. Zasadzono wówczas drzewa owocowe i założono
ogród warzywny. Wszystko wygląda przepięknie. Następuje ogromna
radość, spowodowana realizacją dużego jak na tamten okres
przedsięwzięcia, lecz wszystko do czasu.
 
 

  Nadchodzi rok 1914, wybucha pierwsza wojna. Budynek, wspomniany
powyżej, zostaje przekształcony na szpital. Jest to czas niepokoju dla
wszystkich. Kilkanaście lat później, rok 1939, następuje początek okupacji
hitlerowskiej, bursa pełni funkcje mieszkalne. 
  Żyje tam uczęszczająca do gimnazjum młodzież z rodzin niemieckich i
tych, które zgodziły się na podpisanie niemieckiej listy narodowej —
Volkslisty. Rozpoczynają się chwile grozy dla wszystkich Polaków, którzy
mają utrudniony dostęp nie tylko do wiedzy, ale i wszystkiego. Ich dzieci
mogą pobierać naukę tylko na poziomie podstawowym, co bardzo
ogranicza ich pogląd na cały świat. Mimo wszystko ludzie się nie poddają. 

Zdjęcie 4, tmzm.mielec.pl
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W tym też okresie kaplica, w której jeszcze kilka lat wcześniej były
sprawowane msze, staje się magazynem.  
   Rok 1944, 6 sierpnia, następuje wyzwolenie Mielca. W końcu po tak
długim czasie do tego budynku wprowadza się młodzież Gimnazjum i
Liceum, a w kaplicy mogą odbywać się msze. Spokój zostaje jednak bardzo
szybko zakłócony, 13 listopada 1944 - bardzo ważna data. Właśnie wtedy
do piwnicy bursy wpada jeden z pocisków i rani, a także zabija kilku
nauczycieli i uczniów. Był to czas jednego z ostrzałów artyleryjskich
prowadzanych przez Niemców zza Wisłoki.
    Lata 50. i 60. - część internatowa zostaje zamieszkana przez dziewczęta z
Liceum Pedagogicznego, aż do lat 70. kiedy to dominującą grupę stanowiły
dziewczęta z Liceum Ekonomicznego.
 Wszystkie powyżej wymienione wydarzenia wpłynęły na bogatą
przeszłość tego miejsca. Miejsca, w jakim obecnie się uczymy i na którego
poznaniu powinno nam zależeć. Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć
o ciekawym fakcie związanym z tym miejscem. Kaplica Św. Stanisława
Kostki od 1979 roku pełniła przejściowo funkcję kościoła parafialnego.
Były to czasy tworzenia się parafii Ducha Świętego, do której obecnie
należy.

Marta

Wycieczka do Krakowa

   Naszą wycieczkę zaczęliśmy od zbiórki pod szkołą o godzinie 7:30. Gdy 
 wszyscy się zebrali, przyjechał autokar, którym mieliśmy pojechać do
Krakowa. Podróż trwała nieco ponad dwie godziny. Przez ten czas w sumie
nic ciekawego się nie działo, niektórzy rozmawiali, inni przespali całą
drogę. Wreszcie dotarliśmy do celu. 

  11 października klasy IIIBSp (wych. Ilona Dziewit) i IIIBSg (wych. Małgorzata
Lubera) udały się na wycieczkę do Krakowa. Relację z tego zdarzenia
prezentujemy poniżej.
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   Kraków, ogromne miasto, niegdyś stolica Polski, bardzo nas zaskoczył,
pozytywnie, swoją wielkością. 
  Podziwialiśmy widoki przez okno autokaru. Nim się spostrzegliśmy,
dojechaliśmy do pierwszego naszego celu, a była nim Ikea, sklep 
z meblami. Zatrzymaliśmy się na parkingu i wybraliśmy się na zwiedzanie.
   Mieliśmy na to godzinę i pół, a przecież Ikea to duży sklep z bogatym 
i różnorodnym asortymentem. Najbardziej spodobały mi się tam magazyny,
ponieważ były bardzo wysokie i miały dużą przestrzeń do magazynowania.

    Po zwiedzaniu Ikei udaliśmy się do naszego pojazdu i wyruszyliśmy do
drugiego celu podróży, czyli muzeum figur woskowych oraz kopca
Kościuszki. W muzeum znajdowały się ciekawe eksponaty, ale mnie
najbardziej spodobał się kopiec, ponieważ roztaczał się stamtąd wspaniały
widok na okolicę oraz na całe miasto, a w dodatku było tam bardzo
wysoko.
    Po zwiedzaniu kopca i muzeum ruszyliśmy znowu do autokaru, żeby
dostać się na krakowski rynek. Było tam niesamowicie, wspaniałe stoiska 
z pamiątkami, duży wybór sklepów… Niestety, czas na zwiedzanie rynku
nie był zbyt długi, ale i tak udało się nam go jak najlepiej wykorzystać.
Zrobiliśmy dużo zdjęć, w tym jedno wspólne. Nasze wrażenia były bardzo
dobre. O 16:30 musieliśmy się już zbierać, bo kończył się czas
zaplanowany na wycieczkę. Dotarliśmy do pojazdu i pożegnaliśmy
Kraków.

Dominik
 

Zdjęcie 5,  M. Ż. Zdjęcie 6, M. Ż.
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Rzuć palenie już dziś!
   Żyjemy w czasach XXI wieku. Ludzie z roku na rok się zmieniają.

Zmienia się pokolenie. Ludzie byli inni kiedyś, inni są teraz. Jacy są? Czym
się zajmują? W tych czasach palą nie tylko dorośli, ale i młodzież pali
papierosy. Dlaczego palą? Po co? Te pytania nurtują wiele osób
niepalących. Nie pal, zrozum to! Lepiej wcześniej przejrzeć na oczy, a nie
dopiero wtedy, gdy już będzie za późno! Rzuć palenie już dziś!
  Głównym powodem, by rzucić palenie, jest jego niszczący wpływ na
nasze zdrowie. Wraz z paleniem psują się szczególnie nasze płuca, co może
prowadzić do poważnych schorzeń, np. choroby nowotworowej. Osoby
palące także częściej chorują na migrenę czy przeziębienie niż osoby
niepalące. Nie pal, palenie szkodzi zdrowiu!
  Rzucając palenie, zaoszczędzamy pieniądze, które możemy wykorzystać
na realizację swoich marzeń. Dajmy na to, że ktoś na tydzień wypala dwie
paczki papierosów. Przyjmijmy, że jedna paczka kosztuje około 14 zł.
Osoba wypaliła dwie, co daje nam kwotę 28 zł tygodniowo. Te pieniądze
można wydać na coś innego. Bardziej pożytecznego. Złotówka do złotówki
i zbierze się pokaźna suma.
   Bądź mądrzejszy/mądrzejsza od ludzi, którzy palą. Rzucenie palenia nie
jest rzeczą łatwą, gdyż w przypadku uzależnienia wymaga to dużej
dyscypliny i czasu, a także często pomocy bliskich. Uzyskasz satysfakcję,
że to zrobiłeś/zrobiłaś. Jesteś mądrzejszy/mądrzejsza, wybrałeś/wybrałaś
dobro, lepszą opcję, dzięki czemu możesz jeszcze naprawić na przykład
swoją kondycję fizyczną.
   Jak widzimy, jest wiele powodów, by rzucić palenie. Jest to osiągalne,
tylko należy chcieć, znaleźć motywację, mieć silną wolę. 

    Oszczędź swoje zdrowie i pieniądze, bądź lepszy/lepsza od innych!
Nie patrz na innych, że palą, nie próbuj im zaimponować w ten sposób!
Rzuć palenie już dziś!

Daria
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   A może do Przemyśla? 

  Podkarpacie pełne jest miejsc, które warto odwiedzić. Jednym z nich jest
Przemyśl, gdzie można podziwiać architekturę, zielone parki, kolorowe
fontanny czy zamki. 

Atrakcje naszego regionu

 Miasto zostało nawet laureatem europejskiego konkursu EDEN na
najlepsze kierunki turystyczne, co jest sporym wyróżnieniem. 
Dobrze, ale co właściwie w Przemyślu można zobaczyć? Otóż możliwości
jest bardzo wiele. Możemy udać się do Muzeum Dzwonów i Fajek,
odwiedzić wioskę Fantasy położoną w pobliskich Kuńkowcach. Znajduje
się tam drewniany gród, który powstał jako scenografia gier inspirowanych
literaturą fantasy. Możemy się przemienić pogromcę smoków, druida lub
inną ciekawą postać. 
  Nie sposób nie wspomnieć też o tajemniczej Twierdzy Przemyśl, będącej
jedną z największych w Europie na początku XX wieku. To właśnie tam
miały miejsce walki żołnierzy Austro-Węgier i Rosji podczas I wojny
światowej. Niestety wysadzono ją w 1915 roku. W Przemyślu warto zajrzeć 

Zdjęcie 7, zszywka.pl
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również do Fredreum - najstarszego teatru amatorskiego w Polsce, zwiedzić
archikatedry: katolicką i grekokatolicką oraz poszukać wojaka Szwejka.

Zdjęcie 8, przemysl.pl

   Mówi się, że Przemyśl jest niczym pudełko czekoladek: nigdy nie
wiadomo, czego się w nim spodziewać. Ale jedno jest pewne: zaskoczenie
będzie pozytywne! Tu po prostu trzeba przyjechać. Przemyśl to sobie :)

Joanna 

 Poznajmy się!
  Wywiad z panią Teresą Ziębą, absolwentką Liceum Ekonomicznego w

Zespole Szkół Ekonomicznych, a obecnie pracownikiem
administracyjnym oraz nauczycielem przedmiotów zawodowych w
naszej szkole.

Dlaczego postanowiła Pani zostać nauczycielem?

 Lubię wyzwania, a praca ze wspaniałymi, młodymi ludźmi – z Wami, to
nie lada wyzwanie. Zawsze powtarzam, że każdy człowiek, każde
doświadczenie, każdy kontakt jest ważny, wszyscy możemy się od siebie
nawzajem niezwykle dużo nauczyć. Jesteście młodzi, kreatywni i pełni
pomysłów, czerpać z tej waszej młodości to dla mnie ogromna wartość.
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 Jakie ma Pani obowiązki jako pracownik Zespołu Szkół
Ekonomicznych?

   Oprócz tego, że uczę, to możecie mnie jeszcze spotkać w sekretariacie
szkoły. Szkoła, jak wiecie, pełni funkcje dydaktyczno-opiekuńczo-
wychowawcze. Tych obowiązków jest więc sporo. 
   Nie będę oczywiście streszczać całego zakresu moich obowiązków, ale
musicie wiedzieć, że niezależnie od tego czy w danym momencie jestem
pracownikiem administracji, czy nauczycielem, to zawsze jestem dla Was,
służę pomocą i wszystkie sprawy, które Was dotyczą, są dla mnie
priorytetem.

Jak długo pracuje Pani w naszej szkole?

  W Zespole Szkół Ekonomicznych pracuję od 2007 roku, ale ze szkołą
związana jestem znacznie dłużej, ponieważ ukończyłam tutaj Liceum
Ekonomiczne.

Co jest najtrudniejsze w zawodzie nauczyciela?

  Dla mnie najtrudniejsze jest to tak zwane sprawiedliwe ocenianie czy
traktowanie. Nigdy do końca nie wiem, czy stopień był sprawiedliwy,
ponieważ za mało wiem o uczniach, ich trudnościach, uwarunkowaniach
zewnętrznych i wewnętrznych do nauki itp. Zawsze przy wystawianiu
oceny biorę pod uwagę nie tylko samą odpowiedź czy zadanie, ale również
zaangażowanie, pracę, staranie, postawę ucznia, jednak wiem, że to za
mało, bo może być jeszcze coś głębiej, czego pewnie nie wiemy, nie
widzimy, uczeń nie chce lub nie może powiedzieć. Zdecydowanie
ocenianie czyjejś pracy, wysiłku jest bardzo trudne.

Który kierunek w szkole jest według Pani najciekawszy?

 Wszystkie kierunki są bardzo ciekawe, a ich absolwenci poszukiwani na
rynku pracy. Każdy zawód jest inny, niemniej jednak wiele treści nauczania
i przedmiotów powtarza się we wszystkich zawodach, tylko zgłębiane są
różne aspekty omawianych zagadnień. 
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Co najbardziej podoba się Pani w zawodzie nauczyciela?

  Najwięcej radości sprawia mi sam kontakt z Wami. Dużo satysfakcji
czerpię z pracy wtedy, kiedy przynosi wymierne efekty, kiedy uczniowie
opanowują realizowane partie materiału, samodzielnie potrafią rozwiązać
zadania, wykazują zainteresowanie tematem i aktywnie uczestniczą w
lekcji. Wasze osiągnięcia i wyniki to dla mnie największa motywacja do
coraz lepszej pracy.

Co zmieniłaby Pani w swojej pracy, aby czuć się lepiej?      
   

  Bardzo dobrze czuję się w swojej pracy. Jest to jednak praca, w której
każdy dzień jest inny, przynosi nowe wyzwania. Oprócz stale
wykonywanych, powtarzających się czynności pojawiają się nowe sytuacje,
wydarzenia, osoby, kontakty. Dlatego uważam, że trzeba ciągle doskonalić
swoje umiejętności, poszerzać horyzonty, rozwijać lub pogłębiać relacje z
otoczeniem. Sytuacje, w których będziemy umieli się odnaleźć, nie będą
stanowiły dla nas problemu, ani przyczyniały się do stresu.

Jak lubi Pani spędzać wolny czas?

  Prowadzę aktywny tryb życia, nie mam wolnego czasu J. A kiedy już
mam, to wypełniam go dobrą książką, słuchaniem muzyki, zdarza mi się też
oglądać filmy na Netflixie.

Dziękujemy za rozmowę.
Kornelia



14

2021krzykekonomik@o2.pl

   Jak co roku, w naszej szkole wśród klas I została przeprowadzona ankieta
dotyczącą tego, jak nowi uczniowie czują się w naszej szkole.
W ankiecie przygotowanej przez uczniów klasy IaT na platformie
Microsoft Forms wzięło udział 45 uczniów wybranych losowo.
      Jej wyniki prezentujemy poniżej:

Ankieta dla klas I

     Nasza szkoła wg uczniów (przykładowe odpowiedzi):

     Czuję się w tej szkole dobrze. Bardzo imponuje mi poziom lekcji
prowadzonych przez Pana Wiesława Wałka, nie znałem innego nauczyciela,
który w tak dobry sposób potrafi przekazać wiedzę. 
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      Miła atmosfera, lecz lęk przed niektórymi przedmiotami.

      Szkoła z wysokim poziomem i wymaganiami, a zarazem umiejąca wpoić
nam wiedzę.

      Miejsce, gdzie można poznać wiele osób i dużo się nauczyć.

biologia (13 głosów)
wychowanie fizyczne (11 głosów)
j. angielski (9 głosów)
matematyka (9 głosów)
geografia (8 głosów)

       Pięć najbardziej lubianych przedmiotów przez uczniów:
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Nasze recenzje

     Czy lubię swoją szkołę? (Przykładowe odpowiedzi):

    Tak, większość nauczycieli jest fajna, mam cudowną klasę i otaczają
mnie ludzie pełni pozytywnej energii.

     Tak, lubię swoją szkołę, bo jest ładna.

     Tak, podoba mi się tutaj atmosfera. 

Warto przeczytać!
 

Pięknem w czytaniu jest to, że pozwala nam ono podróżować 
 w sposób,

 którego nie da się pojąć.

                                                                           Alek Wek
   Wielu uczniów, zniechęconych kanonem lektur szkolnych, kompletnie

porzuca piękną możliwość, jaką jest czytanie książek. Warto pokazać, że
istnieją inne książki niż narodowe epopeje, które są o wiele bardziej
interesujące i wciągające dla czytelnika.
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   Książką, której warto się przyjrzeć, jest Behawiorysta napisany przez
Remigiusza Mroza. Jest ona połączeniem kryminału i thrillera. Fabuła
została opisana w dość nietypowy sposób – jest niepowtarzalna i wciąga
czytelnika już od pierwszej strony.
   Były prokurator, Gerard Edling to intrygująca postać, niekiedy pełna
sprzeczności. Jako specjalista od kinezyki, umie odczytać każdy
niewerbalny gest, dzięki czemu w świecie prawa funkcjonuje jako
Behawiorysta. Ważna jest przeszłość Edlinga, która jest niejako czarną
kartą w jego historii, ciągnie się za nim jak cień i nie daje mu spokoju.
    Warto jednak przejść do samego początku całej historii. Wszystko opiera
się na dylematach moralnych całych grup ludzi, gdy w wirtualnym świecie
rozpoczyna się Koncert krwi. Główny antagonista, jakim jest Kompozytor,
doskonale spełnia swoją misję. Kolejne odsłony brutalnej gry pokazują
prawdziwe twarze całej społeczności, bo każdy człowiek ma w sobie tę złą
cząstkę duszy. Pomimo tego, że Gerard nie pracuje już w prokuraturze, jest
proszony o odczytywanie mowy ciała Kompozytora. Tym samym
rozpoczyna lawinę zdarzeń, których skutki są już nieodwracalne.
    Behawiorysta to właściwie książka, która łączy to wszystko, co znajduje
się w każdej istocie ludzkiej – zło, traumatyczną przeszłość i chęć zemsty.
Fascynujące jest to, jak z każdą stroną, odkrywane są kolejne karty z
historii głównych bohaterów, dzięki czemu na samym końcu można
zobaczyć i zrozumieć cały ciąg przyczynowo-skutkowy.
   Kompozytor okazuje się Dyrygentem. Od początku jest niszczącą siłą,
która sprawia, że Gerard tak naprawdę staje się innym człowiekiem i
przekracza granice swej własnej moralności. Moralności, która ostatecznie
doprowadza do jego zguby.
   Ta książkowa pozycja jest idealna dla początkujących czytelników,
którzy nie chcą rzucać się w wir zawiłych słów i metafor. Remigiusz Mróz
łączy przyjemny styl pisania ze zrozumiałą treścią, która zatraca czytelnika
w całej historii, dzięki czemu staje się ona fascynującym umileniem
rzeczywistości, otoczonej przez ciąg elektronicznych urządzeń.

Kornelia
 



„Chłopiec w pasiastej piżamie” reż. Mark Herman

  Kiedy usłyszałam, że film ten ma coś wspólnego z wojną oraz że jest z
roku 2008, wydał mi się na początku nudny, ale po obejrzeniu go mogę
śmiało stwierdzić, że moje myślenie było błędne.

   Każdy z nas powinien obejrzeć ten smutny, a zarazem piękny film, który
opowiada, jacy bezlitośni byli Niemcy wobec wspólnoty żydowskiej, oraz
jak wygląda przyjaźń aż do śmierci.
  Film jest adaptacją książki Johna Boyne pod tym samym tytułem, wydanej
w 2006 roku. Pokazuje piekło obozów koncentracyjnych oczyma dziecka.
  Żaden z głównych bohaterów nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji, w
jakiej obecnie się znajduje. Każdy z chłopców nazywa swojego ojca
bohaterem. Myśli tak zarówno syn niemieckiego oficera, jak i żydowskie
dziecko. Co o tym sądzicie? Czy miłość ojca do syna jest bezwarunkowa?
   Polecam ten film każdemu. Mimo iż nie jest to produkcja najnowsza, jej
fabuła jest poruszająca. Dzięki niej możemy zobaczyć, jak to było...
  Gdzie można obejrzeć film „Chłopiec w pasiastej piżamie” oprócz
Netflixa? Możecie go obejrzeć w iTunes, Chili oraz na CDA.
Najgorsze jest to, że po obejrzeniu nie można powiedzieć: to tylko film, to
nie działo się naprawdę.... 

Emilia
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Warto obejrzeć!

Zdjęcie 9, deon.pl
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Urodził się 22 lutego 1810 roku w Żelazowej Woli, a zmarł 17
października 1849 roku w Paryżu.
Jego rodzicami byli Mikołaj Chopin i Justyna Krzyżanowska.
Od dziecka interesował się grą na fortepianie. 
 Lekcji udzielali mu Wojciech Żywny i Józef Elsner.
Elementem charakterystycznym dla utworów Chopina jest pogłębiona
ekspresja oraz czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej muzyki
ludowej.
Wielka miłością Chopina była George Sand.
Przyczyną śmierci artysty była gruźlica.

 Fryderyk Chopin uważany jest za jednego z najwybitniejszych
kompozytorów romantycznych na świecie, a także za jednego z
najważniejszych polskich kompozytorów w historii.

 

Kochamy Chopina

Zdjęcie 10, A. L.
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Konkurs podzielony jest na trzy etapy przesłuchań konkursowych.
W tegorocznej edycji konkursu w pierwszym etapie wzięło udział 87
pianistów pochodzących z 18 różnych krajów, w tym 16 osób
reprezentujących Polskę.
Uczestnicy Konkursu Chopinowskiego mieli do wyboru pięć
fortepianów marek: Steinway (2 instrumenty), Yamaha, Kawai i
Fazioli.
We wszystkich etapach konkursu uczestnicy oceniani są na podstawie
reguły tak-nie. Oznacza to, że członkowie jury wpisują obok każdego z
wysłuchanych kandydatów tak lub nie, które oznacza opinię
konkretnego oceniającego, czy kandydat powinien zostać
zakwalifikowany do kolejnego etapu, czy też nie.
Do finału konkursu dotarło łącznie piętnastu artystów. Główną nagrodę
otrzymał Bruce Liu z Kanady.
Wszyscy finaliści zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, miejsca
szczególnego, gdyż to właśnie tam w 1818 roku odbył się pierwszy
publiczny koncert ośmioletniego Fryderyka Chopina.

 W dniach 2-23 października 2021 roku w Filharmonii Narodowej w
Warszawie odbył się XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.
Fryderyka Chopina.

Oliwia
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