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Nadszedł wrzesień, a razem z nim
powrót do do szkoły. Nasi redaktorzy,
pełni energii i nowych pomysłów po
wakacjach, jak zawsze stworzyli bardzo
ciekawy numer. W tym miesiącu
dowiecie się między innymi jak widzą tę
szkołę pierwszaki, oraz odczucia
"doświadczonych" licealistów z drugiej
klasy. Nie zabraknie również wydarzeń
z "wielkiego świata", a także tych
miejscowych. Poza tym, jedna z naszych
redaktorek postarała się o porady jak
spędzić miło czas, kiedy jesiennym
wieczorem jedyne na co ma się ochotę,
to położenie się pod kocem z kubkiem
gorącej herbaty. Jak zawsze, gorąca
zapraszamy do przeczytania nowego
numeru!

Oczami pierwszaka
Na początku gimnazjum nie wiedziałam do jakiej szkoły dalej
chciałbym pójść. Dopiero w czasie „Dni otwartych” w trzeciej klasie
gimnazjum zorientowałam się, że Banach jest dla mnie. Uwiódł mnie
ten klimat, na pierwszy rzut oka widać, że szkoła nie należy do
najmłodszych, ale ma w sobie coś magicznego. Pierwszy dzień szkoły
zapowiadał się całkiem dobrze, owszem byłam trochę przestraszona
nowym otoczeniem. Wchodząc przez mury budynku szukałam nowej
klasy. Odnalazłam ją od razu i załapałam parę kontaktów. Nowe osoby
wydawały się bardzo fajne. I wreszcie pierwsza lekcja, chciałam usiąść
w ostatniej ławce, ale koleżanka powiedziała, że nie może się skupić
i wylądowałyśmy w 2 ławce. 45 minut minęło bardzo ciekawie, i tak
następne 6 lekcji. Lecz przerwy okazywały się być ciekawsze. Siedząc na
krzesełkach obok sal, zapoznawaliśmy się nawzajem. Obserwowałam
wzrokiem każdego, kto przechodził. Ludzie wydawali się być inni niż
w gimnazjum, wiadomo gimnazjum to jeszcze dzieci, a w liceum
spotykamy osoby dojrzałe. Nikt nie przychodzi tutaj z przymusu, bo
każdy chce się czegoś nauczyć i przygotować na
studia. Chociaż są to pierwsze dni szkoły, czuję się świetnie w nowej
klasie, a przede wszystkim w szkole. Nauczyciele jeszcze nie wymagają,
ale wiem, że to się zmieni :D

Zmiany systemu edukacji
Jak z pewnością wszyscy już zauważyli, zza sielankowego horyzontu
wakacyjnych wrażeń wyłoniło się kolejne niezmiernie trudne wyzwanie
w życiu każdego ucznia, a mianowicie nowy rok szkolny. Młodzież po
letnim wypoczynku powraca do czynnej służby szkolnej, lecz to, co
zastali niektórzy uczniowie, nie przypominało niczego, co do tej pory
mogli zaobserwować. Ową zmianą okazało się być przywrócenie
starego systemu nauczania - likwidacja, ciepło wspominaną przez wielu
uczniów, szkoły gimnazjalnej. Absolwenci szóstej klasy szkoły
podstawowej nie udadzą się w podróż do potocznie nazywanej
„gimbazy”, lecz zostaną uczniami podstawówki na kolejne dwa lata.
Co spowoduje owa zmiana? Pierwsza myśl, która może przyjść
większości na myśl, to chaos panujący przy zmianie systemu nauczenie.
Szkoły potrzebować będą środków na dostosowanie się do większej
ilości uczniów oraz programu nauczania. O wielu rzeczach przekonamy
się zapewne w czasie trwania roku szkolnego. Szkoły średnie takie jak
nasza odczują skutki zmian w chwili jednoczesnego przyjścia
absolwentów ósmej klasy podstawowej oraz ostatniego rocznika
uczniów szkoły gimnazjalnej (obecnej drugiej klasy), czyli za około 2
lata. Miejmy nadzieję, że wszystkie zmiany wprowadzone przez
polityków partii Prawa i Sprawiedliwości wyjdą uczniom na dobre,
poprawiając standardy oraz poziom nauczania młodzieży, gdyż to oni
są filarem społeczeństwa. Jak wiadomo inwestycja w młode pokolenia
zawsze się zwraca, ponieważ w przyszłości to one przejmą obowiązki
obywateli.

Fotorelacja z wycieczki do
Warszawy - szczegóły w
następnym numerze ;)

PIERWSZY ROK W
BANACHU - moje odczucia
We wrześniu po raz pierwszy przekroczyłam mury Banacha, przyznam,
że byłam tym lekko zestresowana, nowa klasa, nowi nauczyciele oraz
więcej nauki. Bałam się czy podołam temu wszystkiemu. Z klasą
praktycznie od samego początku się zżyliśmy i zaprzyjaźniliśmy,
nauczyciele okazali się być bardzo fajni, a nauka… No więc z nauką już
tak kolorowo nie było, przyznam, że gdy porównuje liceum i gimnazjum
to mam wrażenie, że w gimnazjum się tylko obijałam, a i tak byłam
wzorową uczennicą, a to wszystko za sprawą ilości materiału. Ja jako
niedoświadczona jeszcze licealistka myślałam, że na sprawdzian
z polskiego czy matematyki nauczę się dzień przed i będzie cacy, no bo
przecież w gimnazjum się ta metoda sprawdzała to tutaj też się
sprawdzi. Nic bardziej mylnego. W gimnazjum nie byłam też za bardzo
systematyczna, a w liceum systematycznym być trzeba. Stu procentowe
oswojenie się ze szkołą i pracą w niej zajęło mi czas mniej więcej do
listopada. Później szło mi coraz lepiej. Nadszedł koniec pierwszego
semestru, wiedziałam w czym chcę się poprawić
i stwierdziłam, że ze średniej na pewno nie spadnę, że mogę się tylko
polepszyć. Skupiając się na podwyższeniu średniej z matematyki,
angielskiego, podstaw przedsiębiorczości (przedmiot zwany
zapychaczem czasu) oraz geografii, zawaliłam niemiecki, fizykę oraz
podupadłam z polskiego. Nadmienię jeszcze, że średnie końcowe
z pierwszego semestru odgrywają ważną rolę również w drugim
semestrze. Przyznam się, że moja nauka w tej szkole to jedna wielka
parabola, raz mi idzie dobrze, raz mi idzie gorzej, później znowu
dobrze i tak w kółko, a do tego wszystkiego dosyć często bywam
strasznym leniem. Teraz staram się to wszystko jakoś naprostować.

Warto też wspomnieć, że po pierwszym semestrze wybieramy
fakultety, a tam oceny są ważne. Dlatego mam radę do
przyszłych pierwszaków, aby o oceny starali się od początku roku
szkolnego oraz byli systematyczni. Bo może się również okazać,
że może i podciągnęłam się w drugim semestrze z danego
przedmiotu i teraz wychodzi mi 4,a wcześniej miałam 3, ale po
uśrednieniu średnich końcowych z obu semestrów nadal
wychodzi mi 3. Więc radzę się też zapoznać z WSO.
Ogólnie to jestem tego zdania, że najbardziej warto się skupić na
przedmiotach z którymi chcemy wiązać naszą przyszłość, no bo
w końcu to one są dla nas najważniejsze. Jednak w naszej szkole
poza nauką istnieje coś bardziej przyjemnego, a są to apele, które
bardzo mi się spodobały, np. Szkolny Konkurs Piosenki
Patriotycznej, w który zaangażowane są wszystkie klasy, czy Dzień
Kobiet lub Koncert Świąteczny. W szkole można też rozwijać
swoje talenty np. wokalne. Podsumowując mój pierwszy rok w
Banachu mogę śmiało stwierdzić, że choć nie jestem wzorową
uczennicą to ten rok był najlepszym rokiem
w całej mojej edukacji (głownie za sprawą mojej cudownej klasy)
oraz minął błyskawicznie. Przyszli pierwszacy pamiętajcie,
SYSTEMATYCZNOŚĆ przede wszystkim!
Bardziej (już) doświadczona licealistka

JARMARK MICHAŁA 2017
Za nami jest już tegoroczna edycja ulubionej imprezy wszystkich
mieszkańców Żagania i okolic- Jarmarku św. Michała.
Całe wydarzenie zapoczątkował w piątek 9-go września korowód
ulicami miasta, w którym przemaszerowały delegacje władzy miasta,
żagańskich szkół, klubów sportowych, stowarzyszeń oraz mieszkańców.
Na placu gen. S. Maczka, gdzie znajdowała się scena, Burmistrz
uroczyście uznał Jarmark za otwarty. Na scenie mogliśmy oglądać
pokazy talentów dzieci i młodzieży, takie jak sztuki walki, taniec, czy
capoeira. Jak przyjęło się w ciągu ubiegłych lat, pierwszego dnia odbyły
się koncerty hiphopowe. O 20 wystąpił Sitek, a tuż po nim Paluch. Do
północy mogliśmy się bawić na dyskotece plenerowej, którą prowadził
DJ Sento.
W sobotę w godzinach popołudniowych na scenie wystąpiły sekcje
taneczne, wokalne oraz Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej
w Żaganiu. Od godziny 19:30 czas umilił zespół, wykonujący covery
zespołu U2, a o 21 odbył się koncert Dawida Kwiatkowskiego, na który
fanki czekały pod sceną od 7 rano. Podobnie, jak poprzedniego dnia,
sobotę zakończyła dyskoteka plenerowa.

Jarmarkową niedzielę rozpoczęliśmy Mszą św. w intencji miasta
i mieszkańców. Od godziny 16 na scenie odbyły się występy zespołów
muzycznych i tanecznych. O 19 mogliśmy pośmiać się wraz z Cezarym
Pazurą, którego występ cieszył się sporą frekwencją. Zaraz po nim
atmosferę rozgrzała jedna z popularniejszych wokalistek polskiej sceny
muzycznej-Margaret. Zadbano również o efekty wizualne, tak więc
pokaz fajerwerków uroczyście zakończył tegoroczną edycję Jarmarku
Michała.
Ponadto, każdego dnia można było skorzystać z takich atrakcji jak
wesołe miasteczko z ogromnym, diabelskim młynem, mnóstwem
karuzel oraz dmuchańcami dla najmłodszych. Nie zabrakło również
lokalnych straganów, czy stoisk z jedzeniem. W trosce o nasze zdrowie
i aktywność fizyczną, poprzez zajęcia na Arenie i hali sportowowidowiskowej odbyły się zawody oraz konkursy sportowe.
Jarmark Michała 2017 uważam za udany! :)
J.K

ZMOWA MILCZENIA, CZYLI O
NAJNOWSZEJ PREMIERZE TEATRU
AD SPECTATORES

Późnym wieczorem do kolacji zasiada rodzina. Jednak nie wszyscy dotarli na czas.
Bynajmniej nie będzie to najpoważniejsze zmartwienie biesiadników. Słychać pukanie do
drzwi. Czy to spóźnieni goście? U progu staje obcy mężczyzna, który nie może znaleźć
brata. Uczestnicy spotkania bardzo dobrze wiedzą jaki jest los poszukiwanego. O jego
śmierci nie pisną jednak ani słowa, bowiem wiąże ich „Zmowa milczenia”.
Tak burzliwymi wydarzeniami, rodem z dreszczowca klasy B, rozpoczyna się
najnowsza premiera wrocławskiego Ad Spectatores. Ten prywatny teatr powstał
siedemnaście lat temu i w zamyśle twórców miał być alternatywą dla teatrów
państwowych oraz miejscem eksperymentów na polu dramaturgicznym, aktorskim
i inscenizacyjnym. Termin ‘ad spectatores’ z łaciny można tłumaczyć jako: „ku widzom”, „do
widzów”, i jest on doskonałym odzwierciedleniem uprawianego przez grupę rodzaju teatru.
Teatru, w którym burzy się iluzję czwartej ściany, i który zaprasza widza wprost do świata
przedstawionego. Mechanizm ten w pełni wykorzystują autorzy Zmowy milczenia (reż.
Maciej Masztalski). Widzowie tego widowiska zasiadają do stołu razem z aktorami, stają się
współbiesiadnikami – pozwala to na żywe uczestniczenie odbiorców w akcji sztuki.
A ta jest niezwykle żywa i pełna zwrotów – niekiedy przewrotnych, niekiedy
absurdalnych. Spektakl ów jest bowiem połączeniem różnych konwencji teatralnych:
czarnej komedii, kabaretu, groteski, dramatu obyczajowego czy politycznego. Irracjonalny –
nierzadko przaśny – humor, miesza się tu z krytycznymi ocenami współczesnej
rzeczywistości. Twórcy śmiało powołują się przy tym do, ważkich ostatnimi czasy,
dyskursów tożsamościowych, feministycznych i nacjonalistycznych. Jest to ich sposób na
pochylenie się nad problemami kondycji społecznej Polaków i wzbierającymi
separatystycznymi nastrojami w Europie.
Jaki będzie finał tej przedziwnej, surrealistycznej historii? Jak długo bohaterom uda
się utrzymać zmowę milczenia? Czy niespodziewany gość dowie się o śmierci brata? Jeśli
tak, jaki będzie to miało wpływ na wydźwięk sztuki? Nie zdradzając zbyt wiele
z zakończenia, można powiedzieć, że będzie ono inne niż wszyscy się spodziewają. Niech
będzie to zachęta dla tych, którzy myślą o wybraniu się na najnowszy spektakl Ad
Spectatores. Najbliższe pokazy już we wrześniu.
Oskar Kilanowski

WYWIAD Z REDAKTOR
TECHNICZNĄ QQryQ –
Hanną Hodowaną
Miałam przyjemność przeprowadzać wywiad z przyszłą absolwentką naszej szkoły,
a zarazem redaktor techniczną naszej gazetki - Hanią Hodowaną, która
odpowiedziała na kilka moich pytań.
K: Jakie były Twoje pierwsze myśli o Banachu?
H: "Przecież tam nie może być aż tak źle."
K: Jak zaczęła się Twoja przygoda z gazetką?
H: Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Zgłosiłam się do niej na pierwszej lekcji języka
polskiego z moją długoletnią koleżanką, bo bardzo polubiłyśmy naszą polonistkę,
która jest również opiekunką gazetki.
K: Od kiedy zajmujesz stanowisko redaktor technicznej gazetki?
H: Od początku drugiego półrocza pierwszej klasy - stycznia 2016.
K: Czy wiążesz z tym swoją przyszłość?
H: Nie, raczej podjęłam się tej funkcji, żeby w jakiś sposób uczestniczyć w życiu
szkoły. Moja przyszłość zmierza w innym kierunku.
K: Czy zostając redaktor techniczną miałaś już umiejętność składania wszystkich
materiałów i pracy w odpowiednim programie, czy nabywałaś tę umiejętność
z czasem?
H: Na początku gazetka była robiona w tzw. Wordzie, więc z tym nie miałam
problemu, ponieważ często pracuję w tym programie. Rok temu stwierdziłam
z redaktor naczelną, że taka gazetka nam się nie podoba i zmieniłyśmy program wtedy pierwszy raz spędziłam nad sklejaniem gazetki dobre
sześć godzin, bo nie wiedziałam sama, co robię. Można więc powiedzieć, że będąc
w trzeciej klasie, nadal się tego uczę.

K: Jakie są twoje zadania związane z tą funkcją?
H: Moim głównym zadaniem jest "składanie" gazetki w całość i wysyłanie jej do
odpowiedniego nauczyciela, który dodaje ją na stronę. Okazjonalnie, kiedy czuję
się na siłach, piszę też artykuły.
K: Czy trudno jest ci pogodzić tworzenie gazetki i naukę?
H: Ani trochę. Gazetka w żaden sposób nie przeszkadza mi w nauce.
K: Ile czasu mniej więcej zajmuje ci złożenie całej gazetki?
H: To zależy od długości numeru. Czasem robię to w niecałe dwie godziny,
czasem potrafi mi to zająć nawet cztery godziny.
K: Czy jest coś, co chciałabyś zmienić w gazetce? Ulepszyć, dodać?
H: Na pewno aspekty wizualne, jednak nie mam aż tyle umiejętności, żeby
wprowadzić takie zmiany samemu.
K: Jesteś w klasie maturalnej, masz już jakieś plany na przyszłość?
H: Moim głównym celem jest dostanie się na wymarzone studia w Poznaniu,
chociaż jest to tylko przystanek w mojej drodze do Seulu.
K: Na jakie studia zamierzasz się wybrać i czym chcesz się zajmować w Seulu?
H: Planuję iść na koreanistykę, ponieważ bardzo podoba mi się ten język, chcę
wyjechać do Korei Południowej na stypendium. Jeśli mi się uda, chcę tam zostać
na trochę dłużej. Nie ma to żadnego głębszego znaczenia, podoba mi się ta
kultura i chcę spróbować pomieszkać w innym kraju.
K: Jak myślisz, co jest najważniejsze w pisaniu do gazetki szkolnej?
H: Umiejętność pisania, moim zdaniem. Jeśli ją posiadasz, to możesz pisać o byle
czym, a i tak będzie ciekawie. Bez tego się nie obejdzie.
K: Jakie są twoje zainteresowania, hobby, pasje?
H: Nauka języków - poza naszym ojczystym językiem, potrafię porozumieć się też
w czterech innych językach. Chcę też zacząć naukę piątego języka. Poza tym
bardzo interesuje mnie Korea Południowa, nie tylko pod względem muzycznym.
W wolnym czasie lubię grać w gry grand strategy wargame. Poza tym oglądam
bardzo dużo seriali (i chińskich bajeczek).

K: A nauka języków to była twoja pasja od zawsze, czy nadeszła z czasem?
H: Generalnie to od zawsze łatwo szła mi nauka języków, dopiero w czwartej,
może piątej klasie podstawówki stwierdziłam, że jest to coś, z czym chcę wiązać
przyszłość i bardzo mi się to podoba.
K: Czego będzie ci najbardziej brakowało, jak odejdziesz z naszej szkoły?
H: Zdecydowanie atmosfery i nauczycieli. Będę tęsknić za wieloma wspaniałymi
nauczycielami, których miałam przyjemność spotkać tutaj.
K: A może coś na zachętę dla przyszłych redaktorów gazetki szkolnej?
H: Pracujcie ciężko, uczyńcie QQryQ jeszcze lepszą gazetką i nie zaniedbujcie
pracy starszych kolegów - również tych, którzy już dawno temu opuścili szkołę.
K: Masz jakieś rady dla pierwszaków?
H: Uczcie się, drogie dzieciaczki, na bieżąco. Potem będziecie płakać, że poza
aktualną nauką, macie też powtórki i musicie uczyć się podwójnie. Uwierzcie
starszej koleżance, która popełniła ten błąd, że nie uczyła się systematycznie.
Kasia

Wycieczka integracyjna
klas pierwszych
W dniach 11-12 września odbyły się wycieczki integracyjne dla klas
pierwszych. Pojechaliśmy do Bogumiłowa z wychowawcami oraz panią
pedagog – panią Alicją Delost.
Po przyjeździe na miejsce jedna klasa poszła na zajęcia integracyjne, a
druga miała czas na omówienie otrzęsin, zwiedzanie terenu
agroturystycznego i jazdę bryczką.
Zajęcia wyglądały w następujący sposób: usiedliśmy w kółku na dworze i
lepiej się poznawaliśmy przez przestawienie się, opisanie zainteresowań
oraz wyjaśnienie, dlaczego przyszliśmy do tej szkoły. Główną odpowiedź
brzmiała: ,,dlatego, że moje rodzeństwo tu chodzi/chodziło" i ,, żebym
zdał/zdała maturę i dostał/dostała się na dobre studia". Siedząc w kole
każdy musiał powtórzyć imiona osób przedstawiających się przed nim.
Chyba najgorzej miała pani pedagog...., ponieważ siedziała ostatnia i
pierwszy raz słyszała nasze imiona (lecz bardzo dobrze jej to szło).
Następnym zajęciem było przyczepienie kartki na plecy. Polegało to na
tym, że każdy musiał podejść do każdego i napisać mu jakiś
komplement/miłe słówko.
Ostatnią zabawą była próba zmieszczenia się na małym kawałku
materiału. Rozdzieliliśmy się na 2 grupy, więc na materiale zmieściło się z
10 osób. Każdy kombinował, ale udało się !!!
Po zakończeniu zajęć i planowaniu otrzęsin mieliśmy okazję coś zjeść i
obejrzeć cudowne konie i króliki. Następnie czekało już na nas rozpalone
ognisko, po zjedzeniu kiełbasek mieliśmy czas wolny dla siebie.

Klęski żywiołowe. Pomóż
naszej planecie.
Zapewne każdy z nas oglądał lub przynajmniej słyszał o filmach takich jak:
"Niemożliwe", "Pojutrze", "Twister" czy "2012". Opowiadają one o rozmaitych
kataklizmach, np. tsunami, huraganach, tornadach, powodziach lub gwałtownych
opadach gradu i śniegu. Filmowi
bohaterowie, których historie często oparte są na faktach, zmagają się z żywiołami
ryzykując życie dla swoich bliskich lub dobra ogółu. Jak jednak zwykły "Kowalski"
postąpiłby w obliczu tak wielkiego zagrożenia? Sądzę, że nasze społeczeństwo jest
wciąż niewystarczająco obyte
z tematami takimi jak: globalne ocieplenie, dziura ozonowa, nielegalna wycinka
lasów czy rosnące w zastraszającym tempie wysypiska śmieci. A przecież to
wszystko ma bardzo negatywny wpływ na naszą planetę. Można tutaj wtrącić
anegdotę o efekcie motyla, która nawiązuje do zaskakujących zjawisk
meteorologicznych, np. trzepot motylich skrzydeł w Ohio, może po kilku dniach
spowodować piaskową burzę w Teksasie. Oznacza to, że nasze nawet drobne
działania mogą przynieść opłakane skutki w innym miejscu na świecie. Ostatnio
wiele słyszy się o huraganach, Irmie i Harvey'u. Pierwszy zdążył już zmasakrować
piękne wyspy Karaibskie: Haiti, Jamajke i Kube, a także połowę Florydy (USA).

NASA zaalarmowała, że huragan ten przemieszczał się przez wody, których
temperatura jest wyższa niż 30 stopni Celsjusza. Irmie sprzyjała ciepłota oceanu
i tak zwany uskok wiatru. Drugi huragan, a dokładniej cyklon tropikalny Harvey,
spowodował katastrofalne powodzie w stanie Teksas. W Houston, największym
mieście Teksasu, spadło rekordowe 75 cm deszczu. Ulice zamienione w rwące
potoki niszczyły i porywały wszystko, co tylko napotkały na swojej drodze. Tysiące
osób zostało bez dachu nad głową, wciąż coś może zagrażać ich zdrowiu,
a nawet życiu. Jednak czasami dopiero w obliczu zagrożenia ludzie
bezinteresownie zaczynają sobie pomagać i okazywać współczucie. W Meksyku
natomiast nastąpiło potężne trzęsienie ziemi, zdezorientowani ludzie
z przerażeniem wybiegli na ulice. Kumulacja tylu kataklizmów w stosunkowo
krótkim czasie wydaje się bardzo niepokojąca. Niektórzy nawet twierdzą, że jest
to "początek końca" lub, innymi słowy, zagłada ludzkości. Najlepiej jednak będzie,
jeśli każdy zamiast zamartwiać się tym, co przyniesie przyszłość, po prostu o nią
zadba. Aby pomóc planecie wystarczą codzienne czynności takie jak, np.
segregowane śmieci, oszczędzanie wody, ograniczenie użycia prądu oraz
rozsądne gospodarowanie zasobami roślinnymi. A ty? Co robisz by pomóc naszej
planecie?
Ania

Wywiad z Panią Agnieszką
ze sklepiku
Dnia 23.05.2017r. postanowiłam przeprowadzić wywiad z naszą ulubioną panią ze
sklepiku, zadawałam jej różne pytania, na które Pani Agnieszka z chęcią
odpowiadała, poznałam wiele ciekawych historii z życia, gdzie chodziła do szkoły,
co lubi w młodych ludziach i jeszcze kilka innych pytań. Pani Agnieszka
opowiedziała mi także kilka historii którymi niestety nie mogę się podzielić, ale
uwierzcie na słowo były przezabawne, brzuch bolał mnie od śmiechu. No więc
zapraszam jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś nowego lub chcesz po prostu coś
przeczytać.
1. Przedstawienie:
Nazywam się Agnieszka i pracuję w tym sklepiku już od sześciu lat i tak zostanie.
2. Najfajniejsza historia którą pani pamięta:
Było dużo fajnych sytuacji, ale nie wiem jak je ująć, ale jedną z ulubionych była
historia z chłopakami kiedy zrobili kapsułę czasu i zapisywali swoje myśli i
przemyślenia na przyszłość, włożyli to do kopert i po dwóch latach otworzyli je, a
potem płakaliśmy ze śmiechu. Oni jeszcze bardziej pękali ze śmiechu bo
poprzypominali sobie to co napisali i to było fajne.
3. Czy ktoś coś stąd kiedyś ukradł?:
Nie, myślę że młodzież jest na tyle zdyscyplinowana i sami się pilnują i chyba jeden
przed drugim nie miałby chyba odwagi tego zrobić, myślę że nawet do głowy by
im to nie przyszło.
4.Co pani najbardziej lubi z tego sklepiku?:
Chyba nie mam takiej ulubionej rzeczy, ale jestem strasznym łakomczuchem na
sałatki, Jak stoją i nikt ich nie kupuje to jest okej, ale jak ktoś je kupi to mi zaczyna
ślinka cieknąć bo tak je lubię. Kiedyś z chłopakami zrzucaliśmy się na czekoladę,
oni dawali po pięćdziesiąt groszy, a ja dokładałam całą resztę i tak jedliśmy ją
kostka po kostce, i było przy tym dużo zabawy.

5.Czy cieszy się pani że tu pracuje?:
Tak lubię tę pracę , dlatego ponieważ lubię młodych ludzi i lubię z nimi przebywać
6.Co pani sądzi o uczniach naszej szkoły, czy ma pani jakiś ulubieńców?:
Ja lubię wszystkich, bez wyjątku. Czasem jest tak że mnie ktoś zdenerwuje, bo
wiadomo każdy ma lepsze i gorsze dni, ale ogólnie ja nie oceniam ludzi, więc jest
okej. Tak, zawsze jest ktoś kogo ciut bardziej się lubi, ale to nie jest tak bym
faworyzowała, tak przynajmniej myślę.
7.Co było przed sklepikiem?:
Przed sklepikiem była piekarnia. Zawsze można było kupić ciepłe bułki z
marmoladą, albo takie słodkie bułeczki pieczone, prosto z pieca podawane przez
właściciela tej piekarni, ale tak naprawdę to musisz szefową zapytać bo ona tą
historię będzie znała o wiele lepiej.
8.Co uczniowie najczęściej kupują?:
Chyba zdrową żywność- kanapki, soczki i wodę , tak to jest podstawa. Słodycze też,
ale to nie jest jak w przedszkolu i w gimnazjum że tylko same słodycze, to jest tylko
na poprawę humoru.
9.Skąd u pani taki optymizm, jak być takim optymistom jak pani?:
No bo ja bardzo lubię ludzi. Żeby być takim optymistą trzeba po prostu lubić ich
jeszcze bardziej dzisiaj niż wczoraj i tak powinno być dobrze.
10.Czy chciałaby pani powrócić do licealnych lat?:
Tak, ponieważ było ciekawie. . Czas który przebywa się w szkole ponad
gimnazjalnej jest chyba najlepszym okresem. Chodziłam do włókiennika w
Żaganiu, to 59 i było bardzo fajnie. Najbardziej lubiłam język polski, mieliśmy
bardzo fajną nauczycielkę, jej zajęcia to były opowieści
11.Co pani lubi w młodych ludziach?:
Ja lubię w młodych ludziach szaleństwo, głupotę na którą mogą sobie pozwalać,
to że zawsze się uśmiechają, zagadają. I muszę powiedzieć że trochę zazdroszczę
wam młodym ludziom że jesteście młodzi i możecie się wyszaleć.
Ilona.

Odskocznia w jesienny
wieczór

Czasem jest tak, że gdy przychodzisz po szkole do domu nie masz na nic ochoty,
prócz schowania się pod kocem, wypicia jakiegoś ciepłego napoju, włączenia
komputera i obejrzenia jakiegoś ciekawego filmu czy serialu albo przeczytania
jakiejś książki. Więc dzisiaj dam Ci kilka przykładów, którymi może się
zaciekawisz:
Leon Zawodowiec/ Léon 1994
Prawdopodobnie już go oglądałeś/aś, ale jeśli nie, to
polecam. Film opowiada o dziewczynce o imieniu
Matylda (Natalie Portman), która żyje z rodziną
w zaniedbanej kamienicy. Ojciec jej, by ją utrzymać,
tworzy w mieszkaniu przechowalnię narkotyków,
niestety przywłaszcza je także sobie. Rodzice nie
przejmują się dziewczynką, lecz z wzajemnością. Ona
kocha tylko swojego 4-letniego braciszka. Pewnego
dnia gdy Matylda robi zakupy, w jej domu zdarza się
tragedia. Po powrocie dziewczyna zauważa przez
uchylone drzwi, kogo to sprawka, nie traci zdrowego
rozsądku i zamiast wejść do domu, kieruje się do drzwi
sąsiada. Leon (Jean Reno) to płatny morderca, który
łamie swoje zasady, wpuszcza ją do środka i pozwala
jej zostać na noc. Gdy Matylda odkrywa kim jest Leon,
prosi go by nauczył ją jego fachu i pomógł pomścić
śmierć brata.

Duma i uprzedzenie Jane Austen
Pewnie niektórzy z was czytali tę książkę, lub oglądali film, ja sama zrobiłam obie te
rzeczy i uważam, że książka jest o wiele lepsza. Akcja Duma i uprzedzenia dzieje się
na angielskiej prowincji na przełomie XVII i XIX wieku. Autorka opowiada historię
rodziny Bennetów , którzy nie są zbytnio zamożni i mają pewnie kłopot - ponieważ
mają pięć córek, które powinny być wydane za mąż. Problem w tym, że niełatwo jest
znaleźć odpowiedniego męża. Ale pojawia się iskierka nadziei, gdy do sąsiedztwa
przybywa młody, przystojny i bogaty człowiek…

Z dystansu/ Detachment 2011
W filmie tym znalazłam wiele mądrych cytatów. Gra
aktorska jest dobra i sam film polecam, jeśli lubicie
dramaty. Film opowiada o Henrym Barthersie (
Adrien Brody) który jest szkolnym pedagogiem, który
potrafi przemówić młodemu człowiekowi do
rozsądku, ale niestety marnuje swój talent jako
nauczyciel zastępczy, nie chce zostawiać w żadnym
miejscu zbyt długo. Kiedy trafia do szkoły, w której
trudno utrzymać zdrowy rozsądek, Henry staje się
dla uczniów wzorem do naśladowania, osobą, która
się o nich troszczy. W końcu odkrywa w świecie, w
którym pozornie nie ma miłości, piękno.

Narcos 2015Serial jest oparty na prawdziwych
wydarzeniach, opowiada o życiu i śmierci
Pabla Escobra, który był kartelowym bossem
z Madellin, terrorystą, kongresmenem i
człowiekiem, który jest oddany całkowicie
rodzinie. Jego działalność związana z
handlem kokainą rozrasta się. Władze
federalne USA stawiają sobie za cel
zlikwidować nielegalną działalność Escobara.

Lekarstwo na życie/ A Cure For Wellness 2016
Niektórzy uważają ten film za horror, ale czy tak jest?
Moim zdaniem nie, ale każdy może uważać inaczej.
Sam film, aktorzy i fabuła dosyć ciekawa, interesująca.
Film opowiada o młodym ambitnym pracowniku (Dane
DeHaan) wielkiej korporacji, która otrzymuje zadanie
przewiezienia szefa z przyjemnego jak i tajemniczego
ośrodka odnowy biologicznej, położonego
w malowniczym zakątku szwajcarskich Alp. Ośrodek
ten oferuje lek na wszystkie problemy tego świata, ale
na miejscu okazuje się, że to co wydaje się beztroskie,
tak naprawdę skrywa pewien sekret. Bohater odkrywa
te mroczne sekrety i musi walczyć, by ocalić życie jak i
zdrowie psychiczne.

Znana - Maria Czubaszek.
Książka ta jest jedną z najodważniejszych książek, którą napisała Pani Czubaszek.
Nie czytałam jej poprzednich utworów, ale uważam, że książka ta jestciekawa,
intrygująca i prawdziwa. Maria Czubaszek opowiada w niej o swoim życiu bardzo
szczerze i bez skrupułów, pisze to, co uważa za słuszne. M. Czubaszek porusza
tematy związane z rodziną, pracą, naturą, mówi tu o ludziach, których lubi jak
i których nie lubi. Przytoczę teraz parę cytatów z jej książki, które pokazują charakter
Marii Czubaszek - niesamowitej satyryczki :
- ,, Świetnie dogaduję się z każdym kotem i psem. Jestem w stanie porozumiewać się
niemal ze wszystkimi spotykanymi na drodze życiowej facetami. Natomiast panie,
z którymi mam wspólny język, da się policzyć na palcach’’
- ,, Nie wykluczam, że ta aura skandalu powoduje, że ludzie przychodzą pooglądać
mnie i posłuchać, bo liczą, że coś chlapnę. A przecież ja mówię tylko głośno to, co
myślą inni’’
- ,, Lansowany ostatnio tak zwany nowoczesny polski patriotyzm mnie przeraża. Nie
rozumiem tych łysych młodzieńców z racami i flagami świętujących pierwszego
sierpnia”.

Agent i pół/ Central Intelligence 2016 ‘
Uwielbiam ten film za grę aktorską, teksty
i muzykę. W filmie ważne są dwie postacie Bob
Stone (Dwayne Johnson) i Kevin Hart(Calvin
Joyner). Jednego uwielbiają, z drugiego się
śmieją, na tym kończy się ich młodość
i wchodzimy do teraźniejszości. Chciałoby się
powiedzieć, że stara przyjaźń nie rdzewieje, musi
coś w tym być, bo po przypadkowym spotkaniu,
na jednym z portali społecznościowych, starzy
kumple odnawiają znajomość. I tak księgowy,
w którego życiu niewiele się dzieje, zostaje
wciągnięty do międzynarodowej szajki
szpiegowskiej…

Jesienna Miłość - Nicholas Sparks
Jeśli mówimy o jesieni, to musi być też książka, która ma w nazwie jesień. Jesienna
Miłość jest książką, która została sfilmowana jako szkoła uczuć. Tu też powiem, że
książka bardziej podobała mi się niż film. Powieść zaczyna się w 1958 roku, w którym
młody Landon Carter rozpoczyna naukę w ostatniej klasie szkoły średniej. Chodzi do
niego z Jamie Sullivan, którą uważa za nieszkodliwą dziwaczkę, ponieważ
dziewczyna nie rozstaje się Biblią, nie chodzi na prywatki, z nikim się nie przyjaźni,
cały swój wolny czas poświęca swojemu owdowiałemu ojcu. Kiedy nadchodzi pora
licealnego balu Landon, w odruchu desperacji, zaprasza właśnie ją. I od tego właśnie
momentu jego życie zmienia się na dobre.

Na koniec dodam, że mam nadzieję że skorzystacie z którejś propozycji, więc życzę
miłego oglądania lub czytania,
Ilona.

Liga mistrzów 2016/2017
W sobotni wieczór (3.06) o godzinie 20:45, na stadionie Millennium
Stadium w Cardiff w Walii odbędzie się wyczekiwany przez wszystkich
kibiców piłki nożnej, finałowy mecz „UEFA Champions League”,
pomiędzy dwiema drużynami, które w tym sezonie dotarły na wyżyny
światowego football’u: hiszpański Real Madrid oraz włoski Juventus
Turyn. Real jako obrońca tytułu sprzed roku ma szanse na to by zostać
pierwszą drużyną w rozgrywkach Ligi Mistrzów, której uda się ów tytuł
obronić. Dla zawodnika Juventusu i jednego z najlepszych bramkarzy
na świecie Gianluigiego Buffona może być to ostatnia szansa na
zdobycie upragnionego pucharu, gdyż pomimo swojej bogatej kariery,
ani razu nie udało mi się sięgnąć po mistrzostwo. Jego jedyną szansą na
triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów był finał z 2003 roku, w którym
Juventus z Gigi’m w bramce, przegrał przeciwko drużynie A.C. Milan
(rzuty karne 3:2). Jeśli chodzi o statystyki obu drużyn to sytuacja wygląda
następująco: drużyna z Madrytu w tej edycji Ligi Mistrzów zdobyła
największą ilość bramek (32) z czego sam 10 razy trafił Cristiano Ronaldo
(brakuje mu jednego trafienia by dogonić lidera klasyfikacji strzelców
Lionela Messiego). Pomimo ilości strzelonych goli, „Królewscy” również
sporo ich tracili, bo aż 17. Ma się to nijak do goli straconych przez „Starą
Damę”, która w całych rozgrywkach straciła zaledwie 3 bramki,
jednocześnie strzelając ich 21. Jeśli chodzi o rozgrywki w Lidze Mistrzów
to Real Madrid gdy dostawał się do finału, zawsze zwyciężał. Juventus
z kolei zawsze wygrywał z obrońcą tytułu, a jak wiadomo drużyna
z Madrytu próbuje ów tytuł obronić. Co z tego wyniknie?
Z pewnością dowiemy się tego oglądając mecz.
Grzegorz
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