


WIADOMOŚCI:

● Uczennica naszej szkoły Alicja Klasik została mistrzynią
świata kadetek w szermierce.

● W finale XLVII Olimpiady Historycznej, Tomasz Kandziora
z klasy 2aL zajął 5 miejsce w skali kraju, zdobywając tytuł
laureata, natomiast Stanisław Mroszczak uzyskał tytuł
finalisty, zajmując 24 miejsce. Ich opiekunem był Pan Łukasz
Cyran.

● Monika Harnasz (opiekun p. Joanna Pawela) została finalistką
tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Stanach Zjednoczonych - I Know America 2021.

● W naszej szkole odbył się konkurs na prezentację
multimedialną pt.„100-lecie III Powstania Śląskiego w mojej
przestrzeni”. Pierwsze miejsce zajęła Julia Rusin, drugie –
Katarzyna Buszka. Jury przyznało również dwa wyróżnienia,
które otrzymały Ewa Kuś i Wiktoria Manderla.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!



Cień i kość (2021)

Cień i kość to serial fantasy na podstawie połączonych serii “Cień
i kość” oraz “Szóstka Wron” Leigh Bardugo. Podąża on za dwiema
splatającymi się historiami w pogrążonym wojnami świecie -
młodej kartografii Aliny Starkov, która odkrywając swoje wręcz
mityczne moce, wkracza w skomplikowany świat Małej Nauki,
jednocześnie starając się uratować świat oraz grupy przestępców,
Kaza, Inej oraz Jaspera, którzy podejmują się niebezpiecznego, ale
świetnie płatnego zadania jakim jest porwanie Aliny.

Serial jest odświeżeniem typowej historii
z książek young adult z początku wieku.
Mamy tu motyw wybrańca, trójkąt miłosny,
a także niebezpiecznie potężnego
antagonistę starającego się użyć głównej
bohaterki do swoich celów. Mimo to, serial
daje powiew czegoś innego, przez co
przyjemnie się go ogląda. Częściowo jest
to kwestia osadzenia go w świecie nie
bazowanym na realiach angielskich
czyamerykańskich, lecz inspirowanych
m.in. Rosją czy Chinami. Ciekawe decyzje

producentów, odświeżające też samą historię z książek wychodzą
serialowi na plus. Zdecydowanie trzeba też zwrócić uwagę na stroje
oraz efekty specjalne - olśniewają i wprowadzają nas w momentami
specyficzny, ale niezwykły klimat serialu.
https://static.wikia.nocookie.net/shadowandbone/images/2/20/Shadow-and-Bone-Netflix-O�cial-Poster.jpg/revision/latest?
cb=20210416150323



Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania należą do grupy zaburzeń psychicznych
i wymagają leczenia. Współcześnie o zaburzeniach odżywiania
słyszał prawie każdy – mało kto nigdy nie zetknął się z terminem
anoreksja czy bulimia. Wymienione problemy rzeczywiście,
stanowią jedne z najbardziej znanych jednostek z tej grupy, z całą
pewnością nie są one jednak jedynymi możliwymi zaburzeniami
odżywiania – wyróżnia się ich zdecydowanie więcej.

WYSTĘPOWANIE:
Tak naprawdę zaburzenia wystąpić mogą u osoby będącej
w dowolnym wieku (możliwa jest nawet anoreksja u osób starszych),
typowo jednak rozwijają się one u nastolatków oraz u młodych
dorosłych. Zdecydowanie częściej problem dotyka kobiet. Różne są
natomiast statystyki dotyczące dokładnej częstości ich
występowania, według jednych z nich w pewnym momencie życia
na anoreksję choruje do 4% kobiet, a na bulimię i zaburzenia
z napadami objadania się zapada do 2% kobiet.

PRZYCZYNY:
Do dziś nie udało się jednoznacznie stwierdzić, co dokładnie
odpowiada za występowanie różnych zaburzeń odżywiania –
najprawdopodobniej etiologia tych jednostek jest wieloczynnikowa.
Podobnie jak w przypadku wielu różnych schorzeń, tak
i w przypadku nieprawidłowości związanych z odżywianiem dużo
uwagi kieruje się ku uwarunkowaniom genetycznym.



Okazuje się, że osoby, które mają bliskiego krewnego z jakimś
zaburzeniem odżywiania, same mają od 7 do 12 razy zwiększone
ryzyko pojawienia się tego problemu i u nich. Teorie o wpływie
genów na występowanie zaburzeń potwierdzają badania
prowadzone na bliźniętach jednojajowych– w ich trakcie okazywało
się, że gdy jeden z nich cierpiał na zaburzenia odżywiania, to
ryzyko, że drugi bliźniak będzie zmagał się z tym samym
problemem, sięgało nawet 50%.

Geny to jednak nie wszystko – za przyczyny uznaje się również
rozmaitego rodzaju czynniki natury psychospołecznej. Zwraca się
uwagę na to, że zwiększoną tendencję do wystąpienia któregoś
z należących do tej grupy problemów mają m.in. te osoby, które
w dzieciństwie były na każdym kroku kontrolowane przez swoich
rodziców.

Ogólnie różne nieprawidłowe postawy rodzicielskie mogą sprzyjać
zaburzeniom odżywiania. Największe znaczenie ma jednak
nadmierne skupianie się opiekunów na masie ciała zarówno
swojej, jak i dziecka.

Wpływ na występowanie zaburzeń odżywiania mają również media.
Od lat doskonale widać propagowanie pewnego “wzorca piękna” –
zauważyć to można chociażby na wybiegach modowych czy
w różnych kampaniach reklamowych, gdzie jako ludzie sukcesu
prezentowane są osoby szczupłe, czasami wręcz wychudzone. Tego
rodzaju przekaz buduje u wielu młodych osób przekonanie, że
tylko taki wygląd jest akceptowalny i pozwoli im w przyszłości
osiągnąć sukces.

OBJAWY:
Większość zaburzeń odżywiania ma pewne wspólne cechy – są nimi
przede wszystkim nadmierna koncentracja na swoim wyglądzie,
nieprawidłowe nawyki związane ze spożywaniem pokarmów oraz
przekonanie o nieprawidłowym obrazie własnego ciała.



Wśród problemów, które mogą przemawiać za tym, że bliska osoba
może mieć któreś z zaburzeń należących do tej grupy, wymienić
można m.in.:

● zmianę zachowań związanych z jedzeniem (np. unikanie
spożywania posiłków wraz z rodziną),

● utratę masy ciała (typowo pacjent z zaburzeniami odżywiania
neguje, jakoby liczył kalorie czy stosował jakąkolwiek dietę),

● niezadowolenie ze swojego wyglądu,
● pogorszenie stanu zdrowia (np. gorszy wygląd skóry,

pogorszenie kondycji włosów, nieuzasadnione osłabienie czy
ospałość),

● nagłe rozpoczęcie uprawiania intensywnej aktywności
fizycznej,

● wypowiedzi o posiadaniu zdecydowanie zbyt dużej masy
ciała (szczególnie niepokojące wtedy, gdy ich autorem jest
osoba ze zbyt niską wagą).

RODZAJE:
Zasadniczo najbardziej znanym zaburzeniem tej grupy jest
anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny. Problem ten ogólnie
powiązany jest z ograniczaniem ilości przyjmowanych posiłków,
często dochodzi do tego również intensywne uprawianie sportu.

Wszystkie działania osoby z anoreksją mają jeden cel –
doprowadzenie do posiadania jak najniższej masy ciała.
W przypadku jadłowstrętu nieprawidłowe przekonania chorych
mogą być tak nasilone, że nawet wtedy, gdy ich waga jest skrajnie
niska i widoczne stają się u nich wszystkie kości, pacjenci mogą
być nadal przekonani, że ważą zbyt dużo i że są po prostu grubi.

Bulimia (żarłoczność psychiczna) to problem nieco inny niż
anoreksja – w jej przypadku osoby mają bowiem, najczęściej,
prawidłową masę ciała. Charakterystyczne dla bulimii są napady
niekontrolowanego objadania się, które później wzbudzają
w pacjencie poczucie winy – w celu zapobiegnięcia przyrostowi
masy ciała, stosują oni różne metody, takie jak m.in. prowokowanie
wymiotów czy stosowanie środków przeczyszczających.

Zaburzenie z napadami objadania się jest problemem nieco
podobnym do bulimii. W jego przebiegu również dochodzi bowiem
do epizodów niekontrolowanego pochłaniania dużych ilości



jedzenia, różnicą jest jednak to, że chorzy z zaburzeniami
z napadami objadania się nie stosują różnych metod, które
miałyby zapobiegać przybieraniu przez nich na wadze.

Pica to zaburzenie odżywiania, które u niektórych osób wywołuje
wręcz obrzydzenie. Polega ono na tym, że pacjent zjada rzeczy,
które zdecydowanie do spożywania się nie nadają – takowymi
mogą być np. mydło, ziemia, węgiel czy… włosy. Najczęściej pica
spotykana jest u dzieci, kobiet w ciąży oraz u osób
niepełnosprawnych intelektualnie.

W amerykańskiej klasyfikacji DSM-V wyodrębnione zostało
zaburzenie odżywiania, określone jako zaburzenia polegające na
unikaniu lub ograniczaniu przyjmowania pokarmów (ang.
avoidant/restrictive food intake disorder). Związane są z nim
trudności z przyjmowaniem posiłków, wynikające z wyjątkowej
niechęci do samego jedzenia lub niechęci do określonych smaków,
zapachów czy tekstury jedzenia.

NOWE JEDNOSTKI:
W medycznych klasyfikacjach grupa zaburzeń odżywiania
w najbliższych latach będzie najprawdopodobniej ulegać różnym
zmianom – coraz częściej bowiem wspomina się o innych jeszcze
niż wymienione problemach, które także można by zaliczać do tej
grupy.

Do jednostek, które w tej chwili nie są uwzględniane w medycznych
klasyfikacjach schorzeń i zaburzeń, a o których jednocześnie mówi
się współcześnie coraz więcej, zaliczyć można takie problemy, jak:

● ortoreksja (zaburzenie polegające na spożywaniu przez
osobę wyłącznie zdrowych, pełnowartościowych produktów),

● diabulimia (spotykana u osób zmagających się z cukrzycą,
które specjalnie manipulują dawkami insuliny tak, aby
uniknąć zwiększenia masy ciała),

● drunkoreksja (inaczej alkoreksja, problem związany
z unikaniem spożywania pokarmów po to, aby kalorie, które
potem pacjent dostarcza sobie wraz ze spożywanym
alkoholem, nie doprowadziły do wzrostu jego wagi),

● zespół Gourmand (nazywany również zespołem smakosza,
wystąpić może po uszkodzeniu płatów czołowych mózgowia



i związany jest z tym, że pacjent zaczyna chcieć jeść jedynie
wyrafinowane posiłki).

PROBLEMY WSPÓŁISTNIEJĄCE:
Zaburzenia odżywiania dość często nie są jedynym problemem
z kręgu zainteresowania psychiatrii, z którym zmaga się pacjent.
Nierzadko wraz z nimi, u tej samej osoby, współistnieją inne jeszcze
jednostki – wśród tych, które pojawiają się z zaburzeniami
odżywiania najczęściej, wymienić można przede wszystkim:

● zaburzenia depresyjne,
● zaburzenia lękowe,
● zaburzenia osobowości.

Warto tutaj nadmienić, iż pacjenci z zaburzeniami odżywiania
znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka nadużywania
i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

DIAGNOSTYKA:
Rozpoznawaniem zaburzeń odżywiania zajmują się specjaliści od
ochrony zdrowia psychicznego – psychiatrzy oraz psychologowie.
Przed postawieniem rozpoznania zaburzeń konieczne jest
wykluczenie innych możliwych,m.in.:

● zaburzenia hormonalne (takie jak np. zaburzenia czynności
tarczycy czy choroba Addisona),

● choroby przewodu pokarmowego (takie jak np. celiakia,
choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba wrzodowa).

Czasami mija pewien czas od rozpoczęcia procesu
diagnostycznego do postawienia ostatecznego rozpoznania.
W sytuacji, gdy podejrzewamy, że bliski może mieć zaburzenia
odżywiania, nie ma na co czekać – pomocy trzeba szukać jak
najszybciej, ponieważ ich następstwa, niestety, mogą być wręcz
opłakane.

POWIKŁANIA:
Powikłań w stosunkowo krótkim nawet czasie doprowadzić one
mogą do niebagatelnego spustoszenia w całym organizmie
pacjenta. Przykładowo w przebiegu anoreksji dochodzić może do
takich problemów, jak:

● zaburzenia płodności (włącznie z niepłodnością),
● nasilone zaburzenia rytmu serca,
● utrata masy mięśniowej,



● osłabienie kośćca,
● gwałtowne zmiany nastroju.

Groźna jest także i bulimia – w jej przypadku powikłaniami mogą
być m.in. takie problemy, jak:

● uszkodzenia szkliwa zębów,
● poważne zaburzenia elektrolitowe,
● zaburzenia rytmu serca,
● uszkodzenia przełyku (powstające wskutek prowokowania

wymiotów).

Warto tutaj podkreślić, że osoby z zaburzeniami odżywiania mają
zwiększone ryzyko podejmowania prób samobójczych.

LECZENIE:
W leczeniu różnorakich zaburzeń odżywiania najistotniejszą rolę
odgrywają oddziaływania terapeutyczne. Najwięcej wspomina się
w tym przypadku o terapii poznawczo-behawioralnej, pomocne
mogą być jednak również i innego rodzaju terapie, np. terapia
systemowa czy terapia psychodynamiczna.

U młodych pacjentów – dzieci i nastolatków – bardzo duże
znaczenie w leczeniu zaburzeń odżywiania ma terapia rodzinna.
Różne techniki bywają wykorzystywane w leczeniu omawianych
problemów, przykładowo u chorych na anoreksję wykorzystywane
są kontrakty terapeutyczne.

Czasami w leczeniu zaburzeń odżywiania wykorzystywane jest
również i leczenie farmakologiczne. Jednak nie doprowadzi do
pełnego wyzdrowienia – do tego niezbędne jest podjęcie
psychoterapii.

Farmakoterapię w zaburzeniach odżywiania wykorzystuje się
przede wszystkim wtedy, gdy obserwowane są u pacjenta objawy
dodatkowych zaburzeń psychicznych, np. zaburzeń depresyjnych.

U niektórych pojawiać się może pytanie, w jakich warunkach
powinno się leczyć zaburzenia odżywiania. Wszystko zależy od
stanu pacjenta – w przypadku stabilnych chorych, możliwe jest
podjęcia leczenia ambulatoryjnego, wtedy jednak, gdy np. osoba



z anoreksją ma skrajnie niskie BMI, konieczna może być
hospitalizacja.

Warto tutaj zaznaczyć, że niekoniecznie musi ona od razu mieć
miejsce w szpitalu psychiatrycznym – przy znacznym wyniszczeniu
konieczne najpierw może być leczenie w oddziale pediatrycznym
lub internistycznym (w zależności od wieku chorego) i dopiero po
ustabilizowaniu jego stanu somatycznego możliwe może być jego
przekazanie do placówki psychiatrycznej.

Niektórzy rodzice pacjentów z anoreksją oczekiwaliby, że
w szpitalu masa ciała ich dziecka będzie rosła jak najszybciej.
Takie podejście jest jak najbardziej zrozumiałe, ze strony
medycznej zbyt szybki przyrost wagi wcale nie jest jednak
korzystny. U osób z anoreksją przybieranie wagi musi odbywać się
stopniowo – wtedy, gdy dochodzi do tego zbyt szybko, istnieje
ryzyko wystąpienia zagrażającego życiu problemu, którym jest
zespół ponownego odżywienia.

ROKOWANIA:
Trudno jest podać konkretne rokowania osób z zaburzeniami
odżywiania – problemy te przebiegają naprawdę różnie i mają
bardzo zróżnicowane nasilenie objawów. Jednak w przypadku
anoreksji, bulimii i zaburzeń z napadami objadania się podaje się,
że poprawę – w postaci częściowego lub całkowitego ustąpienia
objawów – obserwuje się u od 50% do nawet 85% spośród
wszystkich leczonych z powodu tych jednostek osób.

Z drugiej strony trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, iż zaburzenia
odżywiania uznawane są za zaburzenia psychiczne o najwyższej
śmiertelności. Ta informacja, podobnie jak wspomniane wcześniej
możliwe powikłania problemów z odżywianiem się dobitnie
pokazuje, jak ważne jest szybkie reagowanie i poszukiwanie
pomocy w sytuacji, gdy nasz bliski może cierpieć na którąś
z zaliczanych do tej grupy jednostek.

Źródła:
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/psychiatria/zaburzenia-odzywiania-przyczyny-objawy-r
odzaje-leczenie-aa-BKED-B3vP-R9u8.html



23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich. Z tej okazji nasi nauczyciele dzielą się z Wami tytułami

książek, które utkwiły im w głowach i sercach. Przedstawiamy
propozycję przygotowaną przez p. Monikę Zioło i p. Justynę

Kuśmierek.

Domyślam się, że słowo „lektura” budzi często w młodych ludziach
mieszane uczucia. Chciałabym jednak odczarować te, w wielu
przypadkach, złe skojarzenia. Ostatnio na lekcji języka polskiego
omawialiśmy z klasą IIGL lekturę uzupełniającą pt. „Jądro
ciemności” Josepha Conrada. Książka w swojej krótkiej formie
niesie ze sobą bogate i warte uwagi przesłanie. Jeżeli nie znacie
jeszcze przygód Marlowa, to serdecznie Wam polecam się z nimi
zapoznać. Wydarzenia rozgrywają się pod koniec XIX wieku
w Belgijskim Kongo. W dosłownym znaczeniu mamy do czynienia
z podróżą głównego bohatera do serca Afryki w dobie
kolonializmu. Jednakże utwór zwraca uwagę na problemy
ponadczasowe i uniwersalne. Możemy tutaj dostrzec również
podróż w znaczeniu metaforycznym, a mianowicie podróż w głąb
psychiki ludzkiej, która wciąż ma wiele niezbadanych obszarów.
Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wpływa izolacja i poczucie
bezkarności na człowieka ogarniętego wizją własnej potęgi,
koniecznie sięgnijcie po „Jądro ciemności” Josepha Conrada. Klasa
II GL już wie, teraz kolej na Was.😊

Autor: Pani Monika Zioło



Pozycję, którą chciałabym zaproponować, są zapiski
amerykańskiego dziennikarza, Billa Brysona, z różnych zakątków
świata oraz te dotyczące różnych aspektów życia. Okazuje się, że
odmienne kultury można poznawać z przymrużeniem oka i nie
zawsze należy skupiać się na największych, najbardziej
popularnych czy najczęściej fotografowanych miejscach. Czasami
wystarczy skupić się na mniej ważnych aspektach, a podróżując
zahaczać o całkiem nowe, nieopisywane wcześniej miejsca
i spotykać ludzi, których zwykła codzienność jest źródłem
nieustannego zagrożenia. Dzięki Billowi, którego wypada nazwać
co najmniej niefrasobliwym Amerykaninem, odkrywamy cudownie
piękne, uroczo ekscentryczne i ujmująco specyficzne kraje. Czy to
miasteczko perełka, uroczy pub, rozpieszczająca podniebienie
lokalna przekąska, czy też korki na drogach, śmieci i nieuprzejmie
ekspedientki – każda anegdota powoduje coraz większą ochotę, by
ruszyć śladami Brysona. Dzięki osobliwej zdolności autora do
przyciągania rzeczy śmiesznych, dziwnych, zdumiewających
i niedorzecznych jego przygody nabierają szczególnych
rumieńców, a książka jest przyczyną niekontrolowanych wybuchów
śmiechu.

Proponuję zacząć od „Zapisków z małej wyspy” (o Wielkiej Brytanii),
gdzie autor analizuje i bada osobliwość słynnych angielskich
zwyczajów i fenomen „brytyjskości”, opisując miejsca popularne, ale
i takie, których nikt nie wybiera, następnie przejść do „Zapisków
z wielkiego kraju” (o USA) dotyczących najdziwniejszego
z fenomenów – amerykańskiego stylu życia. Niezależnie od tego,
czy Bryson opisuje niebywałe możliwości przerobowe niszczarki do
odpadków w zlewie czy egzotykę instytucji pakowacza
w supermarkecie, autor daje nam po raz kolejny popis swego
niepowtarzalnego poczucia humoru, tym razem wycelowanego
w najbogatsze i najbardziej szalone państwo na świecie. Ciekawą
pozycją jest również „Śniadanie z kangurami. Australijskie
przygody”, z której dowiadujemy się, że Australijczycy są
niesamowicie sympatyczni, radośni, ekstrawertyczni i niezawodnie
pomocni. Miasta australijskie są bezpieczne, czyste i prawie
zawsze zbudowane nad wodą. Społeczeństwo jest zamożne
i dobrze zorganizowane. Jedzenie jest znakomite, piwo zimne,
słońce zawsze świeci, na każdym rogu można dostać kawę... Czego
jeszcze chcieć od życia?
Autor: Pani Justyna Kuśmierek



Wywiad z niezwykle utalentowaną muzycznie Michaliną Porszke,
uczennicą klasy 2Fl !

Od ilu lat jesteś związana z muzyką i jak wyglądał Twój początek?
Trudno powiedzieć, kiedy nastąpił początek, bo wychowanie muzyczne
w moim przypadku szło w parze z mówieniem i chodzeniem. Gdy miałam
3, może 4- latka zaczęłam uczęszczać do zespołu ludowego w rybnickiej
,,Przygodzie", za to gdy miałam 5 lat zdecydowałam się na naukę gry na
skrzypcach w szkole muzycznej w Rybniku. Przy tym gdzieś pomiędzy
śpiewałam solo i często występowałam. Czyli wychodzi na to, że od ok. 15
lat rozwijam się artystycznie.

Skąd u Ciebie wzięła się taka pasja?
Poszłam w ślady rodziców, którzy są muzykami z zawodu. Zafascynowali
mnie światem muzyki nie tylko od strony słuchacza czy wykonawcy, ale
także twórcy. Od małego oswajali mnie z tematem, a ja “połknęłam”
przysłowiowego bakcyla.

W jakim zespole i gdzie rozwijasz swoje zainteresowanie?
Aktualnie chodzę na zajęcia do ZEA ,,Przygoda," gdzie śpiewam
w zespole Remedium pod opieką mojej mamy - Agnieszki Janas. Pod
dachem ,,Przygody" rozwijam również śpiew indywidualnie. Uczęszczam
niezmiennie do Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku. Jestem w 5
klasie II stopnia w klasie skrzypiec. Jak każdy uczeń rozwijam się
indywidualnie, ale także gram w szkolnej orkiestrze, co też daje dużo
możliwości rozwoju i satysfakcji. Dodatkowo uczęszczam do naszego
szkolnego chóru Bel Canto, który choć teraz lekko w zawieszeniu, daje mi
naprawdę dużo frajdy i nie mogę się doczekać, żeby wrócić na próby.



Z pomocy ilu osób korzystasz, aby osiągnąć zadowalające efekty pracy?
Do muzycznego rozwoju potrzeba wiele źródeł. Oprócz uwag
nauczyciela sięgam po pomoce nauczycieli z innego środowiska lub
szukam ciekawych ćwiczeń w Internecie. Nie są to raczej konkretne
liczby, staram się od czasu do czasu nabrać ,,świeżości" i spojrzeć na
pewne sprawy z zupełnie innych stron. To bardzo pomaga.

Skąd bierzesz muzykę do występów?
Pomysłów szukam, jak chyba większość z nas, w Internecie. Jeśli chodzi
o akompaniament lub podkład muzyczny to wszystko bardzo zależne od
sytuacji, rodzaju występu czy stylu muzyki. Najczęściej akompaniuje mi
mama, czasami jest to cały band a czasem tata robi aranż do piosenki.

Jak wyglądały Twoje pierwsze wyjazdy na koncerty?
Już od małego byłam związana ze sceną, więc na samym początku
trzeba się było trochę ,,ogarnąć" w temacie. Pilnowanie czasu, ciągłe
bieganie za kulisami, myślenie o wszystkim. Szybko zaczęłam być przez
to dużo bardziej zorganizowana i odpowiedzialna za własną robotę. To
bardzo nakręca. Teraz chyba nie potrafiłabym zwolnić tempa i cały czas
jestem w biegu ;)

Jakie jest Twoje największe osiągnięcie do tej pory?
Najbardziej zapadł mi w pamięci udział w pierwszej edycji The Voice
Kids, gdzie udało mi się dotrzeć do etapu sing o�. Nie chodzi tu tylko
o rozgłos czy fakt, że byłam w telewizji. To była szkoła życia. Z jednej
strony niezapomniana przygoda z drugiej nauka pokory i możliwość
lekkiego zasmakowania życia w showbiznesie. A tak poza tym jeszcze
zapamiętałam konkurs, w którym udało mi się wygrać wycieczkę do
Brukseli.

Czy łatwo jest pogodzić taę pasję z nauką w szkole?
Czasem bywa trudno, szczególnie w sezonie zimowo-świątecznym
i z końcem szkoły. Wtedy nawarstwia mi się podsumowywanie ocen
semestralnych razem z egzaminami półrocznymi ze skrzypiec w szkole
muzycznej oraz sezon na koncerty. Często bywałam w trzech miejscach,
przemieszczając się z punktu A do punktu B i C nie mając czasu, żeby
nawet pomyśleć. Ale tak poza tym - da się pogodzić. Czasem trzeba
jednak wybrać między tym co ważne a ważniejsze. Mimo to, teraz nie
umiałabym już żyć inaczej, niż właśnie tak.

Czy posiadasz jakieś rytuały, które wykorzystujesz przed ważnym
występem?
Gdy występuję sama na pewno jest to w jakiś sposób pozbieranie myśli,
głębokie oddechy, motywacja i skupienie. W grupie jest nieco łatwiej.



Dobrze jest mieć wokoło dobre towarzystwo, żeby się odpowiednio
rozluźnić. To bardzo pomaga.

Jaki jest Twój aktualny cel, na którym się najbardziej skupiasz?
Pozostać przy tym co robię. Teraz, jak wiadomo jest trudny czas dla
branży muzycznej. Mam przestrzeń, żeby się rozwijać, by potem, gdy
będzie możliwość, znowu wkręcić się w koncertowanie. Podobno jakieś
koncerty mają być już latem. No i egzamin w szkole muzycznej, to na
pewno mój najbardziej aktualny cel.

Czy masz swojego idola, który jest dla Ciebie inspiracją?
Wiele ich jest, począwszy od tych, co osobiście znam po zagranicznych
twórców. Myślę, że zawsze z sentymentem będę wspominać Michaela
Jacksona, którego jestem fanką od dzieciństwa. Od zawsze uważam go
za artystę doskonałego i chociaż jest kontrowersyjną postacią, wyniósł
pop na całkiem inny poziom muzyki. Swego czasu był moim wymyślonym
przyjacielem z dzieciństwa. Dzisiaj to ogromna inspiracja. Jestem i będę
zawsze wierna jego twórczości.

Dziękujemy za wywiad i życzymy spełnienia marzeń.
Ja również bardzo dziękuję.



Radiohead “OK Computer”

OK Computer – płyta brytyjskiego zespołu Radiohead,uznawana za
najlepszą i przełomową w całym jego dorobku. Została wydana 16
czerwca 1997 roku. Dotarła do pierwszego miejsca zestawienia
brytyjskiej listy przebojów, a w Stanach Zjednoczonych
zadebiutowała na 21 miejscu.W ciągu kolejnych 10 lat od wydania
płyta pokryła się trzykrotną platyną w Wielkiej Brytani i dwukrotną
w USA.

Album przedstawia świat pełen szalejącego
konsumpcjonizmu,alienacji, społecznej izolacji emocjonalnej
i politycznego złego samopoczucia. Mówi się, że w tym charakterze
OK Computer ma przewidujący wgląd w nastrój życia XXI wieku.

W albumie prowadzoną opowieść o obawach końca wieku
wynikających nie z realnego zagrożenia, tylko właśnie z wymywania
zagrożeń, a przy okazji i ludzkich emocji ze współczesnego życia,
a tym samym – naszej dehumanizacji, stopniowego zamienienia
w roboty.



Chyba każdy z nas doświadczył kiedyś chwili, w której z różnych
przyczyn nie był gotów stawić czoła pytaniu z historii, angielskiego czy
polskiego. Zazwyczaj uczeń ma dwie opcje: lać wodę lub z pokorą
przyjąć możliwe niepowodzenie. Jednak w 2018 roku klasa 1a
zdecydowała się na dość ryzykowne, a zarazem słodkie (dosłownie
i w przenośni) zagranie. Pamiętacie może największy hit Pawła Domagały
i słowa jego refrenu: ,,Weź nie pytaj, weź się przytul"? Cóż, w 2018 roku
klasa 1a pamiętała. Przerażeni stanem naszej wiedzy postanowiliśmy
położyć na biurku naszego wychowawcy i historyka kartkę z ową
maksymą i otoczyć ją żelkami. Wielkoduszność naszego nauczyciela
znowu dała się we znaki i słowami: ,,No dobrze, ale zgadzam się na to
PRZEDostatni raz" zapewnił nam spokój. Czy jednak brak jedynki
z pytania miał tutaj znaczenie? Nie sądzę. To, co jest najważniejsze, to
grupowe wsparcie, wspólne żarty oraz oczywiście reakcja wychowawcy,
która pozostanie z nami na zawsze.

Autor: Julia Piasecka



Sześć lat w "Powstańcach" to dla mnie przede wszystkim samorozwój,
niekończąca się inspiracja i… dużo śmiechu! Dzięki poznaniu
wspaniałych, kreatywnych i dobrych ludzi, którzy dbali o jego
odpowiednią dawkę w nierzadko trudnych chwilach, nie martwię się
o brak gimnazjalnych i licealnych wspomnień. Szczególnie zapadły mi
w pamięć organizowane przez nas szkolne i klasowe eventy, a zwłaszcza
urodziny wychowawcy p. Łukasza Cyrana, organizacja przedstawień i
wydarzeń w auli oraz zamawianie szkolnych bluz. Podczas celebracji dwa
lata temu, kreatywne "humany" z 3a zamówiły na przykład jako prezent
dla wychowawcy... pierogi :). Rozdając bluzy z logo szkoły, członkowie
samorządu mieli szansę poczuć się jak rasowi kurierzy, a szkolna
świetlica była wypełniona kolorowymi ubraniami po sam sufit. Śmiechy
zza kulis szkolnej auli oraz wpadki, które powinny zostać na dobre
zapomniane, pozostawiam dla siebie, ale Was zachęcam do
gromadzenia i szerzenia radości na szkolnych korytarzach (najszybciej,
jak będzie to możliwe). Trzymajcie się!

Autor: Klaudia Kulesza

Jeszcze jako gimnazjalista podjąłem decyzje o zadomowieniu się
w “Powstańcach” na kolejne trzy lata. W trakcie uczeszczania do placówki
poznałem wielu wspaniałych, kreatywnych pomocnych ludzi. Nie brakuje
mi również wspomnień z tego okresu, szczególnie w pamięć zapadły mi
gimnzajalne wycieczki szkolne, tradycyjny wyjazd do Anglii, pomoc Pani
Pedagog, lekcje z Panem Morawcem i Panem Kubisem czy pomoc
w szkole jako członek samorządu szkolnego. Wyczuwalna z daleka
przyjazna atmosfera eventów szkolnych takich jak konkurs teatrów
w języku angielskim, frankofonia, Jufenalia, czy wigilijka
międzynarodowa, którą można tam odczuć to jedyna w swoim rodzaju
rzecz o której nigdy nie zapomnę.

Autor: Mateusz Pawela



Jesteś, jaki(a) jesteś…

W życiu tylko jedno jest zależne od nas. Nad tylko jedną osobą możemy
mieć pełną kontrolę. Ale to od nas zależy, na ile odważymy się być sobą.

Codziennie przez nasze życie przewija się masa ludzi. Spotykamy ich
często nawet nieświadomie. A jak często spotykamy samych siebie?
Czasami czujemy się obcy we własnym ciele, zagubieni. Nie mamy
pojęcia, kim jest ta osoba, której odbicie widzimy w lustrze. Nie
poznajemy siebie. Proces poznawania siebie jest wyjątkowo trudny.
Myślimy, że wiemy, a nie wiedzieliśmy. Myślimy, że jesteśmy, a my byliśmy.
Spotyka nas w życiu okres, który wystawia nas na próbę. I nie wiemy, czy
podołaliśmy wyzwaniu, bo na moment zgubiliśmy siebie. Przestaliśmy się
rozumieć. Poddaliśmy się. Zamiast walczyć. Ilu z nas codziennie się
poddaje? Codziennie traci siebie? I ubywa nas, z dnia na dzień, coraz to
bardziej i bardziej, aż w końcu nas nie ma. Znikamy. Zasłonięci hejtem,
krytyką, brakiem wsparcia, brakiem akceptacji. Jak w tym przypadku
mamy czuć się dobrze ze sobą? Jak mamy w siebie uwierzyć, skoro nikt
nie podniósł naszych skrzydeł, gdy te zapomniały, jak latać? Nikt nie
dostrzegł pogniecionego rysunku w koszu na śmieci. Nikt nie zapukał do
drzwi naszego pokoju, gdy cały dzień siedzieliśmy w nim sami. Nikogo
nie było. Więc i my przestaliśmy być.

Kimkolwiek jesteś, nie jesteś sam. Nie jesteś sam, bo masz siebie.
Samoakceptacja jest pierwszym krokiem do życia. Bo jak żyć z innymi,
jeśli nie potrafisz żyć z samym sobą? Może to proste słowa, ale okazuje
się, że to nie jest łatwe. Nie jest łatwe docenić siebie, jeśli ktoś nie
docenia. Jeśli ktoś podcina skrzydła. Ale dlaczego mamy skupiać się na
kimś? Skupmy się na nas. Na sobie. Nie mówmy wciąż on, ona, oni.
Mówmy ja. Zmierzmy się z tym. Żyjemy każdy dla siebie i każdy ze sobą.
Uczmy się tego każdego dnia. Poznawajmy siebie. Nie bójmy się spojrzeć



w głąb własnych problemów, lęków, pragnień. Jesteśmy tylko ludźmi.
I każdy z nas się gubi. Ale miejmy tyle odwagi, by zawsze odnaleźć się na
nowo. "Siła polega na tym, żeby dać sobie prawo do słabości" - słowa
Agaty Kuleszy Nie oddajmy innym najcenniejszego daru, jaki mamy. Nie
oddajmy siebie innym. Nie pozwólmy, by inni mówili, jak mamy żyć, jacy
jesteśmy, kim jesteśmy. Jesteśmy sobą. Nieidealni, inni, całkowicie swoi.
I próbujmy akceptować tę nieidealność, inność i wyjątkowość. Próbujmy
akceptować siebie. Walczmy o siebie. Bądźmy sobą.

Hej, nazywam się Zuzia i jestem uczennicą 2 klasy. Prowadzę konto
w social mediach, na którym dzielę się swoimi spostrzeżeniami na temat
ludzi, świata czy życia. Piszę również wiersze własnego autorstwa. Jeśli
ktoś z Was chciałby podyskutować na jakiś temat bądź poznać moją
twórczość, to znajdziecie mnie na instagramie pod nazwą
jestem.jakajestem. Zapraszam Was tam serdecznie, bo bardzo ważny jest
dla mnie dialog z Wami, Odbiorcami i chętnie też poznam Wasze zdanie
odnośnie różnych problemów. Na dole zamieszczam dla Was jeden
z moich autorskich wierszy, nawiązujący do powyższego wpisu. Miłego
czytania i zapraszam do dzielenia się własnymi opiniami!

piątek, 24.04.2020
Moje kolano.

Przesuwam powoli palcami,
Badam.

Obserwuję lustro odbite w mojej duszy,
Duszę odbitą w tym lustrze.

Tutaj jest kącik ust,
Tutaj ucho, oko i szyja.

Są też ręce, nogi, pośladki.
I wszystko to moje.

Oglądam siebie w tym lustrze
I widzę, że nie widzę.

Nie lubię tego kolana, tej ręki i szyi.
Nie chcę takich cząstek nieswoich,

Chcę być własna i swoja,
Lecz bez tych części, co moje nie są.

Jakież to części?
To kolano - nie moje.

To oko, ucho i wargi - nie moje.
To odbicie mej duszy - nie moje.

Czuję się nieswojo,
A przecież chciałam być sobą.

Kolano, ręka i noga,
To wszystko jest nie do pojęcia,

Nie do uważania za własne,
Nieswoje.

Ale jednak moje.
Z.K.



Rozmowa z Księdzem Piekło - nauczycielem religii, w której opowiedział
m.in.    o swoich pasjach, planach na przyszłość i o tym jak został

księdzem. Zapraszamy!!!

Czy jest Ksiądz absolwentem Naszego liceum?
Niestety nie. Jestem absolwentem technikum w Katowicach. Pochodzę
z Katowic i tam ukończyłem szkołę.

Od kiedy wiedział Ksiądz, że chce zostać Księdzem? Co Księdza do tego
skłoniło?
Taka myśl pojawiła się na pierwszym roku studiów, studiowałem wtedy
automatykę i robotykę w Gliwicach na politechnice i pod koniec
pierwszego semestru zacząłem się nad tym zastanawiać. Zawsze byłem
człowiekiem wierzącym, wychowałem się w wierzącej rodzinie i trafiłem
w wieku 15 lat do wspólnoty młodzieżowej ruchu ,,Światło-Życie”, moja
wiara stawała się wtedy osobistym wyborem. Gdzieś w wieku 16/17 lat
powiedziałem Panu Bogu, żeby robił z moim życiem co chce bo miałem
świadomość tego, że on wie co jest dla mnie dobre i kiedy będę
realizował jego wolę, będę szczęśliwym człowiekiem. W wieku 20 lat kiedy
byłem na studiach, o których mówiłem wcześniej nie czułem się
szczęśliwym, Pan Bóg spełnił wszystkie moje marzenia typu dobrze
zdana matura, czy dostanie się na ten kierunek czułem wtedy, że
wszystko co chciałem mam, ale czegoś mi brakuje w życiu. Wtedy
poprosiłem Pana Boga, żeby mi powiedział, co mam robić. Zrodziła się
wtedy myśl o wstąpieniu do seminarium i byciu księdzem. Na początku
nie akceptowałem tej myśli i się nawet zaśmiałem z tego, bo jakoś nie
potrafiłem sobie siebie wyobrazić jako księdza, ale stopniowo zacząłem
się przyzwyczajać do tej myśli, aż do momentu, kiedy podjąłem decyzję,
żeby przerwać studia. Potem pracowałem jeszcze przez pół roku
i postanowiłem, że spróbuje od września iść do seminarium. No i tak się
zaczęła moja przygoda - zostałem księdzem.



Gdyby nie był Ksiądz- księdzem to kim?
Potrafię sobie siebie wyobrazić w każdym miejscu, myślę, że mógłbym
być mężem i ojcem. Jestem szczęśliwy tutaj gdzie jestem, ale
podejrzewam, że gdybym nie został Księdzem mógłbym być albo
inżynierem, albo prawnikiem. W tych dwóch rolach potrafię sobie siebie
wyobrazić. Jeszcze potrafię sobie wyobrazić, że byłbym lekarzem.
Oglądanie serialu New Amsterdam sprawia, że potrafię zobaczyć siebie
w roli lekarza.

Co jest najtrudniejsze w byciu nauczycielem i Księdzem w dzisiejszych
czasach?
Najtrudniejsze w dzisiejszych czasach jest brak empatii, zrozumienia
i życzliwości u ludzi. Myślę, że doświadczam tego przede wszystkim jako
ksiądz i trudno mi zrozumieć jak osoba niewierząca kompletnie nie
rozumie wiary, do tego jest nie życzliwa i uważa Kościół jako złą
instytucję, taką która szkodzi. Takiego braku zrozumienia doświadczam
przede wszystkim jako ksiądz, aczkolwiek też jako nauczyciel. Na
przykład strajki, które były dwa lata temu pokazały mi, że jest duża
grupa ludzi, która nie rozumiała nauczycieli. Brak pragnienia
zrozumienia jest według mnie najtrudniejszy.

Czy pamięta Ksiądz jakieś zabawne sytuacje z lekcji?
Na pewno jest ich dużo. Przede wszystkim moje nazwisko generuje dużo
takich sytuacji. Kiedyś jedna z moich uczennic powiedziała swojej babci,
że mam na nazwisko Piekło i babcia nie uwierzyła. Uśmiechnąłem się
wtedy i zaprosiłem babcie do szkoły. Któregoś pięknego dnia podeszła
do mnie ta uczennica i powiedziała, że jej babcia czeka na dole
i chciałaby mnie poznać, więc poszedłem i rozmawiałem z babcią. Nie
musiałem pokazywać dowodu chociaż go ze sobą wziąłem. Babcia, kiedy
zobaczyła mnie na własne oczy uwierzyła, chociaż jak sama powiedziała
było jej trudno uwierzyć w to, że jej wnuczkę uczy religii ksiądz
o nazwisku Piekło.

Jakie ma Ksiądz hobby?
Mam dwie takie główne pasje. Od pół roku pierwszą z nich jest
chodzenie po górach. Zacząłem w zimę i w sumie zrobiłem to pod
wpływem zdjęć mojej znajomej, zobaczonych na facebooku. Spodobało
mi się to na tyle, że chodzę do tej pory. Przez ostatnie 3/4 miesiące
każdy wolny dzień spędziłem w górach, mam z tego ogromną radochę
i cieszę się, że w wieku prawie 40 lat mogłem odkryć to hobby i sprawia
mi ono tyle radości. Drugą moją pasją od 18 roku życia jest jeżdżenie
motocykle. Jeżdżę turystycznie motocyklem i zwiedzam sobie Polskę
i Europę właśnie podróżując tym jednośladem. Najładniejsze miejsce,
w którym byłem na motocyklu to zdecydowanie Alpy Szwajcarskie
i Bałkany. Dalsze moje podróże motocyklowe to Chorwacja, wybrzeże,



Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina. To są miejsca, które są
prześliczne i które udało mi się już odwiedzić na motocyklu. Jak
miałbym wybrać ulubione miejsce to jest to Czarnogóra.

Czy ma Ksiądz swój ulubiony rodzaj muzyki, ulubiony gatunek filmów czy
książek? Co może Ksiądz polecić uczniom?
Jeśli chodzi o książki to czytam wszystko, bardzo lubię czytać. Wszystkie
gatunki oprócz horrorów i science-fiction. Najbardziej lubię chyba
dobre powieści, choć ostatnio wróciłem do literatury sensacyjnej
poprzez jedną książkę, którą przeczytałem podczas pandemii. Głównie
czytam sensacje, gdy chce się zresetować i odpocząć. Uważam, że
powinienem czytać coś głębszego, co mnie w jakiś sposób rozwinie,
dlatego dość rzadko sięgam po sensacje chociaż je uwielbiam. Dla
relaksu preferuję zobaczyć dobry serial, ostatnio New Amsterdam. Jest
to dobry, ciekawy serial, który mnie wciągnął, aczkolwiek zastanawiam
się nawet nad napisaniem jakiejś pracy pisemnej na temat obrazu wiary
i religii w tym serialu. To jest taka ciekawa rzecz, jeśli ktoś ogląda to wie,
że jest kilka odcinków, w których jest podjęty wątek różnych religii. Jako
ksiądz zwracam na to uwagę i myślę, że ciekawie są tam przedstawione
różne religie.

Jakie jest Księdza marzenie?
Moim marzeniem jest to, żeby wszyscy moi uczniowie byli w niebie
i żebyśmy się tam wszyscy spotkali. Chciałbym, żeby każdy człowiek, na
którego miałem wpływ w szkole ucząc odkrył Pana Boga, żeby
doświadczył wiary i przyjaźni z Bogiem.

Jakie ma Ksiądz cele na najbliższą przyszłość?
Na pewno chciałbym napisać tę pracę, o której mówiłem wyżej.
Chciałbym wrócić na studia i dokończyć pewien etap w moim życiu.
Chciałbym napisać licencjat kanoniczny, jest to tytuł między magistrem,
a doktorem w teologii.

Czy ma Ksiądz jakieś życiowe motto?
Każdy ksiądz wybiera sobie motto życiowe w momencie gdy zaczyna być
księdzem, czyli wybiera sobie hasło, które będzie towarzyszyć jego
kapłaństwu. Moje to: ,,współodczuwać z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą”
fragment ten pochodzi z Listu do Hebrajczyków. Drugi, który jest dla
mnie ważny to: ,,posiadać siebie w dawaniu siebie”. Te słowa
wypowiedział ksiądz Franciszek Blachnicki.

Czy chciałby Ksiądz przekazać coś jeszcze Naszym uczniom?
Szukajcie prawdy!



Dziękujemy za udzielenie wywiadu i trzymamy kciuki za księdza.
Dziękuję

Jeanne Calment i “sekret długowieczności”

W 1988 roku, kiedy Francuzka Jeanne
Louise Calment skończyła 113 lat, wpisano
ją do Księgi Rekordów Guinnessa. Od 115
urodzin stawała się coraz popularniejsza.
W wieku 120 lat pobiła rekord
długowieczności. I wciąż się nie
zatrzymywała. Przeżyła 122 lat i 164 dni,
zmarła z przyczyn naturalnych (ur. 21
lutego 1875, zm. 4 sierpnia 1997). Do dziś
jest uznawana za najdłużej żyjącą osobę
na świecie.

Niestety, od upadku w wieku 115 lat,
zaczęła tracić pamięć. Jednak co ciekawe,
jej prywatny lekarz stwierdził, że poza
uszkodzeniami wzroku i słuchu, tuż przed
śmiercią była w całkiem dobrej formie
(oczywiście jak na osobę liczącą ponad
120 lat).

Calment przeżyła swoją córkę oraz wnuka, chociaż niektórzy członkowie
jej rodziny również żyli dosyć długo (ojciec: 96 lat, starszy brat: 97 lat). Ale
to właśnie Jeanne pobiła pod tym względem wszelkie rekordy.

Jaki był jej sposób na długowieczność? Cóż, pewnie trochę Was
rozczaruję, ale nie ma w nim nic szczególnego. Może zawdzięczała ją
dobrej kondycji fizycznej? Calment do 100 roku życia jeździła na rowerze,
a w wieku 85 lat postanowiła spróbować szermierki. Dopiero po 110
latach przeniesiono ją do do domu opieki. Wcześniej bez większych



problemów radziła sobie sama. Jej stan pogorszył się po wspomnianym
już upadku (115 lat). Nie prowadziła jednak całkowcie zdrowego stylu
życia. Paliła papierosy, nie unikała alkoholu czy słodyczy (sama
twierdziła, że wino i czekolada wpływają na jej młody wygląd, podobnie
jak dodawana do potraw i wcierana w skórę oliwa z oliwek). Ale jako
najważniejsze źródło swojej długowieczności, wskazywała uśmiech
i optymistyczne podejście do świata. Myślę, że warto o tym pamiętać. :)

Autor: Martyna Zakrzewska

Żródła: książka “100 niewiarygodnych” Krzysztof Jędrzejewski, https://pl.wikipedia.org
(zdjęcie i informacje uzupełniające)

Rozmowa z Aleksandrem Krupą - wspaniałym aktorem, który grał
u boku takich sław jak Angelina Jolie, Arnold Schwarzenegger czy

Brad Pitt. Jest absolwentem Naszej szkoły, który spełnia swoje
marzenia oraz gra w znanych produkcjach takich jak Salt, X-Men:

Pierwsza klasa czy Włoska Robota. Zapraszamy!

Jak zaczęła się Pana przygoda z aktorstwem?
Moja nauczycielka polskiego zarekomendowała mnie do grupy
teatralnej w Domu Kultury w Rybniku i tak zaczęła się moja przygoda
z aktorstwem. Recytowaliśmy na akademiach, a także braliśmy udział
w wieczorze poezji.

Czy już na etapie liceum wiedział Pan, że chce zostać aktorem?
Byłem na wakacjach w Gdańsku z przyjaciółmi, kiedy jeden z nich
zaproponował, żebyśmy poszli na spektakl do teatru ,,Wybrzeże”.
Przedstawienie było przepiękne, bardzo mi się podobało, już wtedy
wiedziałem, że w przyszłości chce być aktorem. Przekonałem się, że też
chce mieć życie pełne magii, kolorów, świateł i oklasków. Nigdy nie
zapomnę też sztuki, na której byłem w Bielsku-Biała. Była to inscenizacja
o rewolucji kubańskiej, o socjalizmie i komunizmie. Amerykanie byli
postrzegani jako źli, a rewolucjoniści jako dobrzy. Ten występ jest dla

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Calment


mnie niezapomniany, ponieważ jako publiczność zostaliśmy zapytani, co
powinno się stać z tymi złymi. Jeden mężczyzna odpowiedział wtedy, że
powinni oni zostać zabici, zakopani i oszczani - to było bardzo śmieszne.

Jak zaczęła się Pana przygoda z aktorstwem?
Próbowałem się dostać do szkoły
filmowej w Łodzi, niestety się nie
dostałem. Zacząłem, więc studiować
studium nauczycielskie nauczania
fizycznego z biologią, skończyłem tę
szkołę i później przez rok pracowałem
w poprawczaku w miejscowości
Krupski Młyn. Wiele nocy spędziłem
tam ucząc i przygotowując się w
sekrecie do ponownego spróbowania
swoich sił w castingu do szkoły
aktorskiej, tym razem w Warszawie. W roku, w którym startowałem
było aż 200 kandydatów, a tylko 20 mogło się dostać. Nie mogłem
uwierzyć w to, że się dostałem szczególnie, że jako jedyny
przygotowywałem się samodzielnie. Tak właśnie zaczęła się moja
wspaniała przygoda w szkole teatralnej z niesamowitymi polskimi
aktorami, takimi jak Tadeusz Łomnicki, Andrzej Łapicki, Zbigniew
Zapasiewicz, Zofia Mrozowska i z wieloma innymi fantastycznymi
aktorami.

Czy było coś takiego w Twoim domu rodzinnym, co pozwoliło Ci iść
w kierunku aktorstwa?
Moja mama była nauczycielką gry na pianinie, a mój tata grał na
skrzypcach. Chyba od urodzenia byłem skazany na aktorstwo, ponieważ
moja mama urodziła mnie w domu, bo szpitale były bombardowane
w czasie wojny i w czasie, kiedy ja się rodziłem mój tata grał na
skrzypcach. Był to prawdziwy dramat. Mama krzyczała, tata grał i potem
jeszcze ja płakałem. Tak oto stałem się aktorem dramatycznym.

Czy trudno było się Panu przebić do wielkiego świata?
Bardzo trudno jest odnieść sukces, kiedy jest tylu wspaniałych aktorów.
Potrzeba dużo cierpliwości i czasu, żeby dostać jakąś rolę w teatrze czy
w filmie. Dostałem się do wspaniałego teatru w Polsce, z którym
podróżowaliśmy po całym świecie, później zostałem zauważony
i wyjechałem do Stanów. Ważne jest, by dostać się do dobrego teatru,
później daje Ci on dobre recenzje i znajdują się ludzi, którzy chcą z Tobą
pracować. Stawanie się zaufanym i rzetelnym aktorem jest bardzo
powolnym procesem.



Czy mógłby nam Pan zdradzić tajniki dobrego aktora?
Wyobraźnia, empatia, współczucie i człowieczeństwo to według mnie
najważniejsze cechy dobrego aktora, ale też dobrego człowieka.

Jak wygląda typowy dzień aktora?
Aktor musi być przygotowany na to, że ma zrobić show. Zawsze od
samego rana myślę już nad tym, co muszę zrobić wieczorem i nastawiam
się na to. Przed samym spektaklem nachodzą mnie wątpliwości, czy na
pewno jestem dobrze przygotowany i czy pamiętam moje kwestie. Po
przedstawieniu zazwyczaj rozmyślam, jak mi poszło, co mogłem zrobić
lepiej i czy podobało się to publiczności. Zawsze mamy wystarczającą
ilość czasu na przygotowanie się do roli oraz zapamiętania słów,
ponieważ zazwyczaj dowiadujemy się o spektaklu miesiąc lub nawet
więcej przed nim. Później spotykamy się z reżyserem i scenografem,
którzy mówią nam, jak mają wyglądać i zachowywać się odgrywane
przez nas postacie. Potem mamy dużo prób, spektakl i tak w kółko. Bycie
aktorem nie polega tylko na odegraniu jakiejś roli i od razu odcięciu się.
My cały czas myślimy nad tym, co zrobiliśmy, jak to zrobiliśmy i czy
można coś poprawić. Aktorstwo można porównać do skoku ze
spadochronem. Przed skoczeniem i po towarzyszy nam wiele emocji, ale
w chwili skoku jesteśmy skoncentrowani tylko na tym i tak też właśnie jest
na scenie. Granie w filmach wymaga na pewno wcześniejszego
wstawania. Ja musiałem wstawać o 3:20 i spędzałem na planie filmowym
nawet po 10-12 godzin. O 4 wyjeżdżałem z domu, o 6 byłem na planie
i miałem robiony make-up i przymierzałem kostiumy, i później cały dzień
nagrywaliśmy niekiedy nawet jedną scenę. Jest to bardzo intensywna
praca, ale Micheal Caine powiedział kiedyś bardzo mądre słowa: ,,Jesteś
żołnierzem, gdy jesteś w okopach, cały dzień jesteś atakowany przez
bomby, granaty i czekasz tylko, kiedy kapitan powie atak, wyskakujesz z
okopów, biegniesz i nagle słyszysz, że kapitan mówi fałszywy alarm”, tak
też wygląda praca na planie filmu.

Jaki jest Pana ulubiony film, w którym Pan grał?
Mam kilka. Najnowszy z nich to “Reagan”, bardzo lubię też “The
Contenders”, “Burn after reading”, a także “The Kennedys of
Massachusetts”.

Czy ma Pan jakieś marzenie aktorskie? Jeśli tak, to jakie?
Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz zapytali mnie kiedyś o to samo
i odpowiedziałem im wtedy, że nie wiem. Teraz również nie mam jakiejś
wymarzonej roli. Chciałbym po prostu dalej pracować w moim zawodzie.



Jakich znanych aktorów spotkał Pan na swojej drodze? Kto zrobił na
Panu największe wrażenie?
Ogromne wrażenie zrobili na mnie Albert Finney, Vincent John Voight,
Gene Hackman, Edward Norton, Brad Pitt, Frances McDormand, Elżbieta
Czyżewska, Daniel Olbrychski i Jerzy Trela. Są to niesamowici ludzie
i świetnie mi się z nimi pracowało.

Jakie ma Pan hobby/zainteresowania oprócz aktorstwa?
Bardzo lubię grać na ukulele, jeździć na nartach i łowić ryby. Interesuje
się również wspinaczką i motoryzacją. Uwielbiam spędzać czas z moją
rodziną.

Czy ma Pan jakieś przesłanie do uczniów Naszej szkoły, którzy tak jak
Pan chcieliby związać swoją przyszłość z aktorstwem?
Podążajcie za nauczycielami, którzy Was inspirują. W moim przypadku
była to moja nauczycielka polskiego profesor Wanda Różańska, która
sprawiła, że pokochałem aktorstwo i poezję. Czytajcie poezję i prozę,
ponieważ to Was ukształtuje. Pamiętajcie, że życie aktora nie wygląda
tak,jak widzicie to w serialach czy filmach. W dzisiejszych czasach każdy
chce zostać gwiazdą i wszyscy są tacy sami. Wystarczy tylko być sobą
i kształtować siebie, a nie chcieć być takim jak ktoś inny. Jeśli chcesz
zostać aktorem to ćwicz, znajdź dobrego nauczyciela, pracuj nad sobą
i bądź jedynym w swoim rodzaju. Myślę, że w byciu aktorem pomaga też
poznanie innych sztuk takich jak muzyka czy rysunek. Tak rozwiniesz
swój własny styl i będziesz sobą.

Chciałybyśmy bardzo podziękować córce pana Aleksandra Krupy
za umożliwienie i przeprowadzenie z nim wywiadu w naszym

imieniu oraz również Jemu za udzielenie go i poświęcenie nam
czasu. Życzymy im obu dużo sukcesów i radości w życiu.

Pozdrawiamy ich gorąco!!!

Autor zdjęcia: Wacław Troszka



"Jeśli świadomość jest czymś fizycznym, to mamy dobre powody,
aby uważać, że jesteśmy tylko mózgami. Jeśli jednak nie jest ona

czymś fizycznym, istnieją inne możliwości jej zrozumienia"
- James Tartaglii

Świadomość, a przez nią umysł to dwie jednostki stanowiące o nas,
jako o istotach żywych w ludzkim sposobie rozumienia tego
pojęcia. Wszystko, co mamy, czyli nasze życie odbierane jako
poszczególne doświadczenia, jest zasługą naszego umysłu. Sama
percepcja, jakość życia, sposób widzenia i postrzegania
bezpodstawnie podlega umysłowi, jednak nie jest on sferą
najwyższą w tej hierarchii. Tak długo jak świadomie jesteśmy, mamy
na niego wpływ, a nasze chęci potrafią po części zmienić jego
funkcjonowanie. Dzięki temu, odrobinie zrozumienia i determinacji,
możemy zmienić go, a tym samym wszystko inne. Nie skłamię więc
mówiąc ,że dopóki żyjemy, mózg to my. Gdyby mogło się stać tak,
że pozbawieni zostalibyśmy reszty ciała, a zdawalibyśmy sobie
z tego sprawę, znaczyłoby, że żyjemy, mimo iż nie posiadamy ciała.
Kryteria medyczne dotyczące śmierci są tylko ustalonymi
terminami, które opisują stan w jakim jest człowiek. Zawsze istnieje
obawa, że doświadczanie umierania przez osobę, trwa mimo
ustania akcji serca czy oddechu. Stąd lekarze uznają rozróżnienie
między śmiercią kliniczną a śmiercią mózgu.

Śmierć więc w tym, jak i medycznym rozumieniu musi być śmiercią
mózgu i ustaniem procesów w nim zachodzących. Nie może być
jednak nicością, ponieważ doświadczenie nicości byłoby
doświadczeniem, a to samo zaprzeczeniem śmierci i świadczeniem
o życiu.

Skoro warunkiem naszego istnienia jest nasze doświadczanie,
a wszystko, czego nam trzeba, aby doświadczać, to aktywność
mózgu, to może jednak mimo wszystko my, a za tym wszystko wokół
to nasz mózg.



Kurczak hoisin

Składniki:
Filet z kurczaka - 500 g
Czosnek - 2 ząbki
Ostra papryka - 1 łyżeczka
Biały pieprz - 1/4 łyżeczki
Jajko - 1 duże

Skrobia (mąka) ziemniaczana -
ok. 6 łyżek
Inne:
Olej roślinny do smażenia
2 łyżki sezamu
Do podania np. ryż, brokuł

Przygotowanie:
Mięso oczyścić z błonek
i kostek, pokroić w małą
kostkę. Doprawić solą,
startym czosnkiem, ostrą
papryką i białym pieprzem.
Na jednym głębokim talerzu
wymieszać skrobię
ziemniaczaną. Do drugiego
wbić jajko i roztrzepać.
Rozgrzać wok lub głęboką
większą patelnię, wlać olej
(na głębokość ok. 3 mm).
Kawałki kurczaka najpierw
obtoczyć w roztrzepanym
jajku, następnie w skrobi
ziemniaczanej. Kłaść
partiami na rozgrzany
tłuszcz i smażyć przez około
2 minuty, przewrócić na
drugą stronę i powtórzyć
smażenie. Wyłożyć łyżką
cedzakową na ręczniki
papierowe. Dodać tłuszcz
i usmażyć kolejną partię.

Wytrzeć patelnię ręcznikiem papierowym z resztek oleju ze smażenia,
włożyć z powrotem całe mięso. Podgrzewać przez ok. 1 - 2 minuty,
następnie przesunąć mięso na bok a w wolne miejsce wlać sos hoisin
(wymieszać wcześniej jego składniki). Zagotować a następnie połączyć
z mięsem i co chwilę mieszając zagotować jeszcze wszystko razem.
Podawać posypując lekko zrumienionym sezamem.



Krantz cake

Ciasto:
Mąka - 530g
Cukier - 100g
Drożdże - 25g
Ciepła woda - 120ml
Jajka - 3 sztk
Sól - szczypta
Miękkie masło - 150g

Nadzienie:
Cukier puder - 50g
Kakao - 30g
Czekolada - 130g
Masło - 120g
Posiekane orzechy - 100g
Cukier - 2 łyżki
Syrop:
Woda - 80ml
Cukier - 130g

Przygotowanie:
Robimy zaczyn mieszając
rozdrobnione drożdże z wodą,
paroma łyżkami cukru i mąki po
czym odstawiamy na 15 minut
przykrywając. Resztę mąki, cukru
i wyrośnięty zaczyn mieszamy do
połączenia. Dodajemy jajka,
mieszamy, dodajemy szczyptę
soli, po czym mieszając dodajemy
w częściach masło. Mieszamy do
połączenia ewentualnie dodając

odrobinę mąki po czym zostawiamy w ciepłym miejscu na godzinę do
wyrośnięcia. W międzyczasie robimy nadzienie. Roztapiamy wszystko
i mieszamy, zostawiając orzechy i 2 łyżki cukru. Ciasto wałkujemy na
prostokąt, rozsmarowujemy nadzienie, posypujemy orzechami i cukrem,
a później zwijamy w rulon. Przecinamy go wzdłuż i kładziemy obie
połowy obok siebie, nadzieniem do góry, po czym przekładamy ze sobą
jak warkocz. Przenosimy do wyłożonej papierem do pieczenia formy (jeśli
forma jest okrągła to zwijamy jak ślimaka). Pieczemy w rozgrzanym do
190°C i pieczemy ok. 30 minut. W międzyczasie robimy syrop
rozpuszczając i doprowadzając do wrzenia wodę z cukrem. Wyjmujemy
ciasto z pieca i jeszcze gorące polewamy syropem. Przed podaniem
pozwalamy wystygnąć.
http://mondomulia.com/wp-content/uploads/2013/04/chocolate-krantz-cake-recipe-14.jpg



Od redakcji:

Gorąco zachęcamy do współpracy z nami. Jesteśmy otwarci na
każde propozycje. Masz idealny pomysł na artykuł lub
propozycje jak ulepszyć gazetkę? Napisz do nas na maila -
newsyzpowstancow@gmail.com .

Pozdrawiamy wszystkich czytelników
Ekipa gazetki powstańczej :)
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