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Nauczyciel? Kim jest? Co wnosi do naszego życia? Takie
pytania mogą sobie zadawać niektórzy z Was. Są na tym
świecie ludzie nielubiący tych, którzy nigdy nie wyszli ze
szkoły. Uważają ich za dziwaków, nieudaczników czy
przegranych. Dla mnie belfer, to nie osoba, która siedzi w
klasie i wymyśla kolejne partie sprawdzianów, tylko po to, aby
wlepić ,,pałę” uczniowi, ani nie diabeł wcielony ziejący ogniem i
siarką i nie anioł idealny, który żywi się wyłącznie jabłkami i
nosi zielony sweter. To człowiek który uczy, daje przykład,
odnajduje w każdym z uczniów ukryty talent. Czy to
umiejętność grania w piłkę, występowania na scenie, czy
łatwość rozwiązywania zadań matematycznych; zawsze
próbuje znaleźć coś wyjątkowego w swoich uczniach. Ja
poznałem wielu nauczycieli na swojej drodze, gorszych i
lepszych. Chcę Wam opowiedzieć o nich, przywołując
przykład jednego z nich. Wiecie dlaczego? Bo nauczyciele, to
taka zwarta grupa, może nie zawsze się lubią, ale na pewno
świetnie razem wychodzą na zdjęciach. Poznałem kiedyś
pewną nauczycielkę. W pierwszej klasie nie ośmieliłbym się do
niej podjeść, ale muszę przyznać, że od pierwszego spotkania
czułem dobro i sympatię. Biła od niej żywa, pełna radości,
energia. Każdego z nas nazywała po swojemu. Cudownie
zdrabniała nasze imiona, tylko dlatego, żebyśmy poczuli się
dobrze w jej towarzystwie.

Ta pani, podczas mojego trzyletniego pobytu w szkole,
odnalazła we mnie głęboko ukryty talent. Stała się dla
mnie swojego rodzaju mentorem i najlepszym
przyjacielem. Swoją pasją i oddaniu sztuce oraz
nauczaniu, inspirowała do działania. Ona rozwinęła we
mnie ukrytą duszę artysty. Pokazała, co znaczy
sformułowanie – dobry film. Realizowała nasze pomysły,
nawet te najbardziej szalone. Pisaliśmy scenariusze,
robiliśmy scenografie, ćwiczyliśmy układy taneczne,
robiliśmy sztukę. Czy nie jest to ideał nauczyciela?
Możecie pomyśleć – tak lubił ją, bo na lekcjach dawała
mu luzy- otóż nie. Z jej przedmiotu miałem 3 i mimo
tego nadal ją lubiłem, bo to dzięki niej odkryłem w sobie
wrażliwość, pasję i duszę artysty. Nie tylko ja oczywiście.
Każdy, kto miał z nią styczność, był w stanie otworzyć się
przed nią, bo dawała nam poczucie bezpieczeństwa.
Czy nie takich belfrów nam trzeba? Oczywiście, że tak.
Moja nauczycielka była wyjątkowa i z szkolnych
szaleństw, urosła prawdziwa przyjaźń, która przetrwa
wieki...treści
Aleksander Gawlica
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Do dwóch razy sztuka ... finał programu "Jestem Liderką"
by Aleksander Gawlica

Julia Chrobok jest Liderką !
Aby zakwalifikować się do finału konkursu "Jestem
Liderką" należy napisać esej - wizję działania, współpracy
z ludźmi i zmieniania świata na lepszy... Za pierwszym
razem Julia znalazła się na pierwszym miejscu poza
finałową 20-tką, nie załamała się. Marzenie o pracy ze
znanymi szkoleniowcami sprawiło, że nie poddała się i
kolejne wakacje poświęciła na napisanie dobrego eseju i
pochwaleniu się swoimi osiągnięciami.

Ambasadorkami III edycji konkursu
„Jestem liderką” są m.in. Agnieszka
Woźniak-Starak, Małgorzata
Kożuchowska i Omenaa Mensah
Laureatki konkursu uczestniczą w szkoleniach z
zakresu: przywództwa, autoprezentacji i komunikacji,
projektowania kariery oraz rozwoju mocnych stron.
Opiekę nad nimi sprawują mentorki, które pracują z
nimi indywidualnie. "Zawsze warto zrobić coś dla
siebie, dla własnego rozwoju. Choć wiem, że to nie
jest oczywiste i popularne stanowisko, aby być
samolubnym i walczyć o siebie, to ja zdecydowanie
rekomenduję walkę z własnymi słabościami. Dobrze
jest wyjść ze strefy komfortu, poznać nowych ludzi i
zdobyć nowe doświadczenia. Ponadto warto jest
zmierzyć się z własną nieśmiałością i brakiem wiary w
siebie, niestety dość powszechnym wśród młodych
dziewczyn"-mówi
Dorota
Haller,
Marketing,
Communication & Digital Director.

III edycja
7.10-13.10.2020
Warszawa
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z Julią Chrobok rozmawiał Aleksander Gawlica

Program mentorowy Vital Voices 07-13.10.2020
Warszawa
Julia jak trafiłaś do Vital Voices?
O takich programach dowiadujemy się od naszej mentorki pani
dyrektor Iwony Medwid. Pomaga nam wyszukiwać ciekawe, dzięki
którym możemy się realizować. Oczywiście jest ich mnóstwo ,my
jednak wybieramy, te które pomagają nam zdobywać nowe
umiejętności. „Jestem Liderką” jest jednym z nich. Za pierwszym
razem ni dostałam się do finałowej 21, drugi był znacznie
szczęśliwszy (śmiech)
30 -te piętro Hotelu Intercontinental w Warszawie czułaś się już
Liderką?
Oczywiście, że nie. Zżerał mnie stres przed spotkaniem z mentorkami
i dziewczynami. Pierwszy sprawdzian czekał mnie na gali,
przedstawienie się i zaśpiewanie przed publicznością. A goście byli
znamienici prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, ambasadorzy wielu
krajów, Ela Raczkowska, Olga Kozierowska, Jarosław Kuźniar,
mentorzy i mentorki z wielu dziedzin. W tych trudnych dla mnie
chwilach towarzyszyła mi pani dyrektor, ona zawsze potrafi
rozładować sytuację.(śmiech)
Powiedziałaś, że uczestniczysz w programach, w których
nabywasz nowe umiejętności. Jakie nabyłaś teraz?
Od pani Ewy Lipskiej (Onet)jak zrobić dobrą prezentację bez użycia
komputera, jak stosować narzędzia rozwojowe FRIS dowiedziałam się
od doświadczonych managerek z firmy Kirov & Budny. Kreatywnego
myślenia i pracy zespołowej uczyły nas przedstawicielki Pracowni
Gier. w tym zadaniu przeszkodą było ograniczenie wzroku, byłam
zaskoczona jak szybko i sprawnie udało nam się rozwiązać zadanie.
Podczas trzeciego dnia sporo dowiedziałyśmy się o inteligencji
emocjonalnej a następnego uczestniczyliśmy w warsztatach
medialnych (TVN) . Podzieliłyśmy się na dwie grupy i nagrywałyśmy
krótkie autoprezentacje, tak zwane setki. Następnie wspólnie
oglądałyśmy i razem z prowadzącymi, nawzajem oceniałyśmy swoje
wystąpienia. Podczas warsztatów z pracuj.pl nauczyłam się tworzyć
dobre cv. Z panią dr Ireną Kamińską -Radomską(Projekt Lady)
nauczyłam się manier (śmiech). Jeszcze długo mogłabym wymieniać
umiejętności jakie zdobyłam podczas tych 7 dni.
Musiało być bardzo intensywnie. A czy poza nauką miałyście czas
na przyjemności?
O tak. Spotkania ,eventy między innymi w Ambasadzie Szwajcarii ,
spotkanie z panią wiceambasador Izraela ,ambasador Korei,
ambasador Węgier. Niesamowicie wzruszające i pouczające
spotkania.
Ale takie dla siebie przyjemności?
(Śmiech)Też. Piaty wspaniały dzień rozpoczął się sesją zdjęciową i
warsztatem makijażystek DIORA. Dla mnie to perełka bo interesuje
mnie profesjonalny makijaż. A spotkanie z panią Katarzyną Milanović
dyrektor generalną marki Dior uświadomiło mi, jak istotnym
elementem pracy liderki jest wygląd zewnętrzny.
Gdybyś miała poradzić swoim koleżankom jak dostać się do
programu?
Mieć pasje, działać nie zrażać się i mieć kogoś na kogo możesz liczyć
😉
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by Natalia Meissner

SZTUKA REAGUJE NA RASIZM

Natalia Meissner

Rasizm od wielu lat jest powodem przykrych wydarzeń. Poniżanie ludzi ze względu na czyjąś rasę trwa już od wielu
lat. Wielu artystów postanowiło stawić się tej nienawiści ukazując swoje przemyślenia i sprzeciw wobec
dyskryminacji rasowej.

Jean-Michel Basquiat

Hanka Willisa Thomasa
Przed wejściem do The Africa Center we Wschodnim
Harlemie w Nowym Jorku roku temu powstał około 8metrowy grzebień zakończony symbolem “black
power”. Tzw. “Afro Pick”, czyli grzebień do afro Hanka
Willisa Thomasa to rzeźba pierwotnie stworzona w
2017 roku. Artysta nawiązał w niej do grzebienia jako
ozdoby, ale też i symbolu przynależności kulturowej.
Tego typu grzebień, jak wspomina sam artysta, był
m.in. dodawany do dresów Adidasa. Praca występuje
również pod tytułem “All Power to All People”
podkreślając solidarność ponad podziałami,

W latach 80 młody artysta Michael Stewart malował graffiti na ścianie
jednej ze stacji nowojorskiego metra. Został zatrzymany przez
policję. Policjanci złapali go, pobili do nieprzytomności, a następnie
skuli. Z komisariatu został przewieziony do szpitala na obserwację
psychiatryczną. Trafił tam w bardzo złym stanie – nieprzytomny,
posiniaczony, z wieloma ranami ciętymi. Na miejscu lekarze ogłosili
śmierć mózgową, podejrzewano uduszenie. Policjanci nie zostali
pociągnięci do odpowiedzialność. To wydarzenie, w tym samym roku,
upamiętnił Jean-Michel Basquiat – wywodzący się z kultury graffiti
amerykański malarz współczesny. Przedstawiciel tzw. neoekspresjonizmu łączył sztukę afrykańską z kulturą popularną,
czerpiąc m.in. z komiksu i sztuki ulicznej. “The Death of Michael
Stewart”, znany również pod tytułem “Defacement”, czyli w prostym
tłumaczeniu “pozbawienie twarzy”, wygląda jak dzieło dziecka –
wykrzywione twarze policjantów z pałkami, a pomiędzy nimi czarna
sylwetka w kapeluszu. Odarta z tożsamości postać staje się tym
samym uniwersalną ofiarą przemocy rasowej. “To mogłem być ja” –
powiedział kiedyś Basquiat.

Banksy

Dzieło Banksy'ego nie pojawiło się na ulicy. Swój najnowszy obraz,
komentujący obecną sytuację w Stanach Zjednoczonych, artysta
zamieścił na swoim Instagramie wraz z komentarzem.Banksy zabiera
głos w sprawie Black Lives Matter .
Na instagramowym profilu Banksy'ego pojawił się obraz przedstawiający zdjęcie czarnoskórej postaci, przy której stoją znicze i
kwiaty. Ogień jednej ze świec podpalił flagę Stanów Zjednoczonych.
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ADRIAN BARYSCH

TRZECH KRÓLI

czyli makroskładniki

w diecie.

Białko, tłuszcze i węglowodany to trzy podstawowe
makroskładniki, o których dostarczanie w odpowiedniej
ilości powinniśmy dbać. Dlaczego? Zacznijmy od
białka.Białko jest szczególnie ważne dla sportowców,
ponieważ pełni funkcje budulcowe. Oprócz tego białko
reguluje przemiany metaboliczne, jest źródłem energii
(1g to dostawa 4 kcal). Białko składa się z aminokwasów,
które dzielimy na:
Endogenne, czyli takie, które organizm potrafi
wyprodukować sam;
Egzogenne - dostarczane wraz z pokarmem.
Najlepszym źródłem białka są ryby, jaja, mięso i nabiał.
Zapotrzebowanie tego składnika wynosi 1,8-2g na kilogram masy ciała dla osób aktywnych. Warto dodać, że białko
jest bardzo sycącym makroskładnikiem, więc świetnie sprawdzi się dla osób będących na redukcji.
Węglowodany to związki organiczne składające się z węgla wodoru i tlenu, w którym stosunek wodoru do tlenu jest
taki sam jak w wodzie. Węglowodany są często nazywane ,,paliwem’’ dla mięśni, ponieważ podczas wysiłku organizm
pozyskuje z nich energię. Węglowodany są źródłem glukozy, która jest magazynowana w mięśniach i wątrobie jako
glikogen, szacuje się, że mamy 100g z czego w 300g w mięśniach, a pozostałe 100 w wątrobie. Takie wartości
dostarczą nam energii na ok. 50-60 minut intensywnego wysiłku. Dlatego warto uzupełniać węglowodany, jeśli
chcemy mieć ,,paliwo na dłuższą podróż’’. Podczas gdy glikogenu będzie za mało organizm zacznie czerpać energię z
białek, czyli z mięśni.
Węglowodany dzielimy na:
Proste (np. Słodycze) - uwalniają energię szybko, dlatego jesteśmy szybciej głodni;
Złożone (np. Ciemne pieczywo) - organizm potrzebuje więcej czasu, aby wytworzyć z nich energię.
Warto wspomnieć o indeksie glikemicznym, który określa wzrost cukru we krwi 2 godziny od zjedzenia danego
produktu. Niski IG oznacza, że produkt wolniej przekształca się w glukozę dając tym samym energię przez dłuższy
czas. Produkty o wysokim IG warto spożyć tuż po treningu, aby szybko uzupełnić węglowodany.Dobrym źródłem
węglowodanów są owoce, ryż, makaron, ziemniaki, pieczywo pełnoziarniste i płatki owsiane.
Na koniec tłuszcze, które są często negatywnie postrzegane i pomijane w diecie, ponieważ kojarzą się z tkanką
tłuszczową. Otóż nic bardziej mylnego. Tłuszcze pełnią szereg funkcji w organizmie i są niezbędne do jego
prawidłowego funkcjonowania.
Tłuszcze chronią narządy wewnętrzne, Umożliwiają prawidłowe wchłanianie niektórych witamin,odpowiadają za
równowagę hormonalną ,spowalniają wchłanianie pokarmu i są dobrym źródłem tłuszczy są: awokado, oliwa z
oliwek, ryby i orzechy. Tłuszcze nasycone trans, których powinniśmy unikać, znajdują się m.in. w produktach takich
jak: frytki, chipsy czy słodycze. Wszystkie trzy makroskładniki są nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania,
dlatego powinniśmy dbać o ich odpowiednie dostarczanie.

,,MUST SEE” film w dla prawdziwego
kinomana. Aleksander Gawlica

Kto nie lubi oglądać filmów? Filmy bawią, wzruszają, edukują. Dzięki nim poznajemy historie z przeszłości, dzieje
wielkich tego świata. Przenosimy się do odległych galaktyk i na dziki zachód. Kino nazwane zostało X muzą, jako że
było wynalazkiem innowacyjnym i wniosło do świata kultury ogromny powiew świeżości. Filmy, to nic innego, jak
sztuka. Sztuka, która fascynuje i pociąga ludzi. Ludzie kochają dobre kino, bo dzięki niemu mogą przeżywać,
doświadczać niebywałych emocji. Świat żyje kinem, co roku odbywa się wiele festiwali i konkursów. Nagradzani są
wybitni aktorzy, reżyserzy, producenci, kompozytorzy… Ja sam uwielbiam filmy i wszystko co z nimi związane.
Niestety wiem także, że wiele osób myśli, iż filmy to tylko; ,,Marvele” ,,Star Łorsy” i co najgorsze, polskie komedie… Ja
chciałbym przedstawić wam dwanaście moich ulubionych filmów, do obejrzenia których postaram się was zachęcić.
Absolutne ,,must see” każdego kinoholika. Tym zestawieniem chcę przybliżyć filmy, które można nazwać prawdziwym
kinem. Są to filmy mniej znane ( choć jest jeden wyjątek!), niektóre to wręcz małe dzieła sztuki - niosą przesłanie,
opowiadają niesamowite historie, przenoszą nas w czasie i przestrzeni. Póki co, tylko kino ma taką moc Zapraszam
do pierwszych czterech z dwunastu propozycji. Kolejne będą się pojawiać na łamach następnych wydań magazynu.
,,Pewnego razu w … Hollywood” reż. Quentin Tarantino Jeden z tegorocznych Oscarowych faworytów i
opus magnum wielkiego Tarantiono. Film był dla mnie jedną wielką wycieczką do lat 60 ubiegłego wieku.
Dzieło opowiada o utraconych szansach i wielkim Hollywood, które skrywa swoje małe grzeszki. Razem z
Rickiem Daltonem (w tej roli Leonardo DiCaprio) i jego kaskaderem Cliffem Boothem, wozimy się
odpicowaną bryką po słonecznym Los Angeles. Gramy z nimi w filmach, naprawiamy antenę i oglądamy
seriale sącząc martini. Czego można chcieć więcej? W dodatku sąsiadami Daltona są świeżo poślubieni
państwo Polańscy - Roman i Sharon. Film przeszedł moje najśmielsze oczekiwania i pokazał, że Tarantino,
mimo iż ostatnio stał się trochę melancholijny, to nadal wie, jak robi się arcydzieła. Wspaniała muzyka i
humor. Zakończenie krwawe i pełne niespodzianek. Musicie Zobaczyć! Dodam jeszcze, iż akcja dzieje się w
czasie, kiedy mordercza sekta Charlesa Mansona grasuje po Hollywood i okolicach.

,,Dziennik Bridget Jones”, ,,Bridget Jones: W pogoni za rozumem, ,,Bridget Jones 3” reż. Sharon
Maguire, Beeban Kidron
Coś dla fanów dobrych brytyjskich komedii romantycznych. Uwzględniłem całą trylogię ponieważ,
każda z części coś w sobie ma. Cudowna i urocza Bridget, to 30-letnia singielka, lekko otyła, lubiąca
alkohol, papierosy i dobrą zabawę. Jednak w życiu nadal jej czegoś brakuje i tym czymś jest
mężczyzna, z którym stworzyłaby szczęśliwą rodzinę. Z pozoru to film przeznaczony wyłącznie dla
kobiet, ale tak naprawdę niesie uniwersalne przesłanie dla każdego. O miłość trzeba walczyć, parę
kilo nadwagi, to nie katastrofa a życie ma się tylko jedno. Gorąco polecam. Doborowa obsada,
świetny soundtruck i przezabawna, podnosząca na duchu historia. Bądźmy jak Bridget! Wszyscy!
Kochajmy, bawmy się i korzystajmy z życia.
,,Siedem” reż. David Fincher
Trzymający w napięciu, mroczny i klimatyczny thriller. Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego
mordercę, wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza - siedmiu grzechów głównych.
Siedziałem jak na szpilkach i nie mogłem oderwać oczu od ekranu. Film świetnie zrealizowany pod
każdym względem, od duetu Brad Pitt i Morgan Freeman począwszy, poprzez świetny scenariusz, na
Kevinie Spacey skończywszy. Fincher odnajduje się świetnie w takich klimatach. ,,Siedem” to film
ciężki, mroczny i brutalny. Punkt kulminacyjny, to scena ze sławnym już pudełkiem. Gwarantuję, że
po tym filmie będziecie rozkojarzeni i zakłopotani. Ja przesiedziałem całe napisy końcowe z otwartą
gębą. Dla ludzi o mocnych nerwach!

„Chicago” reż. Rob Marshall
Film ,,Chicago” już na stałe wpisał się w historii kina, jako jeden z najlepszych musicali. Jazz,
Chicago, piękne kobiety, świetne piosenki i ARCYmistrzowskie sekwencje taneczne. To wszystko
z morderstwem w tle. Oscarowy hit, który oczarował mnie dosłownie wszystkim. Naprawdę.
Z pozoru lekka opowiastka o rywalizacji szansonistek, tak naprawdę ma głębokie przesłanie na
temat pieniędzy i moralności. Na ,,Cell Block Tango” będziecie mieć ciary, głos Catherine Zeta –
Jones zwala z nóg, a Renee Zellweger i Richard Gere to duet idealny. Ciekawe czy odbierzecie go tak
jak ja? A może zaślepi was blask reflektorów i cekinów? Jeśli nie lubicie musicali, to po tym filmie
się do nich przekonacie. POLECAM!
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B R O D Z I Ń S K A

Praca konkursowa
"Zostań Panią Ambasador"

Wychowywałam się na osiedlu, na którym nie było dziewcząt w
moim wieku. Byli za to chłopcy, więc odkąd pamiętam spędzałam
czas tylko z nimi. Nie brałam udziału we wszystkich grach i
zabawach. Bardzo często byłam wykluczana tylko z powodu tego,
że jestem dziewczyną. Uważali, że jestem zbyt delikatna, nie
poradzę sobie, albo że to gra tylko dla chłopców. Te i inne
stereotypowe uwagi sprawiły, że zaczęła mnie interesować
historia kobiet. Jak pokonały wszechobecne stereotypy? Jak
wywalczyły swoje prawa? Nie zdawałam sobie sprawy jak ważne i
przełomowe były dla współczesnego świata. Mama i babcia
powtarzały mi, że bycie kobietą to powód do dumy. Te dwie
bardzo silne osobowości ukształtowały mnie i zaszczepiły we
mnie potrzebę bycia niezależną. Z wiekiem coraz więcej uwagi
poświęcałam swojemu wyglądowi, czytałam artykuły o
zmieniającej się na przestrzeni lat modzie oraz o kobietach, które
ją tworzyły. Wydawałoby się temat błahy nie mający wpływu na
zmiany społeczne, a to kobiece spodnie stały się jednak
symbolem walki o równouprawnienie. Kobietom wiele
zabraniano, nie miały wstępu na uniwersytety. Nawet Virginia
Woolf wspomina, że wstęp do biblioteki uniwersyteckiej kobiety
miały tylko w towarzystwie profesora mężczyzny lub z listem
polecającym od niego (dzisiaj nie do pomyślenia!). Nie mogły
zajmować wysokich stanowisk. Pierwszą kobietą wybraną na
stanowisko prezydenta w demokratycznych wyborach była Vigidis
Finnbogodottir, która w 1980 r. została prezydentem Islandii. Nie
mogły wykonywać zawodów prawniczych a zakaz ten wynikał z
przekonania, że kobiety są zbyt wrażliwe, by wysłuchiwać często
drastycznych szczegółów w czasie rozpraw. Nie mogły wiązać się
z cudzoziemcami, bo zgodnie z ustawą o obywatelstwie państwa
polskiego z 1920 r. kobiety traciły polskie obywatelstwo, gdy
zawierały związek małżeński z obywatelem innego państwa a
mężczyźni już nie. Dla wielu kobiet oznaczało to utratę
możliwości wykonywania zawodów, które wymagały posiadania
polskiego obywatelstwa (np. zawód lekarki). Wreszcie odbierano
im to co we współczesnej demokracji jest najważniejsze prawo do
głosowania. Pierwsze kobiety otrzymały je w Nowej Zelandii w
1902, w Polsce 1918 roku, jednak w kraju słynącym z najstarszej
demokracji Szwajcarii, gdzie mężczyźni głosowali już w XIII wieku
dopiero w 1971 roku. Kobiety były ograniczane przez
bezsensowne przepisy, nawet strój podlegał cenzurze. Nie mogły
pokazywać się w miejscach publicznych mając na sobie spodnie.
Feministki, uznały spodnie – do tej pory będące domeną
mężczyzn – za symbol walki o równouprawnienie. W latach 50tych XIX wieku Amelia Jenks Bloomer wydająca kobiece pismo
„The Lily” zachęcała do zniesienia restrykcji wobec kobiecego
ubioru. I sama założyła spodnie, skróciła spódnice i noszoną pod
nimi
bieliznę.
Elizabeth
Smith
Miller
jako
pierwsza
zaprojektowała kobiece spodnie i spódniczki do kolan. Nawet w
latach 70-tych XIX wieku damskie spodnie zyskały aprobatę
jedynie jako element stroju sportowego, a kobiety, które chciały
w nich wejść do restauracji zostawały od razu wypraszane bądź
wyśmiewane. W latach 30-tych XX wieku w Stanach
Zjednoczonych aktorki, pisarki, emancypantki, one wszystkie
dumnie nosiły dżinsy podkreślając tym, że są równe
mężczyznom. Spodnie były nie tylko symbolem męskiej mocy, ale
także symbolem rozdziału płci. Dopiero w latach 70-tych panie
mogły coraz odważniej wyrażać swoją osobowość za pomocą
strojów. Wraz ze zmianami ubiorów, kobiety zaczęły również
przejmować męskie zawody. Coraz więcej z nich pracowało w
biurach, gdzie dzięki kobiecym garniturom mogły poczuć się nie
tylko kobieco, ale i bardzo pewne siebie, co skutkowało tym, że
po raz kolejny udowodniły, że znajdują się na równym szczeblu z
mężczyznami. Chociaż pierwsze kobiety w biznesie i polityce
ubierały się w garnitury, by walczyć o równość płci i pozycję
kobiet w zawodowym świecie zdominowanym przez mężczyzn,
dziś elegancki garnitur jest raczej manifestacją kobiecej siły,
poczucia sprawczości i władzy. Ubranie to oręż. Sto lat temu
walczyłyśmy o równouprawnienie, zabierając z męskich szaf
spodnie i garnitury. Dziś manifestujemy swoją niezgodę na
ograniczanie naszych praw edukując i dyskutując. Czy batalia o
kobiece spodnie zmieniła świat na lepsze? Sądzę, że tak. Pomogła
kobietom zyskać niezależność i wywalczyć swoje prawa.
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Dwie udane akcje

ALEKSANDER GAWLICA

#StrażakNieSam
Rafał Kusiek jest uczniem naszej szkoły od września 2020.
Cierpi na guza okolicy krzyżowo-ogonowej, i guza kości
udowej. Niedawno przeszedł trudną operację w wyniku,
której amputowano mu nogę. Mimo przeszkód to
niesamowicie radosny chłopak. By móc funkcjonować
normalnie potrzebuje protezy, a także musi przejść
skomplikowany proces leczenia. Koszt jest ogromny. Cała
społeczność lokalna włączyła się w pomoc naszemu Rafałowi
My także już trzykrotnie zbieraliśmy fundusze na jego
leczenie. Dwukrotnie na zjeździe "Starodawnych" i podczas
wyzwania #gaszynchellange .

#kiliński dla futrzaków
"Zwierzęta w naszym życiu nie zjawiają się bez
powodu: udzielają nam nauk o tym, jak zostać
lepszym człowiekiem." Cesar Millan,
Druga pod hasłem „ Kiliński dla futrzaków” to
akcja zbierania karmy i akcesoriów dla
potrzebujących zwierzaków - jeży i kotów .
Jesteśmy
niezmiernie
wdzięczni
uczniom,
rodzicom, zaangażowanym w akcję pracownikom
szkoły oraz każdemu z osobna za wsparcie.
Dzięki Wam przekonaliśmy się, że istnieją życzliwi
ludzie o wielkich sercach, którym los braci
mniejszych nie jest obojętny. Wasza szczodrość
nie może być nagrodzona słowami - ale
szczęśliwe zwierzaki długo nie zapomną Waszych
dobrych i wielkich serc. Dziękujemy też pani
doktor Patrycji Krawiec ,która nieustannie dba o
zdrowie i życie małych „dzikusów”

Strona 10 I 2020

30.09.2020 w środę o godzinie 9.45, w naszej szkole
odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego.Walkę
tytuł przewodniczącego toczyli trzej uczniowie. Natalia
Meissner, Adrian Barysch oraz Aleksander Gawlica.
Zwycięzcą został Adrian Barysch. Uczeń ujął swych
wyborców ciekawymi pomysłami. Chce dbać o nasz
komfort poprzez reaktywowanie popularnej i znanej
wszystkim strefy relaksu, na pewno zadba o przystępne
warunki nauki oraz rozwijanie naszych pasji.
Wiceprzewodnicząca Natalia Meissner stawia na
wsparcie schronisk oraz ekologię. W obecnych czasach
każdy powinien nawoływać do dbania o naszą planetę
oraz o pomoc dla bezbronnych zwierząt. Natalia ma do
tego odwagę i nie boi się mówić otwarcie o tym co
słuszne.Tytuł sekretarza otrzymał Aleksander Gawlica,
miłośnik sztuki i kultury. "Empatia, współpraca,
zaufanie rozwój"- oto przewodnie słowa kampanii
Aleksandra. Obecny sekretarz oferuje otwartość na
nasze propozycje, gotowość do działania na każdej
płaszczyźnie oraz organizowanie i wspieranie akcji
charytatywnych. Dla miłośników filmów nasz sekretarz
planuje utworzenie kółka filmowego. Na stanowisko
członków samorządu, wybrani zostali: Samanta Nowak,
Sabina Lichoń,Mateusz Wójcik oraz Michał Muszyński
Podsumowując nasz szkolny samorząd jest gotowy do
działania i otwarty na nasze propozycje.Wszyscy
kandydaci stawiają na rozwój artystyczny i obiecują
T.
reaktywacje
oraz
utworzenie
kolejnych
szkół
zainteresowań. Nie możemy się doczekać by zobaczyć
rezultaty działań Samorządu. Miejmy nadzieję, że
sprostają działaniu i pokażą, że dotrzymują danej
obietnicy

WYBORY
do
Samorządu
Uczniowskiego
Aleksandra Grzywaczyk
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HELLOWEEN by EP

Halloween’s origins date back to the ancient Celtic festival
of Samhain (pronounced sow-in). The Celts, who lived
2,000 years ago, mostly in the area that is now Ireland,
the United Kingdom and northern France, celebrated
their new year on November 1. Celts believed that on the
night before the new year, the boundary between the
worlds of the living and the dead became blurred. On the
night of October 31 they celebrated Samhain, when it was
believed that the ghosts of the dead returned to earth.
The name comes from"Hallow" — or holy person —
refers to the saints celebrated on All Saints' Day, which is
November 1. The "een" part of the word is a contraction
of "eve" — or evening before. So basically, Halloween is
just an old-fashioned way of saying "the night before All
Saints' Day" — also called Hallowmas or All Hallows' Da In
the second half of the 19th century, America was flooded
with new immigrants. These new immigrants, especially
the millions of Irish fleeing the Irish Potato Famine,
helped to popularize the celebration of Halloween
nationally.The American Halloween tradition of trick-ortreating probably dates back to the early All Souls’ Day
parades in England. During the festivities, poor citizens
would beg for food and families would give them pastries
called “soul cakes” in return for their promise to pray for
the family’s dead relatives.The distribution of soul cakes
was encouraged by the church as a way to replace the
ancient practice of leaving food and wine for roaming
spirits. The practice, which was referred to as “going asouling,” was eventually taken up by children who would
visit the houses in their neighborhood and be given ale,
food and money. There are many rituals connected with
Halloween, so apart from trick- or -treat we can mention
another popular .popular All Hallows' Eve ritual - mirrorgazing, aspeople hoped to catch a vision of their future
by looking into the mirror.

. There are also reports of fortune-cookie-like
favors being given out during earlier times.
People wrote messages on pieces of paper in
milk, and the notes were then folded and placed
into walnut shells. The shells would be heated
over a fire, causing the milk to brown just enough
for the message to mystically appear on the
paper for the recipient.
Pumpkins with ghoulish faces and illuminated by
candles are a sure sign of the Halloween season.
The practice of decorating jack-o'-lanterns
originated in Ireland, where large turnips and
potatoes served as early canvasses.The name,
jack-o'-lantern, comes from an Irish folktale about
a man named Stingy Jack. Stingy Jack invited the
Devil to have a drink with him. True to his name,
Stingy Jack didn't want to pay for his drink, so he
convinced the Devil to turn himself into a coin
that Jack could use to buy their drinks. The
tradition of carving faces into the pumpkin serves
to scare away “Stingy Jack” or other evil spirits.
Thus, the “Jack of the lantern” or jack o' lantern
was born
Halloween has always been a holiday filled with
mystery, magic and superstition.
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Halloween movies

W tym miesiącu przedstawiamy wam
Halloweenowe propozycje filmowe. Kino idealnie
potrafi oddać ducha tego dnia. Wzbudza
dreszczyk, łączy dobrą zabawę z nutą grozy.
Jeśli się nudzisz w te coraz chłodniejsze dni i
się nie boisz, te filmy są dla ciebie.

HAPPY DEATH DAY
SINISTER
THE EXORCIST
THE OMEN
JACOB’S LADDER
INSIDE THE TENAT
THE RING
ROSEMARY’S BABY
PSYCHO
THE SHINING
THE CONJURING
Dodaj trochę treści
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The English School League

In the 2019/2020 school year, the English school
champions' league was held. Fourteen students have
attended the league that aims to identify the student with
the highest level and capacity of English language in the
entire school. Each month, students received one challenge
- a task to do in a specific manner. By January, they
collected points from these tasks. In February, half of the
students with the fewest points from the tasks was
eliminated. The rest of the students passed to the semifinals. The task from the semi-finals and the finals requires
a lot of vocabulary and a lot of language skills. There were
only 5 people left in the final to fight for the podium. The
first place in last year's championships was given to Julia
Chrobok from class 1B, the second place to Tobiasz
Sleziona from class 1b and the third place to Tymoteusz
Starzec from class 2a. Additionally, I would like to present
some task examples from the previous school year,for
instance, translating a fragment of the text; reading,
summarizing and developing a book, debating on various
topics / problems of the modern world, creating an English
version of the school newspaper, celebrating English
traditions. It is worth mentioning the final task in which the
students were to answer questions and prepare
themselves for a conversation about the culture of Great
Britain. The questions concerned the geography and
symbolism of Great Britain, the green island of Ireland,
stereotypes, English humor, Christmas traditions, the
British royal family, the Beatles and other cultural aspects.
The task verified knowledge about the culture of Great
Britain, the use of linguistic, grammatical and lexical means
in written and oral form. All in all, the English school
championships are very valuable; students are fond of
taking part in such a competition and they are willing to
win.

Veronica
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Matematyka

POLECANE ZDALNIE

NIE ZAPOMINAJ!!! ĆWICZYĆ, ĆWICZYĆ ...

szaloneliczby.pl
zadania.info

megamatma.pl
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