
"Willkommen, bienvenue, Welcome!"

HALO ALO
G A Z E T K A  S Z K O L N A  A K A D E M I C K I E G O  L I C E U M

O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E G O

M A J  2 0 2 0  | W Y D A N I E  P I E R W S Z E

Jesteśmy wdzięczni, że zdecydowaliście się
sięgnąć po pierwszy numer “Halo ALO”, naszej
gazetki szkolnej. Akademickie Liceum oferuje
uczniom profile o raczej ścisłych rozszerzeniach
(są to m.in. matematyka, fizyka czy chemia), ale
nie samymi równaniami i wzorami żyje człowiek!
Potrzebowaliśmy miejsca na rozwój naszych
humanistycznych talentów. Z tego powodu
stworzyliśmy ten projekt. Dopiero się rozkrę-
camy, więc liczymy na Waszą wyrozumiałość. W
tym tekście zaś chcę nie tylko Was powitać, ale
przedstawić również trzy podstawowe informa-
cje.
 
Po pierwsze: Skąd pomysł na tytuł? Propozycje
nazw pochodziły od Was. Było ich wiele, czy to
“Po schodach do ALO”, czy “Politektura”... 
 

Naprawdę dziękujemy za zaangażowanie. Osta-

tecznie jednak wybraliśmy właśnie “Halo ALO”.

Hasło to zapewne jest Wam już znane, krąży

bowiem po szkole od ponad roku. Proponowano

nawet, by umieścić je na szkolnych bluzach i

choć ostatecznie nie znalazło się na nich, to

trafiło tutaj.

 

Po drugie: Kto za to wszystko odpowiada? Za

tworzenie gazetki wzięła się grupa zmoty-

wowanych do działania uczniów naszej szkoły.

Ich imiona znajdziecie pod stworzonymi przez

nich tekstami.

 

 

Zdjęcie: Kuba Mroczek
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No i po trzecie: Kto to wszystko koordynuje?

Hania Sobocik trzyma w ryzach naszą kadrę z

pomocą pedagog szkolnej, p. Katarzyny Kunat.

W organizacji wspierają ją redaktorki, Paulina

Robakowska i ja. Docenić należy też wkład p.

Jolanty Mańki, która zaoferowała się zadbać o

poprawność gramatyczną naszych prac.

 

Teraz wiecie już niemalże wszystko, ale można

podejrzewać, że przy okazji gazetki szkolnej

nasunęło Wam się kilka mniej sympatycznych

pytań, na przykład: “Czy to ma w ogóle sens?”

lub “Skoro prasa umiera, to na co to komu?”.

Odpowiem również na nie: Oczywiście, że to

jak najbardziej sensowne przedsięwzięcie! Zy-

skujemy dzięki niemu forum dla interesujących

nas tematów, promowania kultury, a nawet

rozwoju artystycznego. Wraz z upływem czasu

z pewnością będziemy coraz śmielsi i bardziej

profesjonalni, jednym słowem: doświadczeni.

Jeżeli zaś chodzi o śmierć prasy, jesteśmy

najlepszym przykładem, iż to stwierdzenie

mija się z prawdą. Publicystyka żyje i, na całe

szczęście, ma się dobrze.

Ale już bez zbędnych

słów, zapraszam do

dalszego czytania!
Karolina Sobik

Photo by Florian Klauer on Unsplash



Sukces. Co to właściwie znaczy? Niektórzy
mogą mieć problem z odpowiedzią na to
pytanie, natomiast jedno jest pewne - dla
nas to pojęcie nie jest obce. Znamy je już od
początku roku szkolnego, a w pamięci każ-
dego z nas szczególnie pozostaje słynne
powiedzenie, że sukces jest jak góra lodowa.
 
Przenieśmy się na chwilę na lekcje mate-
matyki. Królowa nauk dostarcza naszym ucz-
niom zarówno pozytywnych, jak i negatyw-
nych wrażeń. Dla niektórych rozwiązywanie
zadań przy tablicy powoduje, że mrozi im się
krew w żyłach, a serce staje w gardle,
natomiast dla innych jest to bułka z masłem.
Istnieje prosty podział - mamy do czynienia

My, uczniowie ALO szczególnie tęsknimy
za szkołą, jest naszym drugim domem.
Przede wszystkim zaś brakuje nam wspa-
niałych nauczycieli, z którymi kontakt
ogranicza się niestety wyłącznie do roz-
mów przez telefon czy online. Grzechem
byłoby nie przywołać miłych słów, który-
mi zawsze nas darzą. Czy to "robaczki",
czy "misie pysie"... nawet "wy gorole!"
stało się dość popularne w bardzo krót-
kim czasie. Brakuje nam ciekawych i
bardzo różnorodnych opowieści, wspania-
łego poczucia humoru, słynnego powie-
dzenia "gra i buczy", a także języków
obcych, czy przeprowadzania doświad-
czeń i eksperymentów.

Wspomnienia pozostają, a świat się zmienia...

Czasy, w których przyszło nam żyć, mogą budzić wiele emocji. Jeden ze znanych dziennikarzy
amerykańskich powiedział kiedyś, że "Tęsknota jest osadem w kielichu życia". Odnosząc się do tych słów,
warto przenieść się wspomnieniami do chwil z życia naszego liceum. A więc chwilo trwaj!

Warto też przywołać kilka anegdot.

Rysunek: Asia Sobocińska
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albo z czymś trywialnym, albo here-
zją. I tego my również się trzymajmy!
W końcu pierwiastek jest pierwias-
tkiem, potęga potęgą, a jeżeli ktoś się
sfrajeruje, to zawsze może się popra-
wić.
 
Choć lubimy się uczyć, to miewamy
czasem gorsze dni, a nawet miesiące.
Brak motywacji, zmęczenie lub pisanie
pesymistycznych wierszy to tylko kil-
ka sytuacji, jakim umieją doskonale
zaradzić nasi wykładowcy. Nieraz nas-
łuchamy się od nich lekkich uszczy-
pliwości, ale wiemy, że dzięki temu
chcą tylko jeszcze bardziej zmobilizo-
wać nas do działania. Należy im się
podziw za tę ogromną cierpliwość.

To właśnie dzięki naszym nauczycielom z
dnia na dzień zdobywamy większą wie-
dzę. Cieszymy się, że uczycie nas z pasją.
Każdy z Was jest inny i z każdym wiążą
się pewne wspomnienia. Bardzo brakuje
nam tego codziennego życia szkolnego.
Czekamy, aż w końcu wszystko wróci do
normy i będziemy mieli znowu przyjem-
ność zawitać w ALOwych progach.

Nadszedł moment, aby to
wszystko podsumować.

Karolina Strzelecka

Rysunek: Asia Sobocińska
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K A L E N D A R I U M

dla nas jest zwykłym oznaczeniem rozsze-

rzenia 3,141592653589793238... Jednak to

ciekawe i przełomowe, można powiedzieć,

spostrzeżenie zależności między obwodem a

promieniem okręgu okazało się bardzo

przydatne dla wielu uczonych. Liczba Pi

zaczęła być wykorzystywana w wielu innych

działach matematyki, niekoniecznie związa-

nych z kołem, np. w geometrii, analizie

matematycznej czy teorii liczb. Znalazła też

swoje zastosowanie w fizyce.

 

Nie zapomnieliśmy o jej święcie 14 marca,

lecz niestety kwarantanna pokrzyżowała na-

sze plany.

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Liczba Pi...
My, uczniowie ALO, uwielbiamy wyzwania

oraz matematyczne zagadki, dlatego 17

kwietnia pamiętaliśmy o Światowym Dniu

Kostki Rubika. Ten mały i niepozorny sze-

ścian wielu osobom sprawia niemały kłopot.

Potrafi zirytować, ale gdy już się go ułoży,

dostarcza ogromnej radości. Za skonstru-

owanie pierwotnej, klasycznej wersji 3x3x3,

która szybko podbiła serca, możemy być

wdzięczni Ernő Rubikowi. Teraz ta ciekawa

zabawka ma przeróżne wyglądy i konfigu-

racje. 

 

W ramach świętowania zachęcam do poświę-

cenia czasu na zabawę i kto wie, może w

czasie kwarantanny ktoś pokocha tę malutką

kosteczkę.

Kostka Rubika

Miłosz Krajczok

Zdjęcie: Miłosz Krajczok



PROFESSOR ORDINARIUS

Einstein urodził się w mieście Ulm położo-

nym na południu Niemiec. Pochodził z żydo-

wskiej rodziny i sam na początku życia był

głęboko wierzący. Z czasem, im bardziej po-

chłaniały go badania, tym bardziej skłaniał

się w kierunku ateizmu. Fascynację nauką

przejawił po raz pierwszy, gdy ojciec poda-

rował mu kompas. Był zachwycony niewi-

dzialną siłą poruszającą igłą. W międzyczasie

zaczął uczyć się w domu. Jego matka

zajmowała się muzyką, więc w wieku sześciu

lat zaznajomił się z grą na skrzypcach, na

których grał prawie do końca życia, przyna-

jmniej tak długo, jak tylko był w stanie.

Później udał się do szkoły powszechnej,

gdzie był jednym z najlepszych uczniów.

Krąży plotka, że nie zdał raz z matematyki i

to dobry moment, by temu zaprzeczyć. Tak

naprawdę uczył się dobrze, co więcej, w

czasie wolnym sam opanował materiał z

wyższej klasy. W 1895 r. przyjechał do

Zurychu, gdzie zdawał na Politechnikę Fede-

ralną, będąc o 2 lata młodszym od innych

studentów. Za pierwszym razem nie powio-

dło mu się, niestety, z powodu przedmiotów

humanistycznych.

Każdy z nas słyszał o wzorze E=mc2 i kojarzy go z tym wybitnym fizykiem, ale wbrew temu,
co wielu osobom się wydaje, nie za to Albert Einstein dostał Nagrodę Nobla. Otrzymał ją za
„wkład do fizyki teoretycznej, zwłaszcza opis prawa efektu fotoelektrycznego”. Stworzył
teorię względności oraz pierwsze modele kosmologiczne. Współtworzył teorię fotonu i
dualizmu korpuskularno-falowego światła, a także mechanikę kwantową. Jak wyglądało życie
tego wybitnego fizyka?

Photo by Andrii Leonov on Unsplash



Jakim był wykładowcą? Podobno całkiem fa-

jnym. Co prawda czasami tracił wątek albo

miał na sobie pomięte ubrania, ale po wy-

kładach z chętnymi chodził na przykład do

knajpy! Poza tym świetnie opisywał te bar-

dziej skomplikowane pojęcia w prostych sło-

wach i tłumaczył cierpliwie aż do skutku.

Gdy wyjechał pracować do Pragi, jego sto-

sunki z żoną zaczęły się pogarszać. Z tego

powodu Mileva wróciła z dziećmi do Zury-

chu.

 

25 listopada 1915 r. Einstein przedstawił

ogólną teorię względności. W trakcie I wo-

jny światowej opublikował również pracę na

temat kosmologii i fal grawitacyjnych oraz

znalazł nowe wyprowadzenie prawa Plancka.

Został członkiem Niemieckiego Towarzystwa

Fizycznego. W tym czasie też z powodu

wytężonej pracy połączonej ze złym odży-

wianiem u Alberta zaczęły pojawiać się

problemy zdrowotne, takie jak wrzody żołą-

dka i ogólne wyczerpanie. Zaopiekowała się

nim Elisa Einstein, jego kuzynka, z którą po

pewnym czasie postanowił się pobrać. 14

lutego 1919 r. sąd orzekł o rozwodzie z Mi-

levą. Warunkiem było płacenie alimentów, a

ponadto gdyby Einstein zdobył Nagrodę

Nobla, musiałby oddać jej całą sumę.

 

 

Udał się do szkoły średniej w Szwajcarii, prawdopodobnie w celu uniknięcia służby wojskowej.
Zdał tam maturę, zrzekł się niemieckiego obywatelstwa i powrócił do egzaminów na
politechnikę. Tym razem je zaliczył. Na tej samej uczelni poznał również Milevę Marić, która w
przyszłości została jego żoną. Po zakończeniu studiów w 1901 roku Einstein przyjął
obywatelstwo szwajcarskie. Utrzymywał się głównie z korepetycji, aż w końcu dostał pracę w
urzędzie patentowym. Chyba nie muszę dodawać, że poza tym przez cały czas prowadził różne
badania.
 
W 1909 r. został profesorem nadzwyczajnym fizyki teoretycznej na Uniwersytecie w Zurychu,
a także doktorem honoris causa Uniwersytetu Genewskiego. Później objął stanowisko
profesora na Uniwersytecie Niemieckim w Pradze.
 

Rysunek: Bogna Zając



W latach 20. zaczął dużo podróżować. Odwiedził
Amerykę i kilka państw Azji. W tym czasie dostał
Nagrodę Nobla. Wrócił chwilowo do Europy, jednak
dosyć szybko udał się z powrotem do USA oraz
dołączył do projektu jądrowego. W listopadzie
1952 r. zaproponowano fizykowi zostanie prezy-
dentem Izraela, jednak odrzucił tę propozycję.
 
W poniedziałek 18 kwietnia 1955 r. o godzinie
01:15 Albert Einstein zmarł. Zabił go tętniak aorty.
Przed kremacją ciała Thomas Harvey wyjął jego
mózg bez wiedzy rodziny, mając nadzieję, że w
przyszłości neurobiologia będzie w stanie odkryć
przyczynę tak wysokiego ilorazu inteligencji. Pro-
chy badacza rozsypano w nieznanym miejscu.

Marta Sochacka

Obraz Rob de Roy z Pixabay



Mała, błękitna planeta, jedyna w kosmosie, na której
istnieje życie. Czy zastanawiało Cię kiedyś, skąd się
wzięła woda? To Ziemia pełni funkcję naszego domu
i zapewnia nam warunki niezbędne do przetrwania.
Aż 70% jej powierzchni zajmują morza, oceany,
rzeki...Ostatnio zaniedbaliśmy ją. Być może nigdy
dostatecznie się nią nie opiekowaliśmy? Topnienie
lodowców, susze, pożary lasów... ogólnie rzecz bio-
rąc, zmagamy się z globalnym ociepleniem. Ucznio-
wie ALO widzą świat w szarych barwach, dlatego też
podejmują konkretne działania i starają się   uświa-
domić innym problem, z którym będziemy się
zmagać i którego konsekwencje już odczuwamy.

Są bohaterami, którzy nie noszą
peleryn, a transparenty nawołujące
do działań na rzecz ochrony pla-
nety. Zachęcają do racjonalnego
spalania opału, minimalizmu w ro-
bieniu zakupów oraz oszczędzania
wody. Każdy typ akcji nosi swoją
nazwę. Są to: Łowcy Smogu, Akcja
Reakcja oraz Młody Człowiek i
Morze. Chociaż działają tylko od
kilku miesięcy, już zorganizowali
wernisaż i sondę uliczną (efekty
możecie zobaczyć na Youtubie, na
kanale Trzy Stany Zagrożenia),
współpracują z innymi grupami, m.
in. ze Szwajcarii, biorą udział w
akcji “Nie truj sąsiada”, projekcie
Zwolnieni z Teorii oraz mają wiele
innych pomysłów w głowie lub w
trakcie realizacji. Niestety, z pow-
odu obecnej sytuacji ich działania
są ograniczone.

Czy ktoś jeszcze nie słyszał o
Trzech Stanach Zagrożenia? Jest
to grupa uczniów naszej szkoły
próbująca zmienić coś w lokalnym
społeczeństwie.

Nasi bohaterowie ratują Ziemię!

Zdjęcie: Kuba Mroczek



PAGE 2 THE BEECH POST

Aby kształtować postawę proekologiczną, zapraszam

Was do przeczytania kilku szokujących ciekawostek:

 

~Czy wiedzieliście, że papierowe torby wcale nie są

eko? Do ich produkcji wykorzystywane są substancje

chemiczne, które mają zwiększyć ich trwałość oraz

duża ilość wody, a przecież Trzy Stany Zagrożenia

apelują, żeby jej nie marnować! Do produkcji baweł-

nianego T-shirtu zużywa się 2700 litrów wody, czyli

tyle, ile jeden człowiek wypija w ciągu 900 dni.

Natomiast produkcja jednej pary jeansów przechodzi

moje najśmielsze wyobrażenia, zużywa się bowiem aż

8000 litrów.

~Czasami popełniamy błędy, segregując śmieci.

Opakowania produktów, w które wsiąknął tłuszcz,

nie nadają się już do recyklingu, np. pudełko po

pizzy.

 

~Do oceanów co roku trafia 12.7 mln ton plastiku,

według Greenpeace w 2050 roku w oceanach

będzie więcej plastiku niż ryb.

 

~Gdy w 2014 r. zaginął samolot na Pacyfiku, me-

talowe części kutrów rybackich i odpady z tworz-

yw sztucznych, które zostały wyrzucone przez

okolicznych mieszkańców, utrudniały pracę ekip

poszukiwawczych. Na zdjęciach satelitarnych nie

dało się odnaleźć szczątków samolotu, ponieważ

wszędzie znajdowały się zwykłe śmieci.

 

~Plantacje palmy oleistej doprowadziły do defore-

stacji i wypalania lasów w Indonezji. Pożarom

towarzyszy ogromna produkcja dwutlenku węgla.

Prowadzi to do niszczenia siedlisk wielu gatunków

zwierząt oraz osłabia bioróżnorodność. Produkow-

any z tych roślin olej palmowy wykorzystywany

jest w wielu produktach spożywczych i kosmety-

cznych.

Więcej informacji możecie znaleźć na
Instagramie Trzy_stany_zagrożenia. Zwracaj-
cie uwagę na to, co kupujecie, jak segregujecie
śmieci, racjonalnie wykorzystujcie wodę. Po-
szerzajcie swoją wiedzę na temat ekologii oraz
wspierajcie naszych szkolnych kolegów w tych
działaniach. Wy też możecie zacząć ratować
planetę!

Paulina Robakowska

Obraz Pandanna Imagen z Pixabay

Logo Trzech Stanów Zagrożenia:



Tebeo: "Las aventuras de la señora Serrano"



Autorki: Ola Sielwiesiuk i Hania Kajzerek
Korekty dokonała p. Agnieszka Kostrzak-Kirlak



“First Reformed” to dzieło znanego filmowca

Paula Schradera. Historia w nim opowiedziana

jest spójna z całą jego twórczością, na którą

składają się m.in. scenariusze do “Wściekłego

byka” czy “Taksówkarza”, czyli obecnie klasy-

ków kina. Tutaj również mamy do czynienia z

osamotnionym bohaterem toczącym walkę z

samym sobą. Pastor Toller jest skory do

autodestrukcji, nie próbuje o siebie dbać, chce

po prostu umrzeć. Reżyser zderza ze sobą

dwie odmienne kreacje aktorskie. Jego Przeci-

wieństwem jest kobieta, która nie chce

pogrążać się w zwątpieniu, ponieważ oczekuje

dziecka. Narodziny to wyrazisty symbol no-

wego początku, a ona go zwiastuje. Schrader
 

w jednym z wywiadów opowiadał, że chcąc

stworzyć postać, należy znaleźć jej dwie

przeciwstawne strony oraz doprowadzić do

konfliktu między nimi. Tutaj rozpacz ściera

się z nadzieją. Poza tym film bierze pod lupę

stale postępujący proces degradacji naszej

planety i tu też postawione zostały pytania:

Czy możemy zacząć od nowa? Czy nowy

początek ma sens, skoro prawdopodobnie

zostało nam zbyt mało czasu, by wszystko

naprawić?

 

Wielebny Ernst Toller (w tej roli Ethan

Hawke) zdecydowanie nie jest wzorem cnót.

Kim więc jest? Alkoholikiem, samotnikiem,

osobą z dramatyczną przeszłością. Dni wy-

Sekcja popkulturowa zapewne rozrośnie się wraz z rozwojem gazetki. Tymczasem w pierwszym
wydaniu oferujemy recenzję “First Reformed”. Dlaczego? Otóż już rozpisaliśmy się na temat ekologii,
więc chyba nic nie wpasowałoby się lepiej w ten klimat rozważań niż skromny, kameralny, niezależny
film biorący pod lupę nasz udział w niszczeniu planety! W dodatku od niedawna znajdziecie go na
Netflixie. Przekonajcie się sami, czy go nie przeceniliśmy.

"Who's Gonna Stand Up and Save the Earth?"
”First Reformed”, 2017 r., reż. Paul Schrader 

Polikultura
Za zdjęcia z "First Reformed" odpowiada Alexander Dynan



pełniają mu obowiązki kapłańskie, dbanie o
porządek kościoła, sporadyczne oprowadzanie
wycieczek oraz oferowanie im pamiątek. Jako
proboszcz ma za zadanie przygotować swoją
parafię na 250. rocznicę założenia, w czym
znacząco pomaga mu Abundant Life, chrześci-
jańska organizacja utrzymująca całą posia-
dłość. Wykonuje swoje zobowiązania, próbuje
zadbać o wielką ceremonię, jednak sam
zatracił gdzieś wiarę w to wszystko. Oddalił
się od Boga i nie jest w stanie nawet się
modlić. Zamiast tego zaczyna prowadzić
dziennik, w którym planuje zawrzeć wszystkie
swoje przemyślenia. Sam nie wie, czy robi to z
wyższych pobudek, czy z powodu zwykłego
egoizmu. Przez jego zapiski przebijają
zrezygnowanie i zagubienie. Są tam proste
analizy błędów lub rozważania, co mógł zrobić
lepiej, a także rozpaczliwe prośby, jak ta:
“Gdybym tylko potrafił się modlić…”. Moment
przełomowy następuje podczas spotkania pa-
stora z zaangażowanym aktywistą (Phillip
Ettinger). Mężczyzna walczy w obronie środo-

wiska naturalnego, z tego powodu trafił też do
więzienia. Po tych zdarzeniach zmienił się,
zamknął w sobie. O rozmowę z nim poprosiła
zaniepokojona ciężarna parafianka (Amanda
Seyfried). Ani ona, ani duchowny nie mogli
jednak przewidzieć obrotu spraw. Tragiczne
wydarzenie ma wpływ na już i tak dość
obciążoną psychikę bohatera. Wszechobecna
presja związana ze zbliżającymi się obchodami,
pogarszające się zdrowie i wścibska chórzystka
dopełniły czarę goryczy. Ostatecznie osamot-
niony wielebny sam popada w ekstremizm,
wcześniej przez niego krytykowany.
 
Siłę “First Reformed” z pewnością stanowią
występy aktorskie i dialogi. Jako kameralne
przedsięwzięcie, film nie ma ani złożonej linii
fabularnej, ani zaawansowanych efektów spe-
cjalnych. Akcja jest bliska naszej codzienności.
To zdecydowanie jeden z najlepszych wystę-
pów Ethana Hawka. Każde wypowie-dziane
przez niego słowo brzmi wiarygodnie, a każda
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odebrać chęć do walki i popaść w rezy-
gnację. Ostatecznie jednak to nadzieja
zwycięża i można wierzyć, że dalej czeka
na nas nowy początek. Choć seans “First
Reformed” zdecydowanie nie należy do
najprostszych, to zdecydowanie warto po-
święcić na niego czas. Zatracając się w
pięknych kadrach, można odnaleźć bowiem
trochę spokoju i wyciszenia tak potrzeb-
nego nam wszystkim.

skrywana emocja umiejętnie okazana. W
finale nie mamy wątpliwości, że Toller jest
w całkowitej rozsypce, stracił grunt pod
nogami. Wcześniej też wierzymy w tę po-
stać, mimo jej aż nazbyt tragicznego na
pierwszy rzut oka życiorysu. Rola, która
wywiera na widzu szczególne wrażenie, to
zdecydowanie aktywista odgrywany przez
Phillipa Ettingera. Mimo krótkiej obecności
na ekranie, jego gwałtowność, zdecydo-
wanie i rozpacz skłaniają do przemyśleń i
zostają z widzem na długo. Niestety, za to
Amanda Seyfried, odgrywająca jego żonę,
wypada blado. Jest zdecydowanie zbyt
mało charakterna, przez co łatwo o niej
zapomnieć.
 
Forma wizualna jest również prosta, acz
staranna. W kadrach dominują biel i świa-
tło dzienne. Elementy architektoniczne są
przepięknie sfilmowane, a pomieszczenia
dokładnie zaaranżowane. Przestrzenie są
minimalistyczne. Wzbudzają dzięki temu
poczucie uduchowienia u widza. Nie wyko-
rzystano standardowych rozmiarów kadru,
a zdecydowano się na format akademicki,
bardziej zbliżony do kwadratu. Jest to po
części metafora życia głównych bohaterów,
którzy, patrząc z szerszej perspektywy, w
świecie niewiele znaczą. 
 
Dzieło Paula Schradera jest z pewnością
drobiazgowo opowiedzianą, subtelną i ka-
meralną historią. Dla mnie szczególnie wy-
brzmiewa wątek człowieka bez nadziei,
popadania w skrajność. Na pewno również
podczas seansu uderzyło mnie, jak nawet
nieświadomie bierzemy udział w niszczeniu
Ziemi, pozwalamy na to. Dokładne informa-
cje o stanie naszej planety wystarczą, by
 

Karolina Sobik
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Memy

Jan Pałasz

Adrian Gołofit

Paulina Robakowska

Marta
Angrecka



Bardzo nam miło, jeżeli dotarliście do końca. Pamiętajcie, że
dla zainteresowanych w naszej kadrze z pewnością znajdzie się
jeszcze miejsce.
Zapraszamy!

Karolina Sobik

Gabi Urbańczyk 

Paulina Robakowska

Hania Sobocik

Auf Wiedersehen!


