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Od Naczelnej… 

Przecież dopiero był wrzesień! 
 

Kolejny rok 

szkolny dobiega końca. Z 

jednej strony bardzo się z 

tego cieszę, bo czuję, że 

potrzebuję solidnej porcji 

wypoczynku i dużej dawki 

snu. Z drugiej strony 

jednak nieco przeraża 

mnie fakt, że 

nadchodzące wakacje 

będą dla mnie ostatnimi 

tak spokojnymi. Za rok o 

tej porze będę zapewne 

szukać mieszkania lub 

pokoju do wynajęcia, 

martwić się o wyniki 

matur i zastanawiać nad 

tym, jak będzie wyglądało 

moje studenckie życie... 

Na razie jednak staram 

się o tym nie myśleć, a 

jedynie cieszyć się z tego, 

że lada moment 

otrzymam świadectwo 

ukończenia klasy drugiej. 

Ten rok nie był dla 

mnie szczególny. Szkołę 

już znałam, nie byłam tu 

„nowa”, nie działo się też 

nic „ważnego”. Mimo 

pozornej stagnacji, 

ostatnie dziesięć miesięcy 

minęło mi bardzo szybko, 

a ja z niejakim 

zdziwieniem przyjmuję 

fakt, że mimo iż dopiero 

co był wrzesień, czas na 

ostatni w tym roku 

szkolnym dzwonek.  

 

  Tak sobie myślę, 

że jednak  właściwie w 

tym roku działo się wiele. 

We wrześniu poznaliśmy 

nowych znajomych, a 

także przyjęliśmy do 

redakcji gazetki kilkoro z 

nich. Z tego miejsca 

pragnę podziękować Ali, 

Dominice, Patrycji i 

Michałowi – naszym 

redaktorom-

pierwszoklasistom za ich 

zaangażowanie i pracę w 

tym roku szkolnym – 

mam nadzieję, że od 

przyszłego września 

weźmiemy się ostro do 

pracy! W ciągu tych 

dwóch semestrów było 

wiele ciekawych apeli, 

wyjazdów, projektów i 

konkursów. Miło 

wspominać będę obchody 

Tygodnia UNESCO – 

mam nadzieję, że 

przyszłoroczni 

drugoklasiści będą równie 

kreatywni jak my. 

Niedawno też żegnaliśmy 

naszych starszych 

kolegów, życząc im 

powodzenia na egzaminie 

dojrzałości. Teraz, już po 

maturach, możemy 

życzyć tego, by maturalne 

wyniki ich 

satysfakcjonowały i dały 

możliwość dostania się 

na wymarzoną uczelnię.  

 

  Właściwie, 

analizując wszystko, co 

działo się w ciągu 

minionych dwóch 

semestrów, dochodzę do 

wniosku, że był to bardzo 

ciekawy, owocnie 

spędzony czas. Patrząc 

już z perspektywy prawie-

trzecioklasistki myślę, że 

przychodząc do Banacha, 

podjęłam bardzo dobrą 

decyzję i jest mi w tej 

szkole bardzo dobrze, a 

za rok z pewnością 

bardzo ciężko będzie mi 

się rozstać z poznanymi 

tu ludźmi. Pomimo tego, 

że zawsze znaleźć 

można jakiś powód do 

narzekań – np. 

przedłużający się 

Re(y)mont toalety, zbyt 

mała ilość czerwonych 

krzesełek, czy chwilowy 

brak muzyki z radiowęzła 

– z pewnością przez te 

dwa miesiące będę 

trochę tęsknić za tym, co 

dzieje się w szkole. Z 

drugiej strony wiem, że 

we wrześniu wrócę tu z 

pokładami świeżej 

energii, tak potrzebnej w 

kolejnym roku szkolnym. 

Mam nadzieję, że 

redakcja naszej gazetki 

się powiększy i QQryQ z 

miesiąca na miesiąc 

będzie coraz bogatsze i 

ciekawsze.  

 

  Na koniec pragnę 

życzyć wszystkim 

udanych wakacji – 

odpoczynku, regeneracji 

sił  

i ciekawych przygód! Do 

zobaczenia we wrześniu 

na szkolnych korytarzach! 

Ola 
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Oni 
zdobyli 
Śnieżkę! 

 

W dniach 10-11 

czerwca, uczniowie klasy 

IIc wraz z kilkorgiem 

uczniów z klasy IIa  

i trojgiem opiekunów – p. 

Agatą Słomką,  

p. Agnieszką Stanisławek 

oraz p. Marcinem 

Sokołowskim, wzięli udział 

w wycieczce do  Karpacza. 

Nocowali oni w schronisku 

„Strzecha Akademicka”, 

znajdującym się 1258m 

n.p.m. Do głównych atrakcji 

wycieczki należało wyjście 

na szczyt Śnieżki – 

najwyższego szczytu 

Karkonoszy, zwiedzanie 

zamków Dolnego Śląska 

oraz wizyta w Parku 

Miniatur w Kowarach.  

Wycieczka była 

bardzo udana i, pomimo 

kiepskiej pogody 

pierwszego dnia  

i ogromnego zmęczenia 

spowodowanego 

chodzeniem po górach, 

wszyscy wrócili z niej  

w dobrych humorach.  
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Z życia Żagania – wiele się dzieje! 
� 2 czerwca odbyła się druga tura 

przedterminowych wyborów. Nowym 

burmistrzem miasta został pan Daniel 

Marchewka. Zaprzysiężenie burmistrza 

odbędzie się 10 czerwca. 

 

� 7 czerwca Zespół Szkół Tekstylno- 

Handlowych przyjął oficjalnie za 

swojego patrona generała broni 

Władysława Andersa. Tego samego dnia 

nastąpiło również odsłonięcie 

pomnika niedźwiedzia  Wojtka, 

żołnierza II Korpusu Polskiego. Jest 

to pierwszy taki pomnik w kraju. 

 

� 8 czerwca na placu Słowiańskim miał miejsce Piknik Zdrowia,  w 

czasie którego odbywały się bezpłatne porady i konsultacje 

lekarskie. 11 czerwca odbędzie piknik zdrowia dla dzieci. 
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To On zna To On zna To On zna To On zna 

dobrze dobrze dobrze dobrze     

„Dwie dekady Dwie dekady Dwie dekady Dwie dekady 

historiihistoriihistoriihistorii”     

 

Bartek Stankiewicz to uczeń klasy Id, uczestnik centralnych zawodów Olimpiady 
Solidarności. Dwie dekady historii, która jest to ogólnopolskim konkursem historycznym, 
adresowanym do uczniów klas pierwszych szkół  ponadgimnazjalnych. Ma charakter 
cykliczny, odbywać się będzie co dwa lata. Kolejna edycja przewidziana została na rok 
szkolny 2014/2015. 
  Od Bartka dowiemy się, na czym polega ten konkurs i dlaczego wziął w nim udział.  

Ola:  Olimpiada Solidarności to konkurs nowy, skąd się o nim dowiedziałeś? Kto Cię 
namówił do udziału w nim? 

Bartek: O konkursie dowiedziałem się na lekcji historii, od pana Rafała Szymczaka. Jako że 
był to początek roku, postanowiłem jak najszybciej pokazać nauczycielom, na co mnie stać. 

O: Jak wyglądają poszczególne etapy Olimpiady? Który był dla Ciebie najtrudniejszy? 
 
B:  Dwa pierwsze etapy polegały na rozwiązaniu testu. Można by pomyśleć, że materiału nie 
będzie dużo, w końcu to 'tylko' 20 lat z historii naszego kraju. Nic bardziej mylnego, materiału 
jest ogrom, ponieważ są to wydarzenia najnowsze. 
Po przejściu eliminacji wojewódzkich organizatorzy zorganizowali wizytę studyjną, na której 
mieliśmy zacząć myśleć nad prezentacją, którą trzeba było przygotować na finał. 
Etap centralny polegał na obronie tej prezentacji oraz na odpowiedzi na pytanie zadane 
przez jury.Według mnie najtrudniejszy był oczywiście etap centralny, który wymagał 
zdolności przygotowania dobrej prezentacji, a tego nam zabrakło. 

O: Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie historią? Czy wiążesz z nią swoją 
przyszłość?  
 
B: Nie interesuję się zbytnio historią, temat zaciekawił mnie dopiero podczas przygotowań 
do etapu wojewódzkiego. Nie, raczej nie zamierzam wiązać swojej przyszłości z historią. 

O: Moje ostatnie pytanie związane jest z faktem, że jest to ostatni numer gazetki w tym 
roku szkolnym - jak zamierzasz spędzić nadchodzące wakacje? Jaką formę 
wypoczynku preferujesz? Jak oceniasz pierwszy rok nauki w Banachu? 

B: Na razie nie mam planów, wolę spontanicznie podchodzić do spędzania wolnego czasu. 
Jest miło, pewnie dlatego, że trafiłem na świetną klasę, która umila przychodzenie do szkoły. 

O: Dziękuję za rozmowę i życzę udanych wakacji! 
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O „fikuśnych 
zadankach”, pasji i 

wakacyjnych 
planach   

- wywiad z 
Jędrzejem Niczyjem 

 

Jędrzej Niczyj to jeden z tych uczniów naszej szkoły, których większość zna. Może to 
zasługa udziału w licznych konkursach, może faktu, że jest członkiem dobrze znanego nam 
zespołu Deltapill, a może to wina nazwiska? Tak czy inaczej, warto byłoby porozmawiać z 
nim o jego zainteresowaniach…  

Ola: Skąd wzięły się u Ciebie zainteresowania związane z przedmiotami ścisłymi? 
Potwierdzasz, że jest to "rodzinna tradycja"? 
Jędrek: Przedmioty ścisłe pozwalają nam w jakimś stopniu zrozumieć zasady, na jakich 
działa świat. Dlatego uważam, że są to ciekawe 
zainteresowania, dobrze jest powiększać wiedzę w tej 
dziedzinie. Raczej nie jest to rodzinna tradycja - swoją 
wiedzę i umiejętności zdobyłem dzięki ciężkiej pracy i 
samozaparciu. I liczeniu „fikuśnych zadanek”.  

O: Jakie masz plany na przyszłość? W jaki sposób 
chcesz rozwijać swoją pasję? 
J: Nie mam jakichś szczególnych planów, albo jak kto woli: 
nie mogę się zdecydować co do swojej przyszłości. Co 
weekend to nowe pomysły. 

O: A kto namówił Cię do wzięcia udziału w olimpiadzie 
technicznej? Jak wyglądają poszczególne etapy tego 
konkursu? 
J: Sam znalazłem konkurs i wraz z paroma uczniami 
postanowiłem wystartować. Pierwszy etap to etap szkolny, 
polega na napisaniu etapu szkolnego i wybraniu kategorii, w 
której ewentualnie weźmiemy udział. Drugi etap składał się z 
trzech zadań, na rozwiązanie których mieliśmy pięć godzin.  

O: Czy masz również inne hobby? Jak spędzasz czas 
wolny? I oczywiście - jak spędzisz nadchodzące wakacje? 
J: Gram również w deathcore'owym zespole "Deltapill" na gitarze basowej. Czas wolny 
spędzam nad książkami się ucząc albo licząc zadania. Na wakacje, jak to mówią, planuję 
"Leżing, smażing, plażing" 

O: Dziękuję za rozmowę, życzę Ci udanych wakacji i samych sukcesów – w różnych 
dziedzinach! 
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Wpływ muzyki na 

człowieka 

 - bo to, czego 

słuchamy, ma 

znaczenie! 

  

 

Naukowcy od lat prowadzą badania, chcąc sprawdzić, jaki wpływ na człowieka 

ma muzyka. Okazuje się, że ludzki organizm na dźwięki oddziałuje zarówno 

emocjonalnie, jak i fizycznie. Oczywiście, każdy ma swój określony gust muzyczny i 

słucha różnych gatunków. 

Podczas słuchania jakiejkolwiek muzyki (dogodnej dla siebie) człowiekowi zmienia 

się rytm serca, tętno, czy oddech. Za odczuwanie emocji i zmianę nastroju 

odpowiedzialny jest układ nerwowy. 

 W różnych częściach świata muzyka ma inne zastosowania. Na przykład w 

gronie żołnierzy przygotowujących się do walki, króluje heavy metal i hard rock. 

Mocne dźwięki tych gatunków ponoć nastawiają bojowo, nieraz wrogo i negatywnie 

do otoczenia (nie ja to wymyśliłam, to opinia lekarzy – także proszę, nie krzyczcie!). 

Jeden z badaczy stwierdził, że „rock nie jest nieszkodliwym spędzaniem czasu, to 

jest narkotyk bardziej śmiertelny niż heroina." 

 Natomiast muzyka country może budzić w nas nostalgię i niechęć do życia, 

ponoć ten gatunek wpływa na pojawienie się  myśli samobójczych. Piosenki tego 

typu powodują uczucie odosobnienia oraz dysharmonię między kobietami a 

mężczyznami. 

 Na stan emocjonalny ma też wpływ jego pozycja wyjściowa - osoba, która ma 

kiepski dzień włączając smutną muzykę tylko go pogłębi, a na włączenie czegoś 
rozrywkowego nie ma ochoty. Z drugiej strony osoba w świetnym humorze po 

włączeniu smutnej muzyki może wprowadzić się w ponury humor. 

 Tak więc, słuchajmy tego, co lubimy i kochamy. Nie dawajmy się omamić 

głupim stereotypom. Nie szufladkujmy ludzi ze wzglądu na gust muzyczny. Bądźmy 

sobą i cieszmy się tym. Muzyka ma łączyć społeczeństwo, a nie je dzielić. 

Patrycja 
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Dla lubiących kopać i 

odkrywać… 

 

  Witajcie! W ostatnim numerze w tym roku szkolnym 

mam dla was opis kierunku studiów, jakim jest archeologia. 

Pozwala ona na połączenie zainteresowań historycznych z 

pasją poszukiwania, odkrywania wciąż nowych 

materialnych śladów i pamiątek minionych epok, ich 

interpretowania. 

Co będziesz studiować? 

  Na zajęciach musisz zrealizować przedmioty takie jak: archeologia prahistoryczna 

poszczególnych okresów i rejonów, archeologia historyczna wybranych rejonów i okresów, 

nauki o środowisku, nauki o człowieku, techniki zdobywania i przetwarzania informacji, 

przedmioty propedeutyczne archeologii, muzealnictwo, konserwatorstwo i popularyzacja 

archeologii, język obcy nowożytny (do wyboru), filozofia lub inny przedmiot ogólno 

humanistyczny, język obcy starożytny, wychowanie fizyczne lub inne zajęcia typu sportowo-

rekreacyjnego. 

Absolwenci archeologii zatrudniani są na przykład jako: 

• pracownicy instytucji naukowych, 

• pracownicy muzeów i innych instytucji zajmujących się gromadzeniem oraz 

upowszechnianiem obiektów zabytkowych i muzealnych, 

• specjaliści w placówkach konserwatorskich. 

Aleksandra Klan 

Od red.: Pamiętajcie – archeolog to wymarzony mąż – im kobieta starsza, tym bardziej się 

nią interesuje! 
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„Szczęście jest wartością 
absolutną. Samą w sobie.” 
 
 

 Kolejna recenzja książki. Wiem, że to juz 
staje się takie monotonne, ale lubię czytać. Dziś 
przyszedł czas na książkę pod tytułem... A, 
potrzymam Was trochę w niepewności. Tego 
pięknego dnia łamię wszystkie moje dotychczasowe 
zasady wypracowane na temat gatunków książek. 
Zadziwię Was! Fantastyka i „fantastyko podobne” idą 
w odstawkę, ale tylko dziś i tylko ze względu na to, 
że dawno nie czytałam tak urzekającej książki. 
Prawdę mówiąc jej sie nie czyta, ją sie pochłania. W 
tak zaskakująco szybkim tempie przerzuca sie 
strony, że ani człowiek się obejrzy, a już ją kończy. 
Tą tajemniczą książką jest pozycja 'Samotne wyspy i 
Storczyk' Anny Onichimowskiej. 
 
„ Dorosłość polega również na umiejętności 
dokonywania wyborów. ” 

 
 Dorosłość, czym ona właściwie jest? Czymś, na co czekają wszystkie współczesne 
nastolatki, czymś co po pewnym czasie i tak nam sie znudzi? Oczywiście, że tak! Każdy z 
nas chce być dorosłym, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, co z tego wynika. Jak wiele 
problemów, jak wiele samotności, jak wiele zaprzepaszczonych szans niesie za sobą! Ona 
nie była, nie jest i nie będzie taka łatwa - trzeba stawić jej czoło. Każdy z nas musi to zrobić 
indywidualnie! I należy pamiętać, że w tym wypadku wygrana to nasze zwycięstwo, a 
przegrana to jak kopanie umarłego, czyli odmęty niewiedzy i głucha cisza. 
 
„ Musisz sam dostać w kość. Jak my wszyscy... ” 
 
 Z trudnościami bycia dorosłym boryka sie właśnie główny bohater Maciek. Patrząc 
obiektywnie na jego postać na początku książki, jest typowym nastolatkiem, choć ma swoje 
18 lat, to jednak myśli jak chłopiec. Dla niego priorytetem jest tylko, żeby 'przelecieć' pannę, 
jednak jego podejście do dziewczyn się zmienia. W ciągu całej książki znacznie dorasta i 
widać to u jej zwieńczenia. Życie stawia przed nim ciężkie wybory i rzuca na głęboką wodę, 
ale on jednak uparcie dąży do celu. Jaki jest finisz? Zwycięża! Po nieudanych próbach w 
końcu osiąga wewnętrzną i zewnętrzna równowagę. Mimo jego hulackiego stylu życia, na 
ziemię go sprowadza wiadomość matki. Będzie miał brata! Otrząsa się i zaczyna myśleć 
przyszłościowo, a nie jak dotychczas. Ta wiadomość wyrywa go z otępienia i egoizmu, 
zaczyna smuć plany na temat przyszłości ich rodziny. 
 
„Nikt z nas nie chce być ‘samotną wyspą’, ponieważ każdy z nas dąży do tego, aby 
być częścią archipelagu. ” 
 
 Książka prosta, ale z jakim przekazem! I dla mnie to się liczy, nie jest to puste 
romansidło, które przeczytasz i nic nie wyniesiesz. Zawiera jakieś pouczenie i motywację, 
która każdemu z nas może posłużyć jako ‘motor napędowy’ naszych działań. Pamiętajcie - 
nie warto się poddawać, bo za drzwiami teoretycznie oznaczonymi jako ‘pomyłki’ może się 
czaić przeznaczenie. Mimo życiowego pecha, bądźmy sobą i dążmy do spełnienia naszych 
marzeń i pragnień, bo każdy kiedyś odnajdzie swoją pełnię szczęścia. 
Nelia 
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Iron Man po raz 
trzeci – czy warto to 

obejrzeć?  
 

  Ostatnio były premiery dwóch wielkich filmów: 

„Szybcy i wściekli 6” i „Iron Man 3”. Szczerze mówiąc, 

to gdyby nie to, że źle sprawdzałam repertuar na 

stronie internetowej kina, poszłabym na „Wściekłych”. 

Może dlatego, że zawsze miała przeświadczenie, że 

w trylogii trzecia część jest zawsze najgorsza, a dla 

Iron Mana wyszła właśnie „trójka”. Choć tak 

naprawdę pomiędzy częścią drugą, a trzecią znajduje 

się jeszcze ‘Avengers”.  Wydarzenia z filmu J. 

Whedona stanowią zresztą punkt wyjścia dla 

zawiązania akcji. Tony Stark (Robert Downey Jr.) po 

wydarzeniach podczas bitwy o Nowy Jork ma napady lękowe, obsesyjnie poświęca sie 

pracy, budując kolejne wersje swojej zbroi i zaniedbując swoją dziewczynę Pepper 

(Gwyneth Paltrow). W tym czasie daje o sobie znać światu terrorysta- Mandaryn. 

  Fabuła jest ciekawa, twórcom świetnie (jak zawsze) udało się utrzymać równowagę 

pomiędzy niepoważną koncepcją, a przesyceniem komizmu.  Strona wizualna filmu 

prezentuje się bez zarzutu. Efekty komputerowe są bardzo sprawnie zrealizowane, choć 
miałam wrażenie, że było ich trochę za mało. Dużo czasu poświęca się na kwestię 

psychologiczną Tony’ego i jego kryzysu emocjonalnego, który nie jest wystarczająco 

umotywowany. Przez większość filmu czekało się na rozwój akcji, który minął w mogłoby się 

wydawać 5 minut. Happy end został sklejony na szybko, a szkoda, bo to odjęło filmowi kilka 

plusów. 

  Robert Downey Jr. znów jest sobą – trochę poważnym, trochę ironicznym bohaterem. 

Aktorem, którego można nienawidzić lub kochać. Choć myślę, że to za jego zasługą do „Iron 

Mana” przywiązało się tak wielu fanów. Słabo natomiast wypada Gwyneth Paltrow, której 

oschła gra aktorska trochę mnie drażniła. Bez wątpienia nadała filmowi dużo powagi. W tej 

części poniekąd również będzie grać super bohaterkę - chociaż tutaj nie zaskoczy, a czuć 
będzie przepaść pomiędzy grą jej, a Dawney’a.  

Moje obawy dotyczące ostatnich części trylogii były niepotrzebne. „Iron Man 3” to 

najlepszy element ekranizacji komiksu Marvela. To fantastyczna „mikstura” zawadiackiej 

komedii z filmem sensacyjnym dostarczająca wspaniałej rozrywki. Nawet jeżeli ktoś nie lubi 

tego typu filmów wątpię, żeby wyszedł z sali niezadowolony. „Iron Man 3” daję 8,5/10 pkt i 

szczerze polecam. 

 Dominika 
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Wakacyjne konkursy dla wszystkich 

Każdy wie, że wakacje to czas relaksu, spotkań z przyjaciółmi i podróży. Może się 

jednak okazać, że ten wolny czas można spędzić robiąc coś ciekawego, a dodatkowo 

zgarnąć za to nagrody! Wystarczy przejrzeć aktualności konkursowe, które dla Was 

znalazłam – może coś znajdziecie dla siebie, a te wakacje staną się bardzo owocne. 

Życzę wszystkim powodzenia. Dajcie znać we wrześniu, czy coś wygraliście ☺☺☺☺ 

 

 

 - do 31 lipca należy wysłać prace na konkurs „Pigmalion fantastyki”  - 

pracą konkursową jest opowiadanie fantastyczne (fantasy, science fiction, 

horror) o objętości do 6 stron formatu A4. 

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe (500, 350 i 200zł za trzy 

pierwsze miejsca) i nagrody rzeczowe. To gratka dla miłośników SF, „Piły” 

i „Harry’ego Pottera”! Więcej na stronie: 

http://www.moksir.chrzanow.pl/index.php?id=1&p=news,4,show,1066  

 

 

- 28 lipca mija termin nadsyłania prac na konkurs, który z pewnością 

zaciekawi fanów gier komputerowych. „Quentin” jest bowiem dorocznym 

konkursem na najlepszy, oryginalny i nigdzie niepublikowany scenariusz 

gry fabularnej. Rzeczowe nagrody fundowane przez organizatorów i 

sponsorów też mogą być interesujące. Także – do dzieła!  

Więcej informacji na: http://kwentin.vot.pl/ 

 

 

- Dla tych samych fanów świata gier, znalazłam 

kolejny konkurs.  

„Stwórz projekt na miarę Wiedźmina!”- krzyczą 

organizatorzy. Do 1 sierpnia można złożyć pracę, 

będącą koncepcją gry komputerowej o dowolnej 

tematyce.  

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

♦ CDP.pl ufunduje wyjazd na największe targi gier 

wideo E3, odbywające się w maju 2014 w Los 

Angeles, 

♦ Warszawska Szkoła Filmowa ufunduje trzyletnie stypendium na kierunku Reżyseria i 

Produkcja Gier Wideo. 

Jest więc o co walczyć. Więcej na: 

http://www.szkolafilmowa.pl/palio/html.run?_Instance=www.szkolafilmowa.pl&_PageID=355&

_SessionID=34716634&_SessionKey=226303803&_LangID=1&_CheckSum=309438436 
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- ostatni dzień wakacji – 31 sierpnia – jest też ostatnim dniem, w którym 
można składać prace na VI Festiwal Filmów Dokumentalnych „Okiem 
Młodych” w Świdnicy. Do konkursu można zgłaszać krótkometrażowe filmy 
dokumentalne, zrealizowane w latach 2011-2013. Czas trwania filmu – do 30 
minut. Na zwycięzcę czeka… 3000zł! Po więcej informacji należy sięgnąć na: 

http://www.okiemmlodych.pl/ 

 

- 20 sierpnia mija termin naboru filmów na 8. Festiwal Filmów i Form 
Jednominutowych THE ONE MINUTES 2013. Do konkursu można 
zgłaszać filmy trwające dokładnie 60 sekund. Technika wykonania i 
tematyka filmów mogą być dowolne. W trzech kategoriach (fabuła, 
mini-dokument i forma) są przewidziane nagrody pieniężne w 
wysokości 3000zł i 2000zł. Warto spróbować. Sześćdziesiąt sekund 
filmu i trzy tysiące w kieszeni…  
Zajrzyjcie na: http://www.jednominutowki.pl/ 

 

 

 - dla osób utalentowanych plastycznie, lubiących tworzyć komiksy, 
również coś znalazłam. Do 31 sierpnia należy wysłać maksymalnie 8 
plansz w formacie A4 lub A3, zawierających komiks poświęcony 
Julianowi Tuwimowi. W regulaminie czytamy: Temat należy 
rozumieć wielorako, w tym dotyczy on:  postaci i biografii Juliana 
Tuwima; bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do jego 
twórczości. Pula nagród wynosi 10.000zł. Poczytajcie o tym na: 
http://rok-tuwima.pl/konkursy/ 
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