


asza
szkoła
–
TKA Publliczne
KOST
Gimnazjum Jezuuitów
w Krakowie
K
od jesieni tego
rokuu jako jeedyna szkooła w
Polssce uczestniiczy w projekcie
Zrów
wnoważoneego Rozw
woju.
Celeem jest uświadom
mienie
nam
m, że muusimy dbaać o
Ziem
mię, na któórej żyjemyy. W
tym
m celu w paźździerniku odbył
o
się w naszej szzkole konkuurs na
także
„EkkoFraszkę”,
a
spottkanie z panią
p
Marrgo i
panem
Adaamem
mi,
k
którzy
Konniuszewskim
opowiedzieli nam o tym
projjekcie i zachęcili do
udziiału. Już 9 grudniia w
Cenntrum Konngresowym ICE
Kraaków miała miejsce galla, na
którrej został zaprezentow
wany
m.inn. film „Trrash”. Jednyym z
punnktów progrramu był występ
w
chórru KOSTK
KI, który śpiiewał
piossenki
zw
wycięskie
w
szkoolnym konnkursie. Jeddną z
nichh napisały i wykonaały :
Natalia Głow
wacka, Aneta
A
Kłósek i Małłgorzata Paawlik.
Abyy przybliżyyć Wam proces
pow
wstawania
zwycięęskiej
piossenki, a także zdanie
laurreatek nt. tego proojektu
przeeprowadziłaam
z
nimi
wyw
wiad. Oto onn:

Dziennikaarka(D):
Co
zainspirow
wało
Was
W
do
napisania piosenki o tematyce
zrównowaażonego rozzwoju?

(MP): Chodziło
o nam o to, żeby
ż
dej osobie,, że
przekkazać każd
pojeddynczo mam
my bardzo dużą
d
moc,, ale to co możemy zrrobić
w grupie jesst po prrostu
niepoorównywaln
ne
(NG)): I możeemy wszyystko
zrobić, żeby zieemia była leepsza

Natalia
Głowacka(NG):
Konkurs, no nie?
Małgorzatta Pawlik (MP): To
było takk, że na początku
pisaliśmy teksty na muzyce, a
w
te wszystkie
później wzięłam
teksty do domu i po
osklejałam
m, chociaż
to wszysstko razem
bardzo duużo pozmien
niałam, bo
nasi koleedzy nie wzięli
w
tego
zbyt na poważnie i pisali
teksty typpu „kostka rosołowa”,
r
ale myślaałam o tym
m, żeby do
wszystkicch dotarł przekaz
konkursu,, że mussimy coś
zrobić razzem…
(NG): Byyły też tem
maty, które
musieliśm
my
zawrrzeć
w
piosence
(D): Co chciałyście
c
przekazać
pisząc tę piosenkę?
p

(D):C
Czy wcześśniej pisałyyście
razem
m piosenkii, śpiewałyyście
itp.?
(NG, MP, AK): Nie
MP: Ja piszę taakie piosenkki do
poduuszki zreszttą chyba takk jak
Anettka, więc powiedzmyy to
było na raziee jedyne takie
t
wspóólne pisaniee
Anetta Kłósek((AK): Ja coś
gram
m sobie i coś tam nagle
n
BUM
M i jest tekst.
(D): Czego naauczyłyście się
poprrzez
proojekt
Zrów
wnoważoneg
go Rozwojuu?

(AK
K): Do ICE
E Kraków trrzeba
chodzić z bluzzami bo tam
m jest
tak zimno, że się
s nie da.
(MP
P): Myśliszz, że dlacczego
nazyywa się ICE
E?
(AK
K): I że niee trzeba zw
wracać
uwaagę na to, coo ludzie móówią.
(NG
G): Trzebaa też mówić
m
wyrraźnie, z dobrą dykcją. Ja
nauczyłam się
s
popraawnie
mów
wić „ZIEMIIA” i „ZIMA
A”

Red. Przyjaciółkka Przyrody

(AK): I nie wolno
o zwracać
m
inni
uwagi naa to, co mówią
ludzie, boo naprawdę mogą być
zazdrośni po prostu…
…
(MP): Taak, dużo osób
o
było
takich, które
k
próbo
owało nas

np. w
wygryźć, co
o było strassznie
dziw
wnym doświiadczeniem
(NG)):Nie będzziemy podaawać
przykkładów, ale
a
były takie
t
osobby.
(MP): Ale my stwierdziłyś
s
śmy,
że to zignorrujemy noo i
zignoorowałyśmy
y
(AK)): I się opłaaciło.
(D): Dziękuję
wiad!
wyw

Wam

za

