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                                AIESEC - co to jest?
Rozmowa z Lidią Souhali, wolontariuszką z Algierii.

AIESEC to organizacja pozarządowa dla studentów 124 krajów, która ma na celu umożliwić redukowanie
problemów, z jakimi boryka się Ziemia, przez prostych ludzi. Zwalcza nietolerancję 
i rozwija współpracę międzynarodową młodych osób z całego świata.
AB: Projekt "Peace" jest organizowany przez AIESEC?
LS: Tak, osobiście nie jestem częścią AIESEC, jednak jako studentka zgłosiłam się do konkretnego projektu 
i mam nadzieję zostać członkiem AIESEC, jednak w moim mieście nie ma konkretnej placówki.
AB: Czy trudno jest dostać się do AIESEC?
LS: Najpierw składasz aplikację, następnie dają ci konkretne zadania na odpowiedniej sesji i jeśli je ukończysz
pozytywnie, przechodzisz do następnego etapu, w którym możesz brać już aktywnie udział 
w projektach.
AB: Aplikując do AIESEC, ważniejszą częścią jest poziom twojej umiejętności językowej czy twoja umiejętność
współpracy z ludźmi? 
LS: Ważniejsze jest bycie otwartym i kreatywnym, nie musisz być profesjonalnym lingwistą, wystarczy, 
że posługujesz się językiem na poziomie swobodnej rozmowy na codzienne tematy.

AB: Czy warto jest być częścią AIESEC?
LS: Oczywiście! Myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że nic nie jest tak dobrą nauką, jak po prostu zetknięcie się
z konkretną rzeczą. Żaden Algierczyk nie nauczy mnie lepiej o Polsce, niż ty byś to zrobił, tak samo żaden Polak
nie powie ci więcej o Algierii, niż my sami. Poza tym projekt ten uczy bycia tolerancyjnym, zaradnym 
i przygotowuje do stosunków międzynarodowych.
AB: Dziękuję Ci za rozmowę Lidio, życzę miłego pobytu w Polsce.
LS: Dziękuję! Jestem pewna, że będzie!
                                                                          
                                                                                           Rozmawiał: Aleksander Boruta-kl.IF
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Co myślą o naszej historii, kulturze i kuchni
wolontariusze z AISEC ?

,,Mówiono mi, że to kraj blondynów o niebieskich oczach, 
poza tym nie słyszałam o Polsce praktycznie nic, 

wiedziałam tylko, że Polska ma bogatą historię i że jest to piękny kraj,,

ILOGOS

Od 15 do 19 lutego w I Liceum Ogólnokształcącym
w Ostrołęce gościli wolontariusze AIESEC,
prowadzili oni zajęcia krajoznawcze dla uczniów.
Każdy z nich opowiadał także o swojej wierze 
i kulturze. 
AB: Dlaczego przyjechaliście do Polski?
Sukhneek Singh (Indie): Jesteśmy tu w ramach
projektu "Peace", przychodzimy do polskich szkół 
i zapoznajemy uczniów z historią, kulturą i kuchnią
naszych krajów.
AB: Jak długo jesteście w Ostrołęce?
Vishnu Rao (Malezja): Tydzień, w Polsce nieco dłużej,
Sukhneek był tutaj rok temu na innej wymianie.
AB: Jakie są wasze pierwsze wrażenia?
SS: Ogólnie polscy uczniowie mało wiedzą o naszych
krajach, ale z tego co widzimy są bardzo
zainteresowani, chętnie biorą udział w projekcie 
i są bardzo otwarci.

AB: Czy słyszeliście jakieś stereotypy o Polakach,
zanim tu przyjechaliście?
SS: Tak! Po pierwsze, że Polacy dużo piją, co jest
prawdą (śmiech).
Lidia Souhali (Algieria): Mówiono mi, że to kraj
blondynów o niebieskich oczach, poza tym nie
słyszałam o Polsce praktycznie nic, wiedziałam tylko,
że Polska ma bogatą historię i że jest to piękny kraj.
VR: Nie, ja nie słyszałem niczego. Przyjazd tu był dla
mnie całkowicie nowym przeżyciem, wszystko, 
co tu poznaję, jest dla mnie zaskakujące.
AB: Czy mieliście opcję wyboru innego kraju 
w ramach tego projektu?
SS: Tak, między innymi Bułgarię, Turcję, Brazylię oraz
Rumunię. Cieszę się, że wybrałem Polskę.
LS: Opcji było wiele, ale słyszałam, że akurat polskie
projekty cieszą cię bardzo dobrą reputacją, może
nawet najlepszą w tego typu organizacjach. 
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Algierczycy mało wiedzą o Polsce, 
tak samo Polacy o Algierii, 

oba kraje są piękne, dlatego chciałam
,,skurczyć’’ dystans między nimi.
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LS: Poza tym Algierczycy mało wiedzą o Polsce, tak
samo Polacy o Algierii, oba kraje są piękne, dlatego
chciałam ,,skurczyć’’ dystans między nimi.
VR: Ja wybrałem Polskę, ponieważ nigdy nie byłem 
w Europie, a akurat w tym momencie mam czas wolny
od moich studiów.
AB: Baliście się czegoś, przyjeżdżając tutaj?
SS: Nie, raczej nie byłem wystraszony, ale byłem
nieco podenerwowany nowościami, które mnie tu
spotkają, ludzie kiedy mnie widzą, zwracają uwagę na
to, że jestem obcokrajowcem, ale nie zaczepiają nas.
LS: Miałam dobre przeczucia, poza tym wiedziałam,
że będę miała przy sobie moich przyjaciół, którzy się
mną zaopiekują.
VR: Wiem, że Polska nie ma wielu obcokrajowców 
i kiedy widzą mnie na ulicy,wiem, że budzi się w nich
ciekawość, ktoś nowy jest dla nich interesujący.

AB: Co robicie po swoich codziennych lekcjach 
w Polsce?
SS: Przede wszystkim odpoczywamy. Zwiedzamy
polskie zabytki i interesujące miejsca, ale wychodzimy
także ze znajomymi do restauracji 
czy barów rozerwać się jakoś.
AB: Dziękuje Wam za rozmowę.
 
                    Rozmawiał: Aleksander Boruta-kl.IF
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Songlish, czyli język angielski ...... śpiewająco

ILOGOS

     Każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak ważna jest
nauka języka obcego w dzisiejszych czasach. 
Od dziecka powtarza się jak mantrę - "Musisz znać
biegle angielski, bo na pewno przyda się w życiu". 
To prawda. Znajomość języka bardzo często może
decydować o tym, czy dostaniemy pracę, czy nie.
Nawet wakacyjny wyjazd za granicę może stać się
nieudany przez barierę językową. 
     Nasza szkoła zachęca gimnazjalistów do nauki
języka angielskiego poprzez organizowanie
Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej.
Konkurs cieszy się popularnością wśród młodych
artystów. W tym roku wzięło w nim udział 13 osób.
Tradycją stało się to, że rywalizację otwiera występ
jednego z uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. 
W tym roku ten zaszczyt przypadł mi w udziale. 

     Po oficjalnym otwarciu na widzów czekała
niespodzianka. Lidia Souhali, wolontariuszka AIESEC,
zaśpiewała piosenkę w swoim ojczystym języku. Po
wspaniałej prezentacji nadszedł czas na występy
gimnazjalistów. Poziom był bardzo wysoki. Każdy
uczestnik dobrze się przygotował. Widzowie z
zapartym tchem słuchali utworów do ostatniego
dźwięku. Gdy trzynasta uczestniczka zakończyła swój
pokaz, jury w składzie: wicedyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II st. im. Zygmunta
Noskowskiego p. Joanna Niska, p. Eliza Janicka –
nauczycielka jęz. angielskiego w I LO, Karolina
Grabowska – przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego w I LO, udało się na naradę. 
     Podczas przerwy młodzież z klas 1F i 1G, która
włączyła się w przygotowanie konkursu, typowała
zwycięzców.
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Po przerwie nadszedł czas
na ogłoszenie wyników.

     W tym czasie artyści mogli odstresować się przy
poczęstunku, a ja miałam szansę porozmawiać 
z kilkorgiem z nich. Zadziwiła mnie ich dojrzałość 
i świadomość muzyczna. Piosenki, które
przedstawiali, były bardzo trudne nie tylko pod
względem wykonania oraz interpretacji. Niełatwo
zaśpiewać piosenkę Céline Dion bez przekazania
uczuć. Gdy pytałam uczestniczki o to, czy jest ktoś
bliski, komu adresują swoją interpretację (w końcu 
to konkurs piosenki WALENTYNKOWEJ), 
z dyskretnym uśmiechem odpowiadały, że tak. 
Po rozmowie z Martyną Grzyb, która wspaniale
zaśpiewała piosenkę "Say Something" Christiny
Aquilery oraz z Klaudią Gawryś ("Elastic Heart"- SIA),
utwierdziłam się w przekonaniu, że wszystkie zebrane
w sali młodsze koleżanki mają ogromy talent, gdyż
przygotowywały się do występu TYLKO tydzień.

I miejsce zajęła Gabriela
Gniazdowska z Gimnazjum w
Rzekuniu.

II miejsce ex aequo otrzymały:
Karolina Milewska z Gimnazjum nr 1 
i Łucja Warych z Zespołu Szkół 
w Myszyńcu.

III miejsce zdobyła Martyna Grzyb 
z Zespołu Szkół w Baranowie. 

Jury przyznało także 2 wyróżnienia dla
Natalii Sobocińskiej z Gimnazjum nr 4 
w Ostrołęce oraz Klaudii Gawryś z
Gimnazjum w Olszewie Borkach.

ILOGOS

     Laureaci otrzymali wspaniałe nagrody
sponsorowane przez Alma Mater, Konwersatorium,
starostę ostrołęckiego - Pana Stanisława Kubła,
przewodniczącego Rady Miasta -Pana Jerzego
Grabowskiego, Radę Rodziców przy I LO, restaurację
Nikko Sushi, zakład fryzjerski Daria Białobrzewska,
sklep Best Office, wydawnictwa: Macmillan, Oxford,
Pearson.
      Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom
wspaniałych występów. Mam nadzieję, że spotkamy
się za rok.

                                        Łucja Nalewajk 1F
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KAŻDY Z NAS JEST ODYSEM,
CO WRACA DO SWEJ ITAKI

                                            
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, związani z Ostrołęckim Centrum Kultury,
zaprezentowali w marcu inscenizację tekstu Stanisława Wyspiańskiego "Powrót Odysa".
Przedstawienia cieszyły się ogromną popularnością, a talent młodzieży wzbudził podziw
odbiorców. Poniżej znajdują się zdjęcia wykonane przez Wioletę Kuliś z klasy III F.
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Aktorka - Klaudia Witkoś o
spektaklu "Powrót Odysa" 

"Powrót Odysa" był jednym z
największych spektakli, w jakim grałam.

Wioleta Kuliś: Kiedy pierwszy raz występowałaś 
na scenie?
Klaudia Witkoś: Scena pod kątem muzycznym
interesowała mnie od dziecka - zaczynałam od jakichś
przedstawień w przedszkolu. Pamiętam, 
jak kiedyś grałam kwiatek w przedstawieniu 
w zerówce, później w gimnazjum rozwinął się temat
teatru pod kątem zajęć dodatkowych w szkole -
mieliśmy dwa większe przedstawienia, choć to wciąż
była jeszcze zabawa. Później w liceum dołączyłam do
Ostrołęckiej Sceny Autorskiej, gdzie nauczyłam się,
jak duże wartość dla widza ma wypowiadane 
na scenie słowo.
WK: Czy gra w spektaklu „Powrót Odysa” wymagała
od Ciebie wielu poświęceń?
KW: "Powrót Odysa" był jednym z największych
spektakli, w jakim grałam. Nauczenie się
wypowiadania tak znaczącego tekstu trwa bardzo
długo.

KW: Wymagało też pozostawania wiele razy 
na próbach. Jest na nich bardzo zabawna i rodzinna
atmosfera, jednak waga treści spektaklu zostaje
zawsze zachowana. Każdy spektakl pochłania dużo
pracy, wiele prób i przygotowań, jednak moja rodzina i
przyjaciele się już do tego przyzwyczaili, 
a ja przez te 3 lata dobrze się nauczyłam, jak pogodzić
z tym naukę, więc dla mnie to zawsze tylko
przyjemność.
WK: Czy miałaś tremę, grając główną rolę 
w spektaklu?
KW: Stres jest częścią życia. Zawsze, gdy nam 
na czymś zależy i chcemy, aby to było zrobione
idealnie, obawiamy się jakichś potknięć. Stres 
na szczęście przechodzi zaraz po wejściu na scenę,
gdy koncentruję się na roli.
WK: Czy wiążesz przyszłość z aktorstwem?
KW: Podjęcie się studiowania aktorstwa jest dość
trudne. Na studiach teatralnych trzeba oddać całego
siebie i być pewnym swoich możliwości. Ja jestem
osobą, która ma wiele zainteresowań i nie byłabym w
stanie oddać się temu w całości i spędzać na uczelni
19 godzin, bo tak to często wygląda. Jednak znam
ludzi wśród moich "oczkowych" znajomych, którzy by
się tam idealnie odnaleźli i bardzo im kibicuję, aby się
dostali.
WK: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych
sukcesów.

                               Wioleta Kuliś, kl.IIIF
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