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           Fortuna          
         kołem się toczy

                           Pozdrowienia z Berlina :) 

     

       Poloneza czas zacząć!

               Wywiad numeru 
          Fotografia to moja pasja

        FESTIWAL NAUKI 

    w naszej podstawówce
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1.  Małgorzata Kowasz-Boberek
2.  Jacek Karaszewski
3.  Julia Dąbrowska
4.  Zuzia Piórek
5.  Dominika Zadroga
6.  Klaudia Kłosowska
7.  Tomasz Hinc
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          Doceniony talent

                                                                   

                                                       Doceniony talent

Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie o różnorakich zainteresowaniach, realizujący pasje i odnoszący
sukcesy. Jedną z takich osób jest uczeń klasy pierwszej liceum - Maciej Piórek.

K. - Kiedy odkryłeś swój talent?

M. - Tak naprawdę to nie wiem, czy to mój talent. Jest to moja pasja, za którą podążam od dwóch lat.

K. - Powiesz coś więcej na ten temat?

M. - Na moją fascynację naturą, a co za tym idzie fotografią, wpłynęło wiele czynników, w tym dziadek,
który zabierał mnie często na ryby, coniedzielne oglądanie programów przyrodniczych, a w
szczególności tych z narracją pani Krystyny Czubówny, oraz liczne wycieczki rowerowe z tatą. Pierwszy
aparat fotograficzny otrzymałem od rodziców - to oni zachęcili mnie do robienia pierwszych zdjęć.
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K. - Czy oprócz fotografii coś jeszcze cię interesuje?

M. - Oczywiście, interesuję się astronomią, wędkarstwem i muzyką lat 70-90. Uczę się też gry na gitarze
basowej, na której gram w szkolnym zespole, ale to jednak fotografię stawiam na pierwszym miejscu.

K. - Czy na swoim koncie masz jakieś osiągniecia?

M. – Moje prace zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej. Zająłem 3 miejsce w konkursie
fotograficznym zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury w Działdowie, po czym dyrektor MDK
zaproponował, aby moje prace zaprezentować na wystawie przy MDK od kwietnia 2019 r.

K. - Czy myślisz o pracy w zawodzie fotografa, czy to wyłącznie twoje hobby?

M. – Marzę o tym. Nie ma nic lepszego niż połączenie pracy ze swoją pasją i dlatego myślę o pracy
leśnika, która pozwala na takie połączenie. Jako, że najbardziej fascynuję się fotografią ptaków i dzikich
zwierząt, to częste przebywanie na łonie natury pozwoliłoby na realizację moich zainteresowań. 
K. – Jak spędzasz wolny czas?

M. - Bardzo lubię słychać muzyki: Queen, David Bowie, Dire Straits towarzyszą mi przy wielu
czynnościach, zarówno przy obróbce zdjęć, jak i podczas odkurzania, wprowadzają mnie w odpowiedni
nastrój. Poza tym uwielbiam jazdę na rowerze. 

K. – Czego pragniesz w 2019 roku? Masz jakieś plany, cel, postanowienie?

M. - Marzy mi się wyprawa rowerowa po Polsce. Chciałbym obserwować przyrodę w nietypowych
sytuacjach i miejscach. Mam nadzieję, że będę miał więcej okazji do robienia zdjęć niż w 2018. A
postanawiam – nic nie postanawiać.

K. – Życzymy ci zatem realizacji marzeń, licząc jednocześnie na interesującą relację z podróży po Polsce,
okraszoną pięknymi fotografiami. Dziękujemy za rozmowę.
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   Fortuna kołem się toczy...
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                          STUDNIÓWKA 2019



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 5 03/2019 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL W Soczewce

IILO
ZS2



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 5 03/2019 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLW Soczewce

                             Nauka po niemiecku       
                relacja z wymiany polsko-niemieckiej



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 5 03/2019 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL W Soczewce

                           IDZIE WIOSNA!                                      
       FESTIWAL NAUKI W NASZEJ SZKOLE
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