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Per aspera ad astra
Przez trudy do gwiazd, do sukcesu. Na ścianie szkoły powstał

mural przypominający nam cytat zaczerpnięty z łacińskiego
przysłowia, w myśl którego, aby osiągnąć upragniony,

wymarzony cel trzeba się natrudzić chcąc go osiągnąć.
Nasza szkoła przeszła kapitalny remont. Zaczynając od
rozbudowy budynku, w którym powstały nowe pracownie,
przestronna aula, patio z myślą o wypoczynku i rekreacji uczniów
oraz duża szatnia, kończąc na elewacji budynku i muralu, który
powstał na jednej ze ścian budynku szkoły. Sam mural można
interpretować różnie. Przedstawiona jest na nim ręka zwrócona w
stronę słońca, co można odczytać jako zdobywanie wiedzy i
ciągłą „podróż” na szczyty naszych możliwości. Warto zauważyć,
że nie jest to zwykła ręka, a dłoń robota, która nawiązuje do
technikum. Dzieło bardzo dobrze komponuje się z elewacją
całego budynku i otoczeniem szkoły.
Wiktor Kośmiński

nn

IX Festiwal Nauki
Niepoważnej – czyli jak
Wańkowicz uczy i bawi

 W naszej szkole dnia 4 grudnia br. odbył się po raz dziewiąty
Festiwal Nauki Niepoważnej. Gościliśmy podczas niego
przedstawicieli szkół z Błonia, Bieniewic oraz Leszna.

Na początku nasi goście odbyli podróż w głąb tajemnic Polskich
Obyczajów. W salach lekcyjnych, które na czas festiwalu były
pięknie przystrojone,  czekały na uczniów zadania, a na sali
gimnastycznej odbyło się kilka naprawdę interesujących
występów. Szokowały, trzymały w napięciu, bawiły i nawet na
chwilę nie pozwalały się nudzić naszym gościom. Pokaz iluzji
wprawił w osłupienie, a poruszająca recytacja oraz hipnotyzująca
gra na saksofonie zrobiły wrażenie na publiczności. Występy
zwieńczył ekscytujący pokaz mody pełen ciekawych kreacji
noszonych na przestrzeni 100 lat, który zdecydowanie przyniósł
najwięcej śmiechu i frajdy. Pogody ducha i dobrej zabawy nigdy u
nas nie brakuje i tak też było w tym roku. Ciepła i miła atmosfera
to podstawa w naszej szkole. Wańkowicz udowadnia
oświeceniową myśl: uczyć-bawiąc, bawiąc-uczyć. Z takim samym
nastawieniem zamierzamy wrócić również za rok!
Kuba Osówniak
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Z POMOCĄ DLA NASZEJ
MAJKI

Radosna, uśmiechnięta, ambitna i o wielkim głosie –
te określenia przychodzą na myśl o 24-letniej Mai

Kapłon, absolwentce naszej szkoły. Kiedyś
niezastąpiona koleżanka z ławki, dzisiaj energiczna

wokalistka i autorka refleksyjnych tekstów.

Maja Kapłon to wschodząca gwiazda posiadająca
ogromny talent i potencjał, jej piosenka Plaża nad
Wisłą już jest przebojem. Majka od 3 lat współpracuje
z grupą Dandysi i ma na swoim koncie finał w VIII
edycji programu The Voice Of Poland, który okazał się
strzałem w dziesiątkę w rozwoju jej kariery. To
prawdziwa kobieta-rakieta i jak na nią przystało, w
głowie ma milion pomysłów, którymi nie zawsze dzieli
się z całym światem. Przyznaje i wspomina, że na
przesłuchania do The Voice… poszła w tajemnicy.
Na razie wszystkie plany muszą jednak poczekać, bo
Maja walczy, i jak to ona – wierzy, że ludzi dobrej woli
jest więcej (…), że ten świat nie zginie nigdy dzięki
nim. 

Ona widzi dobro w każdym człowieku. Wielokrotnie
włączała się w pomoc charytatywną, teraz sama jej
potrzebuje – Oprócz tego, że urodziłam się
z miłością do śpiewania, urodziłam się również
z chorym kręgosłupem. Jestem chora na skoliozę.
Majka przeszła aż 18 operacji, mimo tego wciąż
nie może cieszyć się pełnią zdrowia. Konieczne jest
przeprowadzenie skomplikowanej operacji w Nowym
Jorku. Niestety jej koszt to ponad 5 milionów złotych.
Wierzymy, że razem, gdy będzie nas naprawdę dużo,
Maja odzyska zdrowie, a wtedy pasją, miłością do
życia i ludzi zarazi niejednego. Już wkrótce zagramy
razem dla Mai! Nie może Was zabraknąć na
koncercie charytatywnym na jej rzecz. Zaplanowany
jest na 14 grudnia w Centrum Kultury w Błoniu, start
o godz.17.00. Gwarantowana świetna zabawa w
atmosferze pełnej miłości i ciepła, która z pewnością
pozwoli na rozgrzanie się w te chłodne dni. Ponadto 6
grudnia w Wańkowiczu odbył się szkolny konkurs na
najsmaczniejsze ciasto, które przygotuje każda z
klas. Czeka też na Was świąteczna loteria z
nagrodami; dochody z losów także zostaną
przeznaczone na operację kręgosłupa naszej
koleżanki.
Natalia Pietrzak i Magda Kurek
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Koszykarze już radośni,
bo wygrana u nich gości 

Teraz jest ten czas, a więc działaj
Uwierz mocno we własne możliwości

Na treningach mocniej się staraj
Bo to nie zabije tylko nas wzmocni!

Dnia 20 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyły się
zawody w koszykówkę chłopców. Drużyna naszych
koszykarzy została świetnie przygotowana pod wodzą
pana Jaromira Buzalskiego. Mecz rozgrywali z jedną
ze szkół z Ożarowa Mazowieckiego. Była to zacięta
walka, ale wylany pot i ból mięśni przyniósł
zachwycające rezultaty. Nasi chłopcy mieli w sobie
ducha walki, który mimo tego, że przeciwnicy nie
dawali za wygraną, dodał im motywacji i przyniósł
spektakularny wynik. Takim sposobem wygrali mecz
64 : 7.

Agata Grzegorek

Siatkarze do boju!
Wańkowicz w sporcie nie ma sobie równych. Jednym z przykładów na to

jest mecz siatkówki, który niedawno odbył się w naszej szkole.

Dzień 11 grudnia, nasza szkoła zaczęła zawodami z piłki siatkowej.
Wańkowicz z wielką zaciętością i zdecydowaną siłą dzielnie walczyli do
samego końca meczu. Ostatecznie udało im się! Nasi chłopcy dali czadu
pokonując drużynę z Ożarowa wynikiem 2:0. Zadecydowała o tym
świetna gra zespołowa, precyzyjne przyjęcia libero, a już na pewno
atakujący o numerze 10! Widzimy się na kolejnych zawodach, na których
z całą pewnością Wańkowicz po raz kolejny da z siebie wszystko!

Julia Smolińska
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Redakcja LOŻA SZYDERCÓW została założona w Krościenku nad
Dunajcem we wrześniu 2019 r. Pomysłodawcami byli uczniowie
klasy II LO, którzy uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich.
Młodzież kontynuuje swoje dzieło pełne sarkastycznych, często

niepoważnych, a nawet satyrycznych artykułów. Ich teksty bawią
i skłaniają do refleksji, są przy tym lekkie i proste w odbiorze.

Gazetka Melchior The Times utworzyła specjalną sekcję, jest ona
miejscem, w którym publikowane artykuły będą z dystansem, tu

dziennikarze popiszą się swoimi licznymi refleksjami i wyobraźnią.
Natalka Pietrzak 
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Każda kobieta chociaż raz marzyła o rycerzu z bajki,
w lśniącej zbroi i na pięknym rumaku. Jednak inaczej
jest w przypadku głównej bohaterki : Brooke
(Vannessa Hudgens). Jest ona nauczycielką w
liceum, która po zerwaniu ze swoim chłopakiem
przestała wierzyć w miłość. Poddała się całkowicie i
stała się zimna na jakiekolwiek bliższe relacje z
mężczyznami. Aż nagle w jej życiu pojawia się rycerz
wyrwany ze swojej XIV wiecznej rzeczywistości.
Przystojniak, w którego rolę wciela się Josh
Whitehouse ma do wypełnienia pewną misję, jeśli jej
nie ukończy, nie zostanie prawdziwym rycerzem. 
Świąteczny rycerz jest produkcją pełną humoru i
romantycznej atmosfery świąt. Film oglądało się lekko,
szybko i przyjemnie. Dlaczego warto go obejrzeć?
Jest to jeden z tych filmów, które na pewno umilą
twojej rodzinie świąteczny poranek i sprawi, że obudzi
(nawet w najtwardszych!) choć trochę miłości!

Julia Smolińska 

Czary, rycerze i wigilia,
czyli film Świąteczny

rycerz
Grudzień to czas, kiedy Netflix, czy chociażby sama
telewizja jest w nastroju do oglądania świątecznych
filmów, tych lepszych i tych gorszych. Dorzućmy do

tego odrobinę magii i voilà…

nn

Zabawy w błocie i walki
szóstoklasistów, czyli

recenzja filmu Król
Krew, pot i łzy to tylko kilka z określeń, które opisują

dramat historyczny opisujący początki panowania
Henryka V. Ten listopadowy film szybko zyskał

popularność, a dobre opinie są głównie za sprawą
Timothée Chalameta, tytułowego króla.

Król zawitał na platformę Netflix wraz z początkiem
listopada i pomimo swojej niedawnej premiery jest
zdecydowanie filmem, który jest wart obejrzenia.
Ten amerykańsko-australijsko-węgierski film w
reżyserii Davida Michôda luźno nawiązuje do
szekspirowskiego Henryka IV i Henryka V
zdecydowanie zasłużył na 5 gwiazdek w kategorii
najlepszego filmu miesiąca. Timothée
Chalamet wcielający się w postać Hala, najstarszego
zbuntowanego syna króla Henryka IV, doświadcza
kryzysu własnej tożsamości, a jego heroizm pokazany
w bitwie "na pięści" rodem z czasów szóstej klasy
podstawówki z pewnością na długo pozostanie
widzom w głowach. Nie można też nie wspomnieć o
synu króla Francji, wroga Hala, w rolę której wcielił
się Robert Pattinson - tutaj pamiętna scena miała
miejsce w momencie taplania się w błocie!
Król to film, dla osób dla których czas nie ma
znaczenia, (bowiem film trwa aż 2,5 godziny) krwawe
sceny mordu to dla nich rozrywka, a gra aktorska ma
duże dla niego znaczenie.

Julia Smolińska nn
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Czym jest astrologia?
Na pewno każdy z Was przynajmniej raz w życiu przeczytał zamieszczony w gazecie

horoskop z nadzieją, że „przepowie” on przyszłość. Czy jest to możliwe?

Niestety wasz znak zodiaku nie powie jak macie
przeżyć swoje życie. Definiuje za to mnóstwo
waszych cech i zachowań, pozwala na zrozumienie
siebie. By to zauważyć trzeba odpowiednio zagłębić
się w temat i uświadomić sobie jedną istotną kwestię:
Wasze znaki zodiaku (te, które są przypisane do dnia
i miesiąca urodzenia) nie mają zbyt dużego
znaczenia. Znaki to jedynie archetypy, zbiory
stereotypowych cech i każdy z nas jest mieszanką
kilku. Wasze znaki ''słoneczne'' to dopiero jeden
element birth chartu, czyli mapy ułożenia planet
w momencie narodzin. Można go bardzo łatwo
obliczyć dzięki znajdującym się w Internecie gotowym
kalkulatorom. 

Każda planeta odpowiada za inny aspekt
osobowości:
Słońce Witalność, indywidualność, wola, energia,
honor

Księżyc Podświadomość, intuicja, wyobraźnia,
wrażliwość, emocje, nastrój

Rising / Ascendant Twój obraz w oczach innych,
podejście do świata

Mars Aktywności, energia fizyczna, siła, ma wpływ na
postrzeganie mężczyzn za atrakcyjnych

Wenus Efektywność, związki międzyludzkie, miłość,
ma wpływ na postrzeganie kobiet za atrakcyjne

Merkury Komunikacja, logiczne, racjonalne myślenie,
typ inteligencji

Saturn Koncentracja, wysiłek, realizm, analityczność,
poczucie czasu

Jowisz Moc, rozwój, przywództwo, życzliwość

Uran Wolność, oryginalność, inspiracje, modernizm

Neptun Marzenia, złudzenia, izolacja, czułość

Pluton Magnetyzm, sekrety, przemiany, skłonności
do autodestrukcji i regeneracji

Lilith Tematy tabu, prowokacje, fascynacjenn nn
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Przykładowy tekst, dzięki któremu (jeśli jeszcze tego nie
robicie) uwierzycie w wiarygodność birth chartu:
Jestem (znak w Słońcu), ale moje emocje są raczej  (znak
w księżycu). Myślę w (znak w Merkurym) sposób, ale
uwalniam energię raczej (znak w Marsie). W miłości
szukam (znak w Wenus). Przejmuję rolę (znak rising).

Elżbieta Niedzińska

nn nn
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Wieczór z Kochankiem
Koń na białym rycerzu zawitał do łódzkiej Wytwórni!!!
Szokujący, bawiący do łez, relaksujący oraz piekielnie

dobry.
Przed Wami Nocny Kochanek!!!

W dniu 24 listopada miałem przyjemność znaleźć się
pod sceną łódzkiej ,,Wytwórni” na ważnym (dla mnie)
wydarzeniu – koncercie polskiego zespołu
metalowego Nocny Kochanek.
Przed Kochankami wystąpił support- mniej znany
aczkolwiek bardzo ciekawy zespół o nazwie Bodzis.
Nie miałem wygórowanych oczekiwań, ale dostałem
coś naprawdę dobrego, świetną przystawkę
przed głównym daniem. Po supporcie miałem jeszcze
15 minut przerwy przed wyczekiwaną atrakcją, więc
poszedłem kupić sobie koszulkę i mentalnie
przygotować się do właściwego koncertu.
Doczekałem się. Stojąc niemal pod samą sceną
ujrzałem wybiegającego wokalistę a za nim
gitarzystów i perkusistę. Nie bawili się w zbędne
przywitania tylko od razu zaczęli występ od
piosenki Randka w ciemność. Mimo tego, że koncert 
trwał półtorej godziny, po nikim nie było widać
znużenia, ani chęci ewakuacji z sali. Zabawa była
świetna. Zespół uraczył nas takimi kawałkami
jak: Łatwa nie była, Dżentelmeni metalu, Zdrajca
metalu i wiele innych. 
Warto wspomnieć kilka ciekawych faktów o tej
formacji muzycznej. Zespół powstał w 2012 roku
w Warszawie. W 2016 wystąpił na XXII Przystanku
Woodstock na scenie Viva kultura we wiosce Kriszny. 
W kwietniu 2018 otrzymał cztery statuetki podczas
Gali Płyty Rocku Antyradia oraz dostał złotą płytę za
a lbum Zdrajcy Metalu. 11 stycznia 2019 Nocny
Kochanek wydał trzecią płytę zatytułowaną Randka
w ciemność, która osiągnęła status złotej płyty w lipcu
2019. Obecny skład zespołu to: Krzysztof Sokołowski,
Robert Kazanowski, Arkadiusz Majstrak, Artur
Pochwała i Artur Żurek.
Ale wracając do koncertu... Jestem zadowolony
z tego, że wziąłem udział w tym wydarzeniu i na
pewno gdy tylko trafi się kolejna taka okazja, nie
przegapię jej i pojadę po raz kolejny zobaczyć
najlepszych Kochanków w Polsce.

Jakub Osówniak
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Finał Top Model 8, czy
emocje już opadły? 

Finał 8. edycji Top Model odbył się 25.11.2019r. o
godzinie 21:30 na antenie TVN - wygrał Dawid

Woskanian, choć to Olga Kleczkowska była uważana
za faworytkę. Widzowie zastanawiają się, dlaczego
Olga nie wygrała skoro była lepsza w ocenach jury.

 
Miałem okazję osobiście pojawić się na castingu do
programu i porozmawiać z uczestnikami poprzednich
edycji: np. z Katarzyną Szklarczyk – zwyciężczynią
Top Model 7, czy też Anną Markowską finalistką Top
Model 7 i zobaczyć jak to wygląda od tej drugiej
strony, której my nie widzimy w telewizji. Chciałbym
zwrócić uwagę na to jak daleką i bardzo wymagającą
drogę przeszli uczestnicy od castingu do finału.
Uważam, że należą im się gratulacje, bo to nie było
takie łatwe jak się wydaje. Zmagali się nie tylko z
zadaniami, ale i ze stresem oraz z samym sobą.
Jednym słowem przeszli ogromny progres od
pierwszego odcinka po finał.

Sam finał wzbudził mnóstwo emocji wśród widzów. Tegoroczny finał programu różnił się od poprzednich.
Nie chodzi już nawet o brak Joanny Krupy, ale o to, że w ostatnim odcinku o główną nagrodę walczyły ze sobą
nie trzy, jak do tej pory, a cztery osoby - Sandra, Olga, Staszek i Dawid. Sandra Dorsz jako pierwsza opuściła
finał. Następnie ogłoszono zwycięzcę, został nim Dawid Woskanian, 20-letni uczestnik cierpiący na zespół
Tourette'a. Jego zdjęcia z sesji podobały się jurorom, lecz nie tak bardzo jak Olgi Kleczkowskiej, od początku
uważanej za murowaną kandydatkę do tytułu Top Model. To ona zdobyła najwięcej punktów od jury, jednak to
Dawid „rozkochał” w sobie widzów i dzięki temu zdobył łącznie najwięcej punktów. Olga przez wielu widzów
była typowana na faworytkę, otarła się o zwycięstwo. Powszechnie wiadomo jednak, że wygrana w Top Model
wcale nie jest gwarantem kariery w modelingu. Czas pokaże, który z finalistów najlepiej wykorzysta
przysłowiowe "pięć minut sławy".

Wypowiedź Dawida tuż po ogłoszeniu wyników:
Ciężko wyrazić to słowami, to jeszcze do mnie nie doszło. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się
zwyciężyć i dziękuję za wszystkie głosy i wiarę we mnie. Chciałem wygrać, ale wiedziałem, że będzie bardzo
ciężko bo moi przeciwnicy też są świetni. Pomagała mi także obecność moich najbliższych, dawała mi otuchy.
Oni wspierali mnie i trzymali kciuki na widowni. Trochę się stresowałem całym finałem, ale to była bardziej
ekscytacja niż stres sam w sobie, ale po pierwszym pokazie już ze mnie zszedł i pokazałem się
z jak najlepszej strony no i w końcu spełniłem marzenie, bo wygrałem program.

Wiktor Kośmiński
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SZYBCY I WŚCIEKLI
EDYCJA 2019

Do tej pory w gazetce były artykuły dotyczące naszej
szkoły, a również jakieś ciekawostki związane ze
świętami, czas to zmienić i dodać trochę nowych

propozycji. Przygotowałam coś  zarówno dla części
męskiej jak i damskiej. Chciałabym pokazać Wam

nowe perełki 2019 roku.
TOYOTA SUPRA
Powrót legendarnej Supry po blisko 17 latach, którą
możemy kochać po ostatniej generacji za cudowne
flagowe 2jz Toyoty, a dokładnie 3.0 litrowy silnik, który
był uwielbiany przez tunerów za podatność do
podnoszenia mocy a także jej sportowy charakter,
który możemy pamiętać np. z „ Szybkich i
Wściekłych”. 

PORSCHE TAYCAN 
Porsche Taycan Turbo  to pierwsze masowo
produkowane elektryczne auto niemieckiego
producenta. Posiada dwa silniki elektryczne, takie
rozwiązanie ma pozwolić na oszczędną jazdę z
wysokimi prędkościami. Taycan o mocy 680 km
przyspiesza do setki w 3,2 sekundy. 

BMW X7
Największe BMW  budzi respekt swoimi rozmiarami.
Długość nadwozia 515 cm nie przeraża, lecz
samochód oprócz tego jest bardzo szeroki 200 cm i
wysoki 180,5 cm. Ciężko oprzeć się wrażeniu
znacznej wielkości w stosunku do innych aut.

BMW M8
BMW M8 jest w dwóch wersjach nadwozia coupe i
cabrio. Nowe M8 rozpędzi się do 100 km/h w 3,3
sekundy a kabriolet w 3,4 sekundy. Odmiany M8
Competition będą o 0,1 sekundy szybsze.

CUPRA ATECA 
Cupra to nowa, wyodrębniona ze struktur Seata
marka. Jednak, pomimo tego, że oficjalnie powstała w
2018 roku, historia Seata sięga roku 1971, kiedy to
powołano w hiszpańskiej marce specjalny wydział.
Przyspieszenie na poziomie 5,4 sekundy do 100km/h
w tak dużym samochodzie ważącym 1461 kg jest
imponujące. 

Agata Grzegorek
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Big Brother: Edycja Wańkowicz
Całkiem niedawno na tyłach naszej szkoły pojawił się  niezidentyfikowany obiekt, który szybko rzucił się w oczy

naszym uczniom. 
Trzeba przyznać, że w pierwszych dniach wywoływał niezwykłe zainteresowanie wśród stałych bywalców tego
miejsca. Szkolny snajper czy też Oko Saurona to cos w rodzaju przyzwoitki – ma za zadanie pilnować ładu
i składu, co jest całkiem dobrą alternatywą dla nauczyciela na dyżurze. Z legend krążących po korytarzach
wiadomo nam, ze znaleźli się tacy, którzy najwyraźniej zapomnieli o fakcie, że nasza świeżo wyremontowana 
szkoła jest zrobiona na tip-top, więc chciałaby się  nacieszyć dobrym stanem ciut dłużej niż kilka tygodni.
Z dzwonkiem na przerwę (choć czasem i na lekcję) miejscówka szybko się zapełnia, a w godzinach szczytu
pęka w szwach od osób lubiących wyluzowanie w formie kulturalnego dotleniania się i pogadania o głupotach.
Mimo tego, ze Cerber lekko napina atmosferę i buduje uczucie, jakbyś mieszkał w domu Wielkiego Brata lub
też był na więziennym spacerniaku, najwytrwalsi mimo dodatkowych mrozów nie rezygnują
z wentylacji płuc. Strzeżcie się jednak wszyscy ci, którzy spróbują zadrzeć z systemem – jesteście prosto na
celowniku! Kto wpadnie w łapy Cerbera,  zawita w Hadesie, inaczej zwanym też gabinetem szanownego
dyrektora.

Magda Kurek

CZŁOWIEK, KTÓRY CHCĘ
WYMIERZYĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ

CZY PSYCHOPATA? –
RECENZJA FILMU JOKER

Każdy widz umie oddzielić film komiksowy od dobrego, mającego
przekaz filmu. Od czasu do czasu kino pokazuje jak ludzie w dzisiejszych

czasach nie tolerują osób chorych czy o innych poglądach. Takich
bestsellerów jest bardzo mało o dojrzałej treści i możemy je policzyć na

palcach u jednej ręki.
Joker to nie tylko film o kimś i dla kogoś ale przede wszystkim film
o czymś. Historia o Arthurze Flecku to opowieść frustrująca każdego
widza wrażliwego na krzywdę i nieszczęście innych. Bohater próbuje
przedstawić ogrom sytuacji, z którymi zmierza się nasze
społeczeństwo. Film jest odłamkiem naszego sumienia a także powodem
do refleksji. Opowieść o chamstwie, przemocy oraz udręczaniu. Arthur,w
którego wcielił się Joaquin Phoenix to bohater odsunięty poza margines 
społeczeństwa, który ma własny świat
i marzenia o miłości,szczęściu i sławie. Gdy im dłużej te ambicje nie
przychodzą Arthur denerwuje się i zapada w wyimaginowany świat, w
którym nikt go nie zrani. W swoim świecie myśli, że może wszystko
osiągnąć i nie ma nic do stracenia. Jednak głębiej zapadając się w taką
swoją rzeczywistość coś  w nim pęka i eksploduje emocjami
przemieniając się z poczciwego i zagubionego Arthura w pragnącego
sprawiedliwości i krwi Jokera. Nie każdy może mu to wybaczyć, każdy
może to zrozumieć.
Agata Grzegorek
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