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Maja Kapłon dostała więcej
walentynek niż Julia

Shakespeare'a!
Każdego roku słynna Julia z dramatu

Shakespeare'a "Romeo i Julia" dostaje
ponad 1 tysiąc walentynek. Kartki i listy
wysyłane są do Werony, gdzie znajduje

się dom i balkon Julii. Pocztówki
nadawane są z różnych miejsc na całej

Ziemi. Mieszkańcy Błonia znacznie pobili
rekord Julii.

Pomoc jest w nas! Udowodniliśmy to
spełniając marzenie Majki. Wspólnie
zbieraliśmy pieniądze na przeprowadzenie
niezbędnej dla poprawy jej stanu zdrowia
operacji w Stanach Zjednoczonych. W
Walentynki nauczyciele oraz uczniowie z
Wańkowicza i SP nr 4 im. Św.
Maksymiliana Marii Kolbego na środku
błońskiego rynku prowadzili kiermasz,
którego celem była zbiórka pieniędzy dla
Mai Kapłon. Sprzedawali śliczne
rękodzieła, można było zakupić kartki
walentynkowe, mydełka zrobione przez
SP4 oraz ozdobione ciasteczka zrobione
przez technologów żywności
Wańkowicza. Majka otrzymała 2,5 tysiąca
złotych w trakcie Walentynkowego
Kiermaszu i Maratonu Zumby! Każda
złotówka była „walentynką”, dlatego Majka
może się pochwalić walentynkową
wygraną!!

Natalka Pietrzak

Serca biją w rytmie zumby dla
Majki

Zumba jest innowacyjnym systemem fitness, który przez świetną
zabawę kształtuje sylwetkę, dba o kondycję i wprawia w świetne

samopoczucie. Składa się z różnych konfiguracji ruchowych,
wykonywanych w rytm szybszych brzmień, przeplatanych nieco

spokojniejszymi. Proste kroki taneczne, świetne kombinacje
ruchów, rytmiczna muzyka i wspaniali ludzie tworzą

niepowtarzalną atmosferę. 

Pierwszy Maraton zumby odbył się 6 lutego w Wańkowiczu.
Energiczne zajęcia prowadziła uczennica Natalia Szymańska,
która jest instruktorem zumby. Szybko udało jej się zarazić pasją
do tańca młodzież Wańkowicza. Cała aula została zapełniona
rytmicznymi krokami z choreografii instruktorki. To nie była
jedyna okazja by zatańczyć w rytmie zumby. Następne zajęcia
odbyły się już 15 lutego w SP nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii
Kolbego w Błoniu. Tam również nie zabrakło chętnych, co więcej
funkcjonował kącik maluszka dla mam. Zumbę poprowadziła pani
Martyna Szot i Natalia Szymańska. Sobotnie spotkanie
rozpoczęło się o 15.00, do godziny 17.00 uczestnikom udało się
spalić ok. 850 kcal imponujący wynik, tak samo jak zebrana
kwota 2,5 tysiąca złotych w trakcie Maratonu Zumby i Kiermaszu
Walentynkowego na rehabilitację Majki! Maraton zumby był akcją
charytatywną, której celem było zwiększenie puli pieniędzy na
pooperacyjną rehabilitację Mai Kapłon, udało się! Wasze serca
po raz kolejny swoim biciem wspierały naszą Majkę.

Natalka Pietrzak
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Wychowano mnie, żeby zawsze
walczyć do końca i nigdy się nie

poddawać

Ja nie mam żadnych przeszkód, nie mam żadnych
barier. Chcę wygrywać z każdym, jak każdy
sportowiec.- Oba cytaty to słowa siatkarza,

reprezentanta Polski Michała Kubiaka.

Siatkarze z Wańkowicza również mają w sobie dusze
sportowców, dlatego w czasie ostatniego meczu 23
stycznia naszym chłopakom udało się wygrać! 2:1 z
takim wynikiem pożegnali przegraną drużynę Zespołu
Szkół nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego w
Warszawie. Wiele szkół marzy o takiej reprezentacji,
my możemy się nią pochwalić i cieszyć się sukcesem
naszej drużyny. Gratulacje!

Natalia Pietrzak
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Recenzja filmu - Jojo
Rabbit

Zabawny i kontrowersyjny film, nazwany przez wielu
,,komedia o Holokauście”

Tytułowy Jojo to dziesięciolatek wychowywany przez
samotną matkę w nazistowskich Niemczech lat 40-
tych. Chłopak należy do Deutsches Jungvolk, czyli
młodszej jednostki Hitlerjugend. Ojca, przyjaciela oraz
osobę wspierającą młodego chłopca na duchu
zastępuje mu... Adolf Hitler. Teraz już raczej jasne jest
dlaczego film budzi tyle kontrowersji! Humor jest tu
wszechobecny, tak samo jak wspaniała ścieżka
dźwiękowa, która zabawnie wpleciona, idealnie pasuje
do filmu.
Jojo Rabbit podczas tegorocznej gali oscarowej
zdobył nagrodę kinematografii za
najlepszy scenariusz adaptowany. Nagrodę odebrał
reżyser filmu Taika Waititi. Film jest wspaniałą historią
trochę nierozgarniętego, lecz dobrego i
sympatycznego chłopca, przed którym świat stoi
otworem, a jedyne co musi zrobić to wybrać drogę,
którą chce iść przez życie. No i musi też zmienić idoli i
autorytety. Na filmwebie oceniany jest na 7.8/10
gwiazdek, co według mnie jest dosyć zaniżoną oceną
z uwagi na to, że film jest po prostu genialny i w mojej
ocenie zasługuje na co najmniej 9/10 gwiazdek.
Jojo Rabbit to pozycja warta uwagi i polecam ją z
całego serducha. Heil Waititi!

Kuba Osówniak

Zabójczy rejs – czyli jak wplątać
się w morderstwo

Jeśli szukacie filmu humorystycznego, a jednocześnie
urzekającego kryminału to „Zabójczy rejs” ("Murder
Mystery" reż. Kyle Newacheck) z Jennifer Aniston i

Adamem Sandlerem w rolach głównych jest dla was.
Rok 2019 wprawdzie jest już za nami, jednak nie
oznacza to, że w zapomnienie odchodzą filmy z tegoż
roku. Warto jest wspomnieć o pewnej produkcji z
czerwca, która w 2020 roku może umilić komuś
sobotni wieczór.
„Zabójczy rejs” opowiada historię nowojorskiego
policjanta (Adam Sandler), który w końcu zabiera
swoją żonę (Jennifer Aniston) na długo obiecywane
wakacje w Europie. Dzięki przypadkowemu spotkaniu
w samolocie para otrzymuje zaproszenie na jacht
należący do miliardera Malcolma Quince’a. Gdy
Quince zostaje zamordowany, małżonkowie stają się
głównymi podejrzanymi w sprawie rodem z
klasycznego kryminału.
Zarzuca się Zabójczemu rejsowi  brak oryginalności
połączony z kiczem, nieśmiesznym, nikogo
niebawiącym humorem. Warto podkreślić, że całość
została nakręcona z przymrużeniem oka, tak by
zaserwować widzowi klimatyczną rozrywkę. Film w
pewnym momencie zaczyna się robić nieco
powtarzalny, tym bardziej boli, że za każdym razem,
kiedy fabuła trafiała na ciekawy tor, jedynym zwrotem
akcji, jaki mogli zaoferować twórcy, było typowe deus
ex machina.
Zaskakującym plusem filmu są zdjęcia i scenografia.
Szczególnie to drugie jest niezwykle barwne i
ciekawe, czasami nawet bardziej niż żarty bohaterów.
Trudno się jednak dziwić, w końcu przychodzi nam
zwiedzić wnętrza na miarę kapryśnych milionerów.
Zabójczy rejs jest praktycznie dla każdego, kto nie ma
kompletnie pomysłu na spędzenie nadmiaru czasu.
Jest komedią, której nie trzeba poświęcać większej
uwagi, aby zrozumieć sens fabuły.

Julia Smolińska
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Wiosenne podróże – poradnik
Wiosna zbliża się wielkimi krokami. To czas

odrodzenia natury po okresie jesienno-zimowym,
świat nabiera intensywnych barw i wszystko zdaje się

być piękniejsze i weselsze. To świetny czas na
podróże małe i duże. Oto moje propozycje na

wiosenne wyprawy.
1.Rzym

Stolica Włoch jest przepięknym miejscem, które moim
zdaniem każdy powinien odwiedzić przynajmniej raz
w swoim życiu, bo ma swój unikalny urok oraz
atmosferę. Znajduje się tu wiele obiektów wartych
podziwiania ich wyjątkowości i piękna. Należą do nich
między innymi Fontanna Di Trevi lub słynne
Koloseum.

2.Lofoty
Archipelag w północno-zachodniej Norwegii zachwyca
swoim pięknem i bajecznymi widokami. Jest to jedno
z najczęściej odwiedzanych miejsc tak w Norwegii jak
również w całej Skandynawii. Miejsce jak z bajki warte
odwiedzenia.

3.Paryż
,,Miasto miłości”, które szybko z miejsca idealnego na
oświadczyny, stało się takim, w którym robienie tego
typu rzeczy jest po prostu banalne. Paryż słynie
oczywiście z monumentalnej wieży Eiffla. Nie jest to
jednak jedyna rzecz warta zobaczenia podczas
pobytu w tym wspaniałym miejscu. Cudownie jest się
przejść po placu Pigalle w drodze do pięknej i
ogromnej bazyliki Sacre Coeur. Gdy sam zwiedzałem
Paryż miałem okazję oglądać Katedrę Notre Dame.
Dzwonnika miałem szczęście nie spotkać, lecz cieszę
się, że udało mi się nacieszyć tym widokiem na długo
przed dramatem pożaru jaki dotknął ten zachwycający
obiekt.

Kuba Osówniak

Odrobina dramaturgii
3 lutego mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole Alicję Kobielarz. Pani Alicja pracuje jako dramaturg w
wielu teatrach (m.in. w Teatrze Polskim i Komuna Warszawa). Do nas zawitała, by przeprowadzić warsztaty

teatralne.
Niektórzy ze szczególną ekscytacją czekali na spotkanie, ponieważ interesują się aktorstwem. Naszym
zadaniem było przeanalizowanie sztuki, którą przygotowała dla nas pani Alicja. Podzieleni na role, zabraliśmy
się do czytania. Po skończeniu  oraz szybkim wymienieniu się wrażeniami i opiniami co do sztuki (która
nawiasem mówiąc była bardzo zabawna), zabraliśmy się do rozebrania jej na części pierwsze. Wykonaliśmy
plan scenografii, stworzyliśmy własne wizje co do wyglądu zewnętrznego bohaterów czy ich
charakterystycznych zachowań oraz podsuwaliśmy własne propozycje aktorów, których chętnie byśmy
obsadzili w tych rolach; wśród propozycji pojawiły się takie nazwiska jak Michał Zebrowski, Meryl Streep czy
Piotr Fronczewski.
Zajęcia minęły w mgnieniu oka i zanim się obejrzeliśmy, musieliśmy się pożegnać z naszym gościem.
Wszystkim zdecydowanie lekcje przypadły do gustu, chętnie zagłębimy się jeszcze bardziej w temat teatru
przyjmując do siebie kolejnego gościa.

Magda Kurek
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Dlaczego marihuana
powinna być legalna?

Zakaz posiadania i uprawiania marihuany biorąc pod
uwagę szereg korzyści wynikających z jej stosowania

jest dość niezrozumiałą koncepcją. Oto kilka
powodów udowadniających, że powinno się to

zmienić:

1. Jest mniej szkodliwa niż alkohol czy inne łatwo
dostępne substancje

Nie został odnotowany ani jeden przypadek śmiertelny
w wyniku przedawkowania marihuany. Jak podaje
portal everethnews.pl według Światowej Organizacji
Zdrowia, przez alkohol rocznie swoje życie traci około
3 miliona osób, nie wliczając w to wypadków
samochodowych spowodowanych alkoholem.
Fizycznie niewykonalne jest przyswojenie szkodliwej
dla organizmu dawki marihuany.

2. Marihuana wykorzystywana w celach
zdrowotnych

Według raportów EMCDDA od wielu lat marihuana
odnajduje swoje szerokie zastosowania w medycynie.
Pomaga ludziom, którzy zmagają się z poważnymi
problemami zdrowotnymi, nawet tym chorym na raka.
Osoby zamieszkałe w naszym kraju cierpiące na
nowotwory powinny mieć łatwiejszy dostęp do
medykamentu, który poprawi jakość ich życia bez
konieczności szukania go za granicą.

3.Oszczędność na kosztach sądowych

Według jednego z artykułów na portalu money.pl,
codziennie tysiące osób zostaje aresztowanych za
używanie lub posiadanie marihuany. Skutkiem tego są
przepełnione więzienia, sądy i nadmierne
generowanie kosztów sądowych. Polska wydaje około
80 milionów złotych rocznie na sprawy karne
związane z marihuaną. Legalizacja marihuany
wyeliminowałaby ten problem i pozwoliła sądom zająć
się istotniejszymi sprawami.

Elżbieta Niedzińska
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O Walentynkach...
...czyli rocznica śmierci, która zmieniła się w drugie najbardziej

komercyjne święto na świecie.
Aktualnie Walentynki cieszą się mianem drugiego, zaraz po Bożym
Narodzeniu najbardziej dochodowego święta. Niestety, ale wraz z
upływem czasu ten dzień stracił wiele uroku. Przesłodzony i kiczowaty,
zalatujący banałem,  i promowany za wszelką cenę może wzbudzać
raczej niechęć, niż entuzjazm. Dodatkowo wprawia zakochanych w
poczucie zobowiązania do obdarowania swojej drugiej połówki
szczególną troską, o której okazywaniu powinni przecież pamiętać w
każdy inny dzień.

Ale skąd to się wzięło?
Św. Walenty był żyjącym w starożytnym Rzymie księdzem. Naraził się on
panującym ówcześnie cesarzowi Klaudiuszowi II Gockiemu, który
zakazał młodym mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie. Św.
Walenty złamał zakaz i potajemnie udzielał ślubów. Został za to wtrącony
do więzienia. Tam poznał i uzdrowił ze ślepoty córkę więziennego
strażnika a później udzielił jej ślubu. Za ten czyn cesarz skazał go na
śmierć. Za datę śmierci męczennika uważa się 14 lutego 269r. Św.
Walenty zostawił kobiecie na pożegnanie list, który podpisał "Od Twojego
Walentego". Prawdopodobnie od tego wywodzi się tradycja robienia
walentynkowych kartek.
Mimo kiczowatego wydźwięku tego święta, Walentynki to doskonała
okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i poświęcić więcej czasu
ukochanej osobie.

Elżbieta Niedzińska
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Czy marihuana
naprawdę jest

nieszkodliwą używką?
Producenci zawzięcie promują
marihuanę, twierdząc, że ziele

łagodzi wiele dolegliwości
związanych z chorobami

psychicznymi, urazami mózgu,
ale także takimi chorobami jak

cukrzyca, rak, jaskra, czy zaćma.
A jak jest naprawdę?

O tym, jak marihuana działa na
nasze ciało opowiedziała Pani

Adrianna Malik, szkolny psycholog
udzielając nam wywiadu.Mówi się o tym, że marihuana nie uzależnia i nie

ma szkodliwych skutków dla zdrowia. Czy to
prawda?

Jeżeli chodzi o szkodliwość marihuany, a przede
wszystkim substancji THC, która powoduje zmianę
świadomości, nie ma rzeczywiście aż takich
widocznych skutków w przeciwieństwie do alkoholu,
który ma dość duże oddziaływanie na wszystkie
narządy wewnętrzne, w tym największe w jamie
brzusznej. Nadmierne spożycie alkoholu jest również
bezpośrednią przyczyną zespołu Korsakowa, jest to
taka choroba, w której występuje amnezja wsteczna,
bądź czasami następcza. Mówiąc o THC, mówimy
tym samym o dużym wpływie na nasz mózg, dlatego
nie prawdą jest to, że używanie marihuany jest bez
całkowitej nieszkodliwości dla naszego zdrowia.
Przede wszystkim, już miesięczne używanie THC
powoduje widoczne zmiany na rezonansie
magnetycznym w mózgu, w okolicach układu
limbicznego przy ciałach migdałowatych. Czym to się
objawia? Ciało migdałowate jest odpowiedzialne za to,
aby oceniać daną reakcję: zagrażającą czy nie, czyli
m.in. odpowiada za nasze reakcje emocjonalne. W
momencie kiedy osoba nadużywa THC, następuje
duże pobudzenie tego ciała migdałowatego – jest to
właśnie ten przyjemny stan – zaczyna być tak, że
bodziec, który wcześniej nie był zagrażający albo
nawet nie był oceniany jako trudny, zaczyna nim być.

nn
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Mówiąc prościej, osoba kiedy używa za dużo THC,
staje się reaktywna, wystarczy zwykłe „odczep się”, a
ona staje do takiej agresywnej postawy. Kolejnym
skutkiem nadużywania THC, trochę odwrotnym do
tego poprzedniego jest tzw. opisany i już bardzo
dobrze przebadany zespół amotywacyjny, gdzie
osoby przestają poprawnie funkcjonować, potrzebują
ciągłego wspomagania, czują się kompletnie
niezmotywowani do działania. Zazwyczaj tak jest, że
osoby będące już w zespole amotywacyjnym i palące
bardzo dużo marihuany zaczynają sięgać do
bardziej… „wyskokowych” substancji. Faktycznie,
marihuana nie ma takiego potencjału uzależniającego
jak chociażby kokaina, czy heroina. Nie mniej, nasz
układ nerwowy funkcjonuje tak, że posiada określoną
liczbę tzw. „wspomagaczy” i substancji, które są mu
potrzebne do funkcjonowania na co dzień. W
momencie kiedy zaczynamy w pewien sposób
zmieniać tą gospodarkę, to układ nerwowy mówi:
„aha, coś się dzieje”. Jeżeli dostarczamy naszemu
organizmowi różne czynniki, powodujące silne
pobudzenie układu nerwowego np. spożycie alkoholu,
hazard, czy wysiłek fizyczny to układ nerwowy znowu
mówi: „ dobrze, dostałem taką-i-taką ilość hormonów i
neuroprzekaźników, ale było super”. Uruchamia się
wtedy tzw. układ nagrody, który powoduje
zwiększenie wydzielania dopaminy powodująca błogi
stan. Nie jest to dobre, ponieważ jeżeli układ nerwowy
dostanie tą zwiększoną dawkę dopaminy to będzie
błagać za każdym razem o ten stan.

Marihuana w celach zdrowotnych

Ta kwestia często zostaje podważana, przy czym ja
się z nią zgadzam. Dlaczego marihuana jest
podawana jako „lekarstwo”? Zacznijmy od tego, że
jest przyznawana dla osób, które w większości są w
stanie terminalnym, który oznacza to, że stan zdrowia
się nie poprawia i jest się blisko śmierci. Właśnie
dlatego tylko po to stosuje się marihuanę w celach
zdrowotnych -  aby zmniejszyć ból i poprawić komfort,
kiedy już ketonal i inne podobne nie dają żadnego
efektu. Różne państwa różnie do tego podchodzą,
jednak takie było założenie i z tym się zgadzam.

Czy to prawda, że marihuana zwiększa szanse na
pojawienie się chorób psychicznych?

Istnieje obustronna zależność. Przede wszystkim,
jeżeli ktoś faktycznie nadużywa THC i ogólnie
substancji psychoaktywnych, to może w pewien
sposób wywoływać sobie stany psychotyczne. Mają
one to do siebie, że jeżeli już się uaktywnią to
rzeczywiście mózg zaczyna działać w tym stanie
zmienionej świadomości, co potwierdza stwierdzenie,
że istnieje związek między nadużywaniem substancji
psychoaktywnych a epizodami psychotycznymi, nie
powodują, jednak mają duży wpływ. Przy czym mówi
się, że osoby które wchodzą w stany psychotyczne
mają większą skłonność do sięgania po substancje
psychoaktywne, robią to, ponieważ próbują w ten
sposób poradzić sobie ze stanami psychicznymi, które
mają.

Dziękujemy Pani Malik za przeprowadzenie z nami
wywiadu!

Julia Smolińska
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Parasite największym wygranym
Oscarów 2020!

Oscary 2020 rozdane! 92. ceremonia wręczenia Oscarów za rok
2019 odbyła się 9 lutego 2020 w Dolby Theatre w Hollywood. Film
Parasite nagrodzono w czterech kategoriach, Akademia nie miała

wątpliwości, że to ta produkcja zasługuje na tytuł najlepszego filmu roku.
Bez nagrody pozostało "Boże Ciało" Jana Komasy. 

W tym roku dotychczasową kategorię „najlepszy film nieanglojęzyczny”
zastąpił „najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy”. Najwięcej
nominacji (jedenaście) otrzymał film Joker. Dziesięć nominacji otrzymały
filmy: Irlandczyk, Pewnego razu... w Hollywood i 1917. Sześć nominacji
uzyskały filmy: Historia małżeńska, Jojo Rabbit, Małe kobietki i Parasite,
który jest pierwszym koreańskim obrazem nominowanym do Oscara w
kategorii najlepszy film międzynarodowy/nieanglojęzyczny. 
Na gali pojawiła się też polska aktorka dubbingowa Katarzyna
Łaska .Polka wystąpiła u boku Idiny Menzel i ośmiu innych wokalistek z
całego świata.Panie wspólnie zaśpiewały piosenkę "Into the Unknown" z
filmu "Kraina lodu 2". W Polsce utwór znany jest pod tytułem "Chcę
uwierzyć snom".Na scenie obecne były zatem "Elsy" z USA, Polski, Danii,
Niemiec, Japonii, Ameryki Łacińskiej, Norwegii, Rosji, Hiszpanii i
Tajlandii. Oprócz tego na gali wystąpił niezapowiadany wcześniej raper
Eminem. Po 17 latach Eminem pojawił się na scenie i zarapował „Lose
Yourself”, utwór który w 2003r. otrzymał nagrodę dla najlepszej piosenki
filmowej. Wiele gwiazd podśpiewywało i kołysało się do utworu, a występ
nagrodzono aplauzem na stojąco. W rozmowie z Variety Eminem
przyznaje, że 17 lat temu nie pojawił się na gali wręczenia Oscarów,
bo nie wierzył, że uda mu się zdobyć statuetkę. Wtedy nagrodę odebrał
jego klawiszowiec Luis Resto. Raper przypomniał ten moment na swoim
Twitterze, nawiązując do tekstu piosenki. „Słuchaj, gdybyś miał jeszcze
jeden strzał, jedną szansę... Dziękuję Akademii za zaproszenie,
Przepraszam, że zajęło mi to tyle lat”. – napisał.

Najlepsza przemowa na Oscarach 2020 ma szansę przejść do
historii.

Joaquin Phoenix  zamiast dziękować rodzinie, wykorzystał uwagę
mediów, żeby podzielić się refleksją na temat współczesnych wyzwań
ludzkości. Joaquin Phoenix był faworytem tegorocznych Oscarów.
Krytycy i bukmacherzy przewidywali, że po czterech nominacjach
wreszcie zdobędzie statuetkę za brawurową rolę w „Jokerze”. Odbierając
nagrodę, 45-letni aktor nie krył wzruszenia. Ale zamiast ulegać
konwenansom i składać podziękowania rodzinie, przyjaciołom i ekipie
filmowej, wykorzystał swój wielki moment, żeby opowiedzieć o rzeczach
tak uniwersalnych jak pokora wobec świata i troska o środowisko
naturalne.Phoenix zaczął od podkreślenia, że nie czuje się lepszy od
swoich konkurentów.  – Łączy nas miłość do filmu. Ta forma ekspresji
dała mi niezwykłe życie. Nie wiem, kim byłbym bez niej. Ale
najważniejsze, że daje mi to możliwość oddania głosu tym, którzy go nie
mają. W ten sposób przeszedł do sedna. – Zastanawiałem się nad
niektórymi niepokojącymi problemami, z którymi wspólnie się borykamy.
Może się wydawać, że walczymy o różne cele – mówił z przejęciem. 
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– Niezależnie od tego, czy mówimy o nierówności płci, rasizmie, prawach mniejszości seksualnych, etnicznych
czy prawach zwierząt, mówimy tak naprawdę o walce z niesprawiedliwością. O walce z przekonaniem, że jedna
płeć, jedna rasa, jedna orientacja seksualna, czy jeden gatunek może dominować, kontrolować  i
wykorzystywać bezkarnie inne. Jesteśmy egoistami, przekonanymi, że stanowimy centrum wszechświata.
Rabujemy więc naturę, wykorzystując jej zasoby naturalne. Czujemy, że możemy w sztuczny sposób zapłodnić
krowę, a kiedy rodzi, zabieramy jej dziecko. Myślę, że boimy się zmiany w swoim życiu, ponieważ uważamy, że
będziemy musieli coś oddać albo poświęcić.

NAJLEPSZY FILM: Parasite
pozostali nominowani: Le Mans '66, Irlandczyk, 1917, Jojo Rabbit, Joker, Małe kobietki, Historia małżeńska,
Pewnego razu...w Hollywood

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY: Parasite (Korea Południowa)
pozostali nominowani: Nędznicy (Francja), Kraina miodu (Macedonia Północna),  Boże Ciało (Polska),  Ból i
blask (Hiszpania)

NAJLEPSZY REŻYSER: Bong Joon Ho (Parasite)
pozostali nominowani: Sam Mendes (1917), Martin Scorsese (Irlandczyk), Todd Phillips (Joker), Quentin
Tarantino (Pewnego razu... w Hollywood)

NAJLEPSZY AKTOR:Joaquin Phoenix (Joker)
pozostali nominowani: Antonio Banderas (Ból i blask), Leonardo DiCaprio (Pewnego razu... w Hollywood),
Adam Driver (Historia małżeńska), Jonathan Pryce (Dwóch papieży)

NAJLEPSZA AKTORKA: Renee Zellweger (Judy)
pozostałe nominowane: Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Historia małżeńska), Saoirse Ronan (Małe
kobietki), Charlize Theron (Gorący temat)

Wiktor Kośmiński

Wańkowiczanie przyznają Oscary 2020!
Stworzyłam ankietę Oscary 2020, która została udostępniona na szkolnym Facebooku, zadaniem

ankietowanych uczniów było wcielenie się w rolę członka Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy
Filmowej i wybranie nominacji, które zdaniem Wańkowiczan zasłużyły na otrzymanie Oscara!

Głosowanie rozpoczęło się 30 stycznia i trwało do 10 lutego do godziny 23:00. Wzięło w nim udział 37
uczniów, poniżej umieszczam wyniki.

Natalka Pietrzak
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