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„Gdyby rok schowany był w zegarze,
jesień byłaby magiczną godziną.”

.

.

„Październik chodził drogą
w wyrudziałym kaftanie,
drzewom włosy malował
jesiennymi farbami.
Dobierał im kolory
odpowiednio twarzowe
jaskrawo-żółte klonom
osikom – malinowe.
Wystroił je paradnie
ale w tym cały kłopot,
że im wkrótce rozkradnie
wszystkie barwy listopad.”

W tym numerze
między innymi...
Relacja z udziału klas w akcji "Szkolny orienteering"
Grypa duszy
Zwyczaje zaduszne na świecie
Twórczość literacka uczniów
Jazz nowej epoki.
Sposoby na jesienną nudę
Szkoła okiem absolwentki
Znane i kochane kobiety social mediów
Zapraszamy do lektury! :)

Ważne daty:
14 października - Dzień Edukacji Narodowej
1 listopada - Wszystkich Świętych
2 listopada - Dzień zaduszny
11 listopada - Święto Niepodległości
Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona.
Czy wiecie,
że nazwa w początku
które tak pięknielistopada,
zaściełają nieśmiertelniki.
Czas
Deszcz
mrozy
w
PAŹDZIERNIK pochodzi
parkowe alejki, chodniki,
jesieni to taki magiczny
od słowastyczniu
paździerz, które zapowiada.
ogrody, pola.... Czy jest
okres, gdy dni stają się
oznaczało suche łodygi lnu. ktoś, kto choć raz w życiu
krótsze, wieczory zaś...
Dawniej Deszcze
to właśnie w tym listopadowe
nie zanurzył się w tych
dłuższe
i
budzącoraz
wiatry
miesiącu zajmowano się
cudnych, kolorowych
dłuższe. Aż kuszą, by
tak zwanym międleniem
kopcach? Miesiące
sięgnąć po dobrą książkę
zimowe.
lnu,
a czasem też
październik i listopad
lub naszą szkolną gazetkę.
konopi. Natomiast
kojarzą nam się również z
Teraz na brak czasu nikt
Słońce
listopada
mrozy
zapowiada.
LISTOPAD to oczywiście
babim latem oraz tak
nie będzie narzekał.
nawiązanie do
spadających w tym
miesiącu liści z drzew,

Redakcja

charakterystycznymi
kwiatami jak chryzantemy,
wrzosy oraz

Wakacje są przecież już
tylko odległym
wspomnieniem... Pora dać
się porwać jesieni!
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Szkolny Orienteering
W dniu 29 września klasy 4a i 8a ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi wzięły udział w imprezie sportowo – rekreacyjnej na terenie Parku Lipowego /
Nad Sołą w Kętach, o nazwie Szkolny Orienteering.
Zawody przeprowadzone zostały w formie marszu na orientację. Uczniowie pracowali w zespołach 2/3 osobowych. Każda ekipa miała za zadanie
poprawnie odczytać mapę o dużym stopniu szczegółowości, odnaleźć właściwe punkty kontrolne spośród kilkudziesięciu
i zapisać je na swojej karcie startowej. To wszystko w określonym czasie.
Grupy rywalizowały w kategorii klas 4-6 i klas 7-8. Z naszej szkoły klasa czwarta wystawiła 5 ekip natomiast klasa ósma- 8.
Na najlepszych czekały pamiątkowe medale i upominki.
Jest to świetna inicjatywa aktywnego spędzania czasu w terenie, kształtująca umiejętność współpracy w zespole, czytanie mapy, identyfikacje swoich
mocnych i słabych stron oraz rywalizacje w duchu fair play. Dzieci i młodzież bawiły się znakomicie. dziękujemy organizatorom.
Udział w wydarzeniu Szkolny Orienteering w Gminie Kęty dla klas 4-6 i 7-8 był bezpłatny dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Kęty oraz dzięki
dofinansowaniu powiatu oświęcimskiego.
W wydarzeniu wzięły udział:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kętach,
- Szkoła Podstawowa w Witkowicach,
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.

.

*

.

*

Więcej o wydarzeniach projektu
Stowarzyszenia Rozwoju Orienteeringu
możecie przeczytać i zobaczyć na Facebooku.
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W zawodach Orienteeringu każdy zespół sam proponował dla siebie
nazwę. Śmiechu było co nie miara podczas podsumowania, gdy
organizatorzy odczytywali zajęte miejsca i nietuzinkowe nazwy zespołów.
W kategorii klas 7-8:
na I miejscu uplasowali się jako " Bobery " Oskar Osiecki, Adam
Krawczyk i Adrian Kaspera,
na II miejscu jako " JD " nagrody odebrali Ola Terlikowska, Kamil
Szpyra i Daniel Kowalski,
na III miejscu jako "Księżniczki" stanęli Hubert Hudziak, Kacper
Skoraczewski i Patryk Marszałek.
Pozostałe nasze grupy równie dzielnie zdobywały bazy, lecz wg punktacji
znalazły się dalej w klasyfikacji końcowej. Jednak nie to było najistotniejsze !
Cieszy nas fakt z dobrze spędzonego wspólnie czasu.

.

.

*

.

*

*
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W dzisiejszych czasach życie naszej planety jest zagrożone. Dlatego pokaże Wam kilka rad jak można je ocalić. Mam nadzieję, że wprowadzicie
je do swojego życia.
10 RAD JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO ♥
Gaś światło wychodząc z pokoju i wyłączaj urządzenie takie jak telwizor, kiedy ich nie używasz. W ten sposób oszczędzasz energię !!
Zwracaj uwagę innym jak śmiecą. Sprzataj po swoim psie. W ten sposób dbasz o swoje otoczenie.
Zacznij segregować odpady, zbierac makulaturę czy zakrętki.Posegregowane odpady to cenne surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać.
Staraj się korzystać z ekologicznych środków transportu. Jeśli masz do pokonania krótki dystans chodź na piechotę lub jedź rowerem. W ten sposób
przyczyniasz się do mniejszego zatrucia powietrza!
Idąc na zakupy weź ze sobą własną torbę (najlepiej wykonaną z materiału) zamiast przynosić ze sklepu torebki plastikowe. W ten sposób wytwarzasz
mniej śmieci!
Wyjdz na spacer i przy okazji pozbieraj śmieci pozostawione przez innych.
Jeśli twoje ubrania są za małe lubi nie bawisz się starymi zabawkami oddaj je potrzebującym lub sprzedaj na aplikacjach typu Vinted.
Używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania. W ten sposób chronisz drzewa (z których robiony jest papier) przed wycinaniem i
wytwarzasz mniej śmieci!
MAM NADZIEJĘ, ŻE SKORZYSTACIE Z TYCH RAD

Gabriela Puról

.

.

Ekologia i ochrona środowiska to (…) nie tylko
wielki przemysł, kopalnie i huty. To także Twoje i
moje codzienne gesty, to Twoja i moja kuchnia,
łazienka, garaż, ogród.
"Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda
To wybór przez Ciebie i przeze mnie środków
bez człowieka będzie istniała, ale człowiek
komunikacji, sposobu spędzania wolnego czasu i bez przyrody nie."
taka ochrona środowiska zaczyna się najbliżej: w
tym pokoju, mieszkaniu, domu.
Arystoteles
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GRYPA DUSZY

Dla nikogo nie są dziwne jesienne infekcje. Chorujemy jesienią
częściej niż kiedykolwiek. Infekcje i wirusy czyhają na nas i na naszą
osłabioną odporność. Słyszeliście kiedyś o grypie duszy? Nie? Cóż,
to termin, który także odnosi się do choroby, do złego samopoczucia,
do chęci leżenia w łóżku, unikaniu kontraltu z ludźmi.
CO POWODUJE GRYPĘ DUSZY?
Zły nastrój, brak poczucia bezpieczeństwa, kłopoty, frustracje,
przeprowadzka, strata bliskiej osoby, zranione serce, niepowodzenia,
poczucie bezsilności, słabe stopnie, kłótnie z rodzicami, kłótnie
rodziców, kłótnie z przyjaciółmi…. Można wymieniać jeszcze długo.
JAKIE SĄ OBJAWY GRYPY DUSZY?
Melancholia, żal, smutek, niepokój, brak apetytu, bezradność, apatia,
płacz…
Kolaże uczniów kl. 6a

.

Oliwia Buczulińska, Valeriia Tymoshevska

.
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Zobaczcie, jak grypę duszy wyobrażają sobie nasi uczniowie.
Szóstoklasiści próbowali za pomocą różnorodnych materiałów
zobrazować taki nastrój, który towarzyszy nam, gdy choruje dusz, gdy
jest smutno i źle... Wykorzystali swoje zdolności plastyczne, ale też
pomysłowość i gotowe rysunki, fotosy z gazet, fragmenty kalendarza,
plastry, bibułę. W ten sposób powstały kolaże, których wspólnym
motywem jest próba oddania nastroju kogoś, komu jest cieżko,
przykro, smutno.
Zapraszamy do obejrzenia galerii prac uczniów klasy 6a.
Grypa duszy to trudny temat, w końcu dziś mamy trochę nakaz bycia
wesoły, szczęśliwym, uśmiechniętym od uch do ucha.
Facebook i Instagram aż się proszą, by wrzucić jakieś radosne zdjęcia
z przyjaciółmi, w nowej fryzurze, z szalonego wyjazdu czy choćby
zwykłego popołudnia, które oczywiście spędzamy w szalony sposób.
Czasem jednak nijak nam się nie chce uśmiechać. Mamy przecież tyle
trudnych sytuacji, borykamy się z problemami, męczą nas różne
sytuacje, coś gryzie, dokucza, nie daje spać.... I ważne, aby wiedzieć,
że do tego też mamy prawo.

Następujące leki, które są dostępne bez recepty.
· rozmowa z kimś, komu ufamy
· przytulenie
· poczucie bezpieczeństwa
· miłe spotkanie z przyjacielem
· dobre słowo
· empatia
· uśmiech kogoś bliskiego... albo zupełnie obcego
· ruch na świeżym powietrzu
· ciepła kąpiel
· długi, zdrowy sen
· życzliwość
· dobra książka
· ciepła kawa lub herbata
· wyjście na pizzę z przyjaciółmi
· wyjazd na weekend z rodziną
· zrobienie czegoś dla siebie
· zrobienie czegoś dla innych
· zaufanie, że jeszcze będzie dobrze....

W końcu będzie dobrze, jeśli nie dziś,
od razu, to kiedyś... Na pewno!

.

.

.

.
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Co można robić jesienią?

Poczytaj książkę!
Można ją przeczytać w kilku ciekawych miejscach: jeżeli masz kominek w
domu można poczytać przy nim, w parku na ławce, na świeżym powietrzu
albo na huśtawce lub na hamaku.

Już oficjalnie rozpoczęła się jesień. Czasami po prostu nie da się tak
od razu tego zobaczyć za oknem. Jesień to piękna pora roku, lecz
czasem dopadają nas złe dni i nie wiemy, co robić. Dziś przedstawię
rzeczy, które warto zrobić jesienią.

Upiecz coś.

Maraton filmowy.

Mogą to być babeczki, ciasto lub jakieś pyszne ciastka. Jeśli nie umiesz, to
doskonały czas, aby zacząć swoją przygodę w kuchni?

Obejrzyj jakiś ciekawy film, a może masz jakieś filmy, których nie oglądałeś
i nie miałeś na nie czasu? Możesz to sobie ulepszyć pijąc kakao <3.

Posłuchaj muzyki.

Spacer.
W czasie niego można zbierać kasztany i żołędzie, różne liście albo zrobić
sesję zdjęciową. Moim zdaniem jesienne popołudnie to idealna pora na
spacer.

Możesz także stworzyć własną playlistę piosenek, których lubisz słuchać.
Polecam też wziąć sobie jakiś koc lub matę i posłuchać piosenek na
świeżym powietrzu położyć się i zamknąć oczy.

Poćwicz lub pomedytuj.
Super sposób na nudę, możesz nawet sobie do tego włączyć muzykę.
Oczywiście dobraną do rodzaju ćwiczeń, na które się zdecydujesz.

Zrób wielką górkę liści i wskocz na nią!
Najlepsza jesienna aktywność - cóż, to chyba nigdy się nie znudzi :)
Uwielbiają ją dzieci, młodzież, może uda Wam się namówić do tej zabawy
również rodziców lub dziadków. Psa namawiać nie trzeba, z radością sam
wskoczy w górkę liści.

Zacznij się uczyć innego języka.
Skoro masz teraz więcej czasu, może to dobry moment, aby zacząć się
uczyć innego języka. Co powiesz na hiszpański, japoński lub francuski.
Świat nie ogranicza się tylko do j. angielskiego i j. niemieckiego, które
musisz opanować w szkole :)
Emilia Wadoń

.

.

.

.
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Tradycje Dnia Zmarłych w różnych krajach
W Meksyku jest to dzień radości z obcowania z bliskimi, którzy odeszli. A
to wszystko dlatego, że mieszkańcy Meksyku mocno wierzą w to, że zmarli
w dalszym ciągu egzystują w niematerialnym świecie, a tego dnia udają się
na ziemię by spotkać się z żyjącymi. Specjalnie na tę okazję, wszystkie
meksykańskie domy są bardzo dokładnie sprzątane, a w najważniejszych
ich częściach stawiane są ołtarze ze zdjęciami zmarłych. Symbolem tego
dnia jest uosobienie śmierci, pod postacią kobiecego szkieletu w pięknej
sukni i pomalowaną czaszką, nazywana Catrina. Wszystkie te niezwykłe
obyczaje pięknie pokazuje jedna z bajek produkcji Disneya pod tytułem:
„Coco”.

Wybierając się w podróż do Gruzji, warto odwiedzić choć raz jedną
z
nekropolii, aby zobaczyć butelki wina „czuwające” przy grobach na
ustawionych specjalnie w tym celu stoliczkach. Dzień pamięci o zmarłych,
przypadający w Poniedziałek Wielkanocny, jest kulminacją spotkań
z
bliskimi. Oprócz wina, na cmentarz przynosi się wtedy jedzenie
i
delikatnie rzuca wielkanocne jajka na grób. Łatwo wyobrazić sobie, jak
można czuć się po odwiedzinach kilkunastu miejsc pochówku na jednym
cmentarzu. Czyż można bowiem odmówić wzniesienia kolejnego toastu za
zdrowie zmarłego?

W Japonii obchodzone jest święto zwane O-bon w sierpniu lub lipcu. Tego
dnia mieszkańcy Japonii ustawiają w pobliżu swoich domów specjalne
latarnie mukaebi, które maja pomóc duszom zmarłych trafić do swojego
domu. Z jednej strony, w wielu miejscowościach, organizowane są festyny
z tradycyjnymi tańcami, noszącymi nazwę bon-odori. Natomiast wielu
Japończyków udaje się w rodzinne strony, by uporządkować i przystroić
groby swoich bliskich w kwiaty. Pod koniec dnia na rzekach puszczane są
specjalne lampiony, które mają pomóc duszom znaleźć drogę powrotną do
zaświatów.

W Gwatemali w okresie Wszystkich Świętych wspomina się zmarłe dzieci,
a w niebo ulatują wielkie kolorowe latawce, o średnicy przekraczającej
niekiedy kilkanaście metrów. Bliscy zmarłych umieszczają na nich listy i
prośby. O tym, jak wyjątkowe są to arcydzieła, świadczy fakt, że ich
konstruowanie może trwać nawet pół roku i biorą w nim udział całe rodziny.
Same latawce mają strzec dusze zmarłych przed złymi duchami, które
razem z nimi zstępują wtedy na ziemię. Równocześnie
z
puszczaniem latawców, rodziny odwiedzają groby zmarłych, przynosząc na
cmentarz jedzenie i picie. Święto to ma radosny charakter, w którym
wspomina się chwile spędzone z przodkami.
Magdalena Nycz

www.gazetakrakowska.pl

Gazeta Krakowska | Numer 2 10/2022 | Strona 9

Szkolny Mix

www.juniormedia.pl

Szkoła okiem absolwentki...
Myślę, że warto wspomnieć w tym miejscu, że właśnie
podczas nauki w gimnazjum, z niemałą pomocą Pani Agaty
Terlikowskiej, odkryłam moją wielką i wciąż niesłabnącą miłość
do literatury i języka polskiego, którą pielęgnuję do dziś i z
którą wiążę również moje przyszłe życie zawodowe. (Po
szkole podstawowej byłam wpatrzona w matematykę, którą
nawiasem mówiąc nadal lubię.)
Sporo w szkole się zmieniło i nie mówię tutaj tylko o jej
wyglądzie. Nowe, inne pokolenia uczniów. Część nowych
nauczycieli i pracowników szkoły.
„Jak to jest wrócić w te same mury po kilku latach?” – nie
zliczę, ile razy usłyszałam to pytanie w ciągu ostatnich
czterech tygodni. Odpowiedź na nie może wydawać się
banalna, ale muszę przyznać, że na początku czułam się,
kolokwialnie rzecz ujmując, trochę dziwnie.
Po, hmmm, raz, dwa, trzy … pięciu! latach, wróciłam do
swojego gimnazjum (tak, wiem, teraz to już tylko szkoła
podstawowa, ale za moich czasów istniało jeszcze
gimnazjum). Tym razem jednak nie jako uczennica, ale
praktykantka. Studiuję Filologię polską nauczycielską, więc
moje praktyki na studiach licencjackich wypadają właśnie w
szkole podstawowej. W ten oto sposób pojawiłam się znów w
murach placówki w Nowej Wsi.
Wejść po raz kolejny do budynku, w którym spędziło się trzy
lata swojego życia, jest bardzo ciekawym przeżyciem. Z jednej
strony ma się wrażenie, jakby czas nagle się cofnął i myśli się
„przecież zaledwie wczoraj jeszcze się tutaj uczyłam”
(tymczasem to wczoraj minęło, o zgrozo, pięć lat temu). Z
drugiej zauważa się upływ czasu i zmiany w samym sobie.
Przy okazji można sobie przypomnieć, jak wiele miłych
wspomnień, budujących rozmów, wspaniałych wydarzeń
odbyło się w tym miejscu z moim udziałem.
To samo wejście, te same korytarze, schody, sale … jakby nic
się nie zmieniło. Potem jednak zauważa się nowe obrazy,
plakaty, odmalowane ściany, wymienione ławki. Lecz to wciąż
ta sama szkoła, którą kończyłam, w której tak wiele się
nauczyłam i która na pewno miała niebagatelny wpływ na moje
życie.

Są jednak rzeczy, ludzie, zachowania, które się nie zmieniają.
Wciąż uczą tutaj nauczyciele, z którymi spotkałam się podczas
mojej nauki szkolnej (miło, że mnie pamiętają) i świetnie było
móc znów ich zobaczyć, porozmawiać w całkiem inny sposób.
Chociaż początkowo było „trochę dziwnie”, muszę przyznać,
że podczas tych praktyk, oprócz tego, że wiele się nauczyłam,
również świetnie się bawiłam. Był to dla mnie niezapomniany i
cudowny czas.
Mam nadzieję, że udało mi się zaciekawić uczniów językiem
polskim, przekazać wiedzę w sposób interesujący i pokazać,
że nauka może być też zabawą i „fajnie” (tego słowa nie
używamy w wypracowaniach, w gazetce szkolnej mogę sobie
na to pozwolić) spędzonym czasem.
W tym miejscu, na koniec: wielkie DZIĘKUJĘ za niesamowicie
spędzony czas nauczycielom i uczniom!
Marlena Słowiak
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Popularne kobiety social mediów
Kendall Nicole Jenner
Amerykańska supermodelka i celebrytka. Sławę zyskała
przede wszystkim za sprawą reality show Z kamerą u
Kardashianów, w którym występowała wraz ze swoją rodziną.
Od 2017 roku jest najlepiej zarabiającą modelką na świecie.
Jenner zaczęła pracować jako modelka w wieku czternastu lat,
kiedy to 12 lipca 2009 roku chodziła w pokazach Chanel,
Michael Kors, Victoria Secret. Jenner zadebiutowała na 16
miejscu listy najlepiej zarabiających modelek według
magazynu Forbes w 2015 roku, z szacowanym rocznym
przychodem na poziomie 4 milionów dolarów. Kendall w 2013,
2015 i 2016 roku była związana z piosenkarzem Harrym
Stylesem. Kendall Nicole Jenner ma obecnie 27 lat.

Anne Jacqueline Hathaway
Amerykańska aktorka filmowa i piosenkarka, zdobywczyni Oscara za rolę
drugoplanową w filmie Les Misérables. Nędznicy oraz nominowana za
najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie Rachel wychodzi za mąż. Jej
kariera filmowa rozpoczęła się udziałem w czterech odcinkach serialu Luzik
Guzik , a za rolę Meghan Green zdobyła nominację do nagrody Teen
Choice i przyznawaną w Los Angeles nagrodę dla Młodego Artysty. Na
wielkim ekranie zadebiutowała rolą nastolatki, która okazuje się być
następczynią tronu w komedii familijnej(The Princess Diaries) . Ta
debiutancka rola doczekała się nominacji do nagrody MTV, a magazyn
People umieścił aktorkę na liście wschodzących gwiazd 2001 roku. Ma
obecnie 39 lat.

Millie Bobby Brown
Brytyjska aktorka i modelka. Grała m.in. w serialu Stranger Things i filmach
Enola Holmes, Godzilla vs. Kong. W 2019 na rynku ukazała się jej autorska
marka kosmetyczna Florence by Mills dostępna w perfumerii Douglas. W
wieku dwunastu lat zyskała międzynarodową popularność dzięki roli Jane
„Jedenastki” w pierwszym sezonie serialu grozy Netflix Stranger Things, za
którą otrzymała nagrodę Saturna za najlepszy występ młodej aktorki w
serialu telewizyjnym i MTV jako najlepsza aktorka w serialu. Aktorka ma
obecnie 18 lat.Jako fotomodelka była na okładkach magazynów takich jak
„Glamour"„Teen Vouge"Wystąpiła w tledysku „Girls like You” Maroona 5.
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Jazz nowej epoki
Muzyczna podróż

Witajcie czytelnicy Szkolnego Mixa". Miesiąc szybko minął!
Mamy październik. Z drzew spadają liście, a mi do głowy wpadły pomysły
na ciekawe artykuły. O wszystkim od razu nie napiszę ale mam plan, jak co
miesiąc, przelewać do szkolnej gazetki ciekawe fakty i interesujące teksty.
Dziś na odmianę wybierzemy się do świata muzyki. Muzyki bardzo
nietypowej, niebanalnej i tajemniczej, ale o tym za chwilę...
Jest lipiec 2022 roku. Dwójka uzdolnionych młodych artystów,
Domitille Degalle (DOMi Louna) oraz James Dennis Beck (JD Beck),
wydają płytę „Not Tight", która jest zarazem ich pierwszym albumem
muzycznym. Odnoszą niesamowity sukces, jednak zanim im się to udało
musieli przejść długą drogę.

Początki kariery
„Współpraca tej dwójki zaczęła się dość wyjątkowo. DOMI Louna była
protegowaną Konserwatorium Paryskiego, studiując w Berklee. Z kolei JD
Beck od czasów szkoły podstawowej koncertował w swoim rodzinnym
mieście Dallas, zaczynając od występów z zespołem producenta JahBorna. W 2018 roku DOMi i JD zostali zaproszeni do dołączenia do zespołu
występującego na targach National Association of Music Merchants
(NAMM). Grali tam w sali otoczonej chaotycznym hałasem
instrumentalnych demówek. - Było tak źle, że nic nie słyszeliśmy - śmieje
się JD. Ich niepewne, przenikające się efekty dźwiękowe zmieniły się w
wyjątkowy jam, który zainspirował oboje do wspólnej pracy" (gazeta.pl) Ten
duet na swojej drodze muzycznej miał okazję spotkać artystów takich jak
Herbie Hancock, Thundercat, Ariana Grande, Mac DeMarco czy Erica
Andre. „Not tight" było uwieńczeniem ich wszystkich spotkań.
„Not Tight”
„Są chwile kiedy doprawdy trudno złapać oddech. Spójrzcie na koniec
płyty [...], a konkretnie na utwór SNIFF", gdzie karkołomnej perkusji
dorównują pędzące klawisze. Wszystko przy zawrotnych zmianach
tempa i harmonii, a przede wszystkim zupełnie pozbawione wysiłku.
Są momenty, w których jestem całkowicie bezkrytyczny wobec ich
sposobu grania. Jednym z nich jest niesamowity SMILE". Warto przy
okazji odnotować, że żaden z utworów nie jest długi. Szybkostrzelne
kawałki poza spełnianiem dzisiejszych wymagań odnośnie braku
skupiania uwagi sprawiają, że chce się je często powtarzać. Sprytnie."
Tak napisał dla nowamuzyka.pl Jarek Szczęsny. Ja się z tym zupełnie
zgadzam, ale dodam jeszcze, że dużym zaskoczeniem dla mnie było to, że
JD i DOMi w swoim albumie, pokusili się o teksty do niektórych swoich
utworów napisanych wcześniej. Mało tego! Zaśpiewali je, a całość wyszła
znakomicie. „Teraz „Not Tight", pierwszy album duetu, jest dostępny i
spełnia wszystkie oczekiwania co do 15 utworów. Radość Domi & JD Beck
z eksperymentowania jest wyraźnie zauważalna, ale nigdy nie staje się
rozległa czy bezcelowa." Sama płyta miała premierę pod koniec lipca br. W
USA można ją kupić w formacie różowej oraz zwykłej płyt winylowej, płyty
CD oraz breloczków promujących album, a w Polsce dostępne jest tylko
CD.

„Not Tight” w liczbach.
Na koniec dla zainteresowanych podam różne ciekawe informacje
dotyczące tego debiutanckiego albumu:
-kwiecień 2022 - DOMi i JD Beck wydają singiel „Smile”,
-18 lipca 2022 - duet spotyka się i wykonuje kolejny singiel
„Take a Chance”,
-29 lipca 2022 - wydanie płyty „Not Tight”,
-w serwisie Metacritic album otrzymał średnią ocenę 82 punktów na
podstawie 5 recenzji;
Na ten miesiąc to tyle! Mam nadzieję, że z chęcią przeczytacie inne
artykuły tego wydania, bo naprawdę w październikowym „Szkolnym Mixie”
wiele się dzieje! Tymczasem ja z Wami już się żegnam i życzę
niezapomnianych jesiennych wieczorów. Nawet w naszej gazetce pojawił
się artykuł na ten temat, do którego przeczytania gorąco Was zachęcam,
jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście.
Franek
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Co artyście w duszy gra...

Zuzanna Majdak
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Emilia Matejko "Moi ulubieni bohaterowie"
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