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 Jak współcześnie 
spędzamy święta  

 i co jest w nich  
 najważniejsze.  
 
 Coś o problemach bo 

wszyscy je  
 mamy. 
 
 Co sądzimy  
 o słówku na auli? 
 
 Wywiad z dyrygentem 

naszego  szkolnego 
chóru,  

 Szymonem Cichoniem. 
 
 

Ludwig van Beethoven powiedział: 
„Muzyka powinna zapalać płomień w 
sercu mężczyzny i napełnia łzami oczy 
kobiety”, oznacza to że muzyka powinna 
wzbudzać w nas całą paletę emocji od 
radości po smutek. Gdy słuchamy muzyki 
możemy przez chwilę oderwać się od 
świata rzeczywistego i problemów. Ona 
towarzyszy nam praktycznie cały czas, 
podczas oglądania telewizji, zakupów w 
sklepie i oczywiście gdy idziemy do szkoły 
sami to pewnie większość z nas ma 
słuchawki na uszach. Każdemu z nas 
słuchanie innego gatunku sprawia 
przyjemność,  pamiętajmy, że muzyka 
powinna łączyć a nie dzielić ludzi. W tym 
numerze TEInika wiele więc będzie o 
muzyce – bardzo różnej. Zapraszamy do 
lektury! ;)  

Kamila 

  11 listopada był kolejnym dniem wolnym 

od zajęć dydaktycznych. Wspominaliśmy 

wtedy kolejną rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości. W akademii z tej okazji 

uczestniczyliśmy dzień później – 12. Listo-

pada. Od tego dnia nasze słówka odbywają 

się na Auli.  

  26.11 odbyło się bardzo ważne święto 

szczególnie dla uczniów i chórzystów Cantores 

don Bosco – święto św. Cecylii – u nas nazwane 

CECYLKAMI. Tego dnia na uroczysy koncert do 

Kina Roma przybyli uczniowie, nauczyciele, 

rodzice i zaproszeni goście.  

  Tego samego dnia rozpoczęły się próbne 

matury. Uczniom klas trzecich życzymy 

powodzenia w przygotowaniach do prawdziwej 

matury. 

  Zaledwie dwa dni później w szkole odbył 

się nie tylko Dzień Pluszowego Misia, w którym 

każdy uczeń posiadający maskotkę otrzymał 

słodki poczęstunek, ale również wieczorna 

dyskoteka.  

  6 listopada tak jak wszędzie świętowaliśmy 

Mikołajki czyli święto św. Mikołaja podczas, 

którego na słówku było przedstawienie a także 

każdy z uczniów dostał prezent w postaci 

czekolady ale niektórzy z uczniów zjedli jej 

trochę za dużo.           

 Do 12.12 możecie wziąć udział w 

szkolnym konkursie 

zorganizowanym przez nasz 

samorząd, więc jeśli macie jakiegoś 

świętego, który według Was jest 

niesamowity lub jakiś cytat, który 

interpretujecie po swojemu,  to 

możecie zrobić o nim prezentację 

lub filmik i podrzucić komuś z 

samorządu  

 Już 13.12, czyli w ten piątek w 

naszej szkole odbędzie się wieczorek 

filmowy. Zapraszamy przed ekran 

wszystkich, którzy mają wolny 

wieczór i chcą go spędzić inaczej niż 

zwykle  

 20.12 (również piątek) w naszej 

szkole odbędą się klasowe wigilie. 

Będzie to czas na podzielenie się 

opłatkiem nie tylko ze swoimi 

znajomymi, ale również z 

nauczycielami.  

 A co się wiąże ze świętami w 

naszej szkole to na pewno już 

kolejna edycja konkursu na 

najpiękniej przystrojoną klasę. 

Zachęcamy Was do tego, żeby każdy 
Zdrowia szczęścia pomyślności, do siego roku. Tego 

wszystkiego moglibyśmy Wam życzyć, i oczywiście 

życzymy, jednak poza tym chcielibyśmy życzyć 

zaznania ciepła rodzinnego, radości z każdej 

spędzonej chwili, a w nowym roku osiągnięcia 

zamierzonych celów i tradycyjnie, aby ten rok był 

lepszy niż wszystkie poprzednie.    

TIEnik 
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ROZLUŹNIJ SIĘ 

Czy problemy młodzieży naprawdę nie są 

aż tak ważne jak problemy dorosłych? 

Może to, co przeżywa młode pokolenie 

jest nawet ważniejsze? Ale skąd dorośli 

mogą to wiedzieć, skoro najczęściej nic 

nie zauważają? Ile razy dostałaś/eś 

gorszą ocenę, bo Twoją głowę zaprzątał 

jakiś problem?  Jak często zdarza Ci się 

odpowiedzieć komuś niegrzecznie lub 

wulgarnie, bo jesteś zdenerwowany np. 

nieciekawą sytuacją w domu? Wielu z 

nas ma różnorakie problemy, które 

spowodowane są wieloma sprawami. 

Jako nastoletni ludzie, którzy dopiero 

wkraczają w „świat dorosłych” mamy 

prawo być zagubieni, czuć się 

nierozumiani, samotni, zapomniani. 

Problemy w domu. Kłopoty w związku. 

Uczucie samotności, niezrozumienia. A w 

efekcie kiepskie oceny, które rodzą 

kolejne nieprzyjemne sytuacje.To 

wszystko sprowadza się do tego, że 

młodzi dorośli często mają słabą 

kondycję emocjonalną, co może 

prowadzić do załamania nerwowego, 

depresji,  a nawet samookaleczenia się 

lub w najgorszym wypadku 

samobójstwa.  Nastolatkowie, których 

organizmy jeszcze się rozwijają, a 

hormony buzują, są często niestabilni, 

postępują impulsywnie, przez co 

niejednokrotnie ranią siebie i ludzi w 

swoim otoczeniu. Dorośli często 

pochłonięci pracą i własnymi 

problemami nie zwracają uwagi na 

głębsze przyczyny słabych ocen, uważają, 

że to na skutek lenistwa ich dzieci 

dostają coraz to niższe stopnie i częstsze 

uwagi w dzienniku. Takie 

powierzchowne myślenie nie pomaga 

młodemu człowiekowi wziąć się w garść, 

a jeszcze bardziej go pogrąża. Przez 

konflikt pokoleń, który jest praktycznie 

nieunikniony w wielu rodzinach dzieją 

się nieszczęścia. Przykładem niech będzie 

wypadek pewnej dziewczyny, która po 

ostrej kłótni z rodzicami była bardzo 

zdenerwowana. Działając pod siłą 

impulsu, powędrowała na strych 

kamienicy, w której mieszkała i po 

prostu rzuciła się z dachu swojego domu. 

Nie przeżyła. Niejednokrotnie wielu z 

nas wydaje się, że znajdują się w sytuacji 

bez wyjścia, że nie ma dla nich ratunku, 

sensu, nadziei. Takich historii jest więcej 

i często kończą się podobnie tragicznie , 

dlatego my, jako koledzy, znajomi i 

przyjaciele powinniśmy starać się robić 

co w naszej mocy, aby zapobiec takiemu 

biegowi wydarzeń. Jak to zrobić?Po 

ZŁAPANE NA KRAWAT 

Pamiętajcie o grotach, bo 
jak nie narysujecie grotów 
na układzie współrzędnych,  
to nie układ, a krzyżyk na 

Waszym grobie!  

Dostajesz 
uwagę, 
dostajesz 
minusika i... 

Nie jesteś 
krowa, żeby tu 
żuć  

U Sienkiewicza jest 

jak w Matrix`ie 

Stoi Polak przed sklepem  
i pije piwo. Podchodzi do  
niego Anglik i się pyta:  
- Polisz?  
- Nie piję. 

Na dyskotece Jasio 
podchodzi do siedzącej przy 
stole dziewczynki i pyta:  
- Zatańczysz?  
- Tak, chętnie.  
- To dobrze, bo nie mam gdzie 
usiąść. 

Blondynka jedzie windą.  

W pewnym momencie 

dosiada się do niej 

mężczyzna  

i się pyta:  

- Na drugie?  

Podchodzi kibic do Smudy  

i pyta się:  
- Panie trenerze, co tam  

u Pana słychać?  

- U mnie bez zmian.  
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WIELKI KRAWAT PATRZY 

Sudoku  

 

ale co możemy zrobić, aby zapobiec 

najgorszemu? Pokażmy naszym znajomym i 

przyjaciołom, że mają w nas oparcie, że 

zawsze mogą się do nas zwrócić z prośbą o 

pomoc i liczyć na jej otrzymanie. Pytajmy o 

to, jak się czują, czy coś ich nie męczy, czy 

możemy ich jakoś wesprzeć. Takie małe 

gesty mogą nieraz uratować kogoś przed 

spadnięciem w otchłań, z której ciężko się 

wydostać. Przypominajmy im o tym, że są 

wartościowi. Powiedzmy coś miłego 

każdego dnia. Musimy uświadamiać 

naszym kolegom, że nie są na świecie sami 

ze swoimi problemami, że są dla nas i dla 

wielu innych osób kimś ważnym, bo to 

naprawdę pomaga. Dobre słowo często 

znaczy bardzo dużo, a tak niewiele 

kosztuje. Nie bójmy się pomagać i 

wspierać.   

A TERAZ SIĘ SKUP 

Karolina  



Ania, liceum: „Uważam, że słówko 
na auli jest niewygodne, poprzednie 
miejsce było lepsze. Straszne jest 
wyjście z auli, długo zajmuje. Niby 
mamy wychodzić klasami, a nikt 
tego nie przestrzega.” 
 
Milena, gimnazjum: „Sama aula jest 
duża i ładna. Słówko na niej 
przebiega lepiej, ponieważ jesteśmy 
wszyscy w jednym miejscu i widzimy 
kto do nas mówi.” 
 
Przemek i Tomek, liceum: „Jest 
duszno, za mało miejsca, źle się 
wychodzi. I zaczyna się minutę 
wcześniej, a ta minutka tak 
naprawdę jest bardzo cenna.” 
 
Magda, liceum: „To niebyt trafny 
pomysł, ponieważ jest to mniej 
funkcjonalne rozwiązanie niż 
Słówko na holu. Sposób ustawienia 
wcześniej był jaśniejszy niż teraz, na 
auli.” 

Mateusz, gimnazjum: „Plus jest 

taki, że widzę kto do mnie mówi i 
jednocześnie skupiam się na tym, co 
mówi. Fajne nagłośnienie, Słówko 
jakoś bardziej do mnie przemawia. 
Tylko trzeba dojść na tą aulę, więc 
akurat minutka, którą nam odebrali 
by się przydała.” 
 
Klaudia, gimnazjum: „Uważam, że 
jest tam bardzo ciasno i nie jest to 
dobre miejsce do porannej 
modlitwy. Po Słówku jest taki 
straszny tłok, że mija pół lekcji 
zanim każdy się stamtąd 
wydostanie.” 
 
A zatem tradycyjnie – są tacy, 
którym się podoba i tacy, którzy 
marudzą i narzekają… Pewnie 
pozostaje się przyzwyczaić… I czekać 
na kolejne egzaminy – wtedy aula 
będzie wyłączona, a my spotkamy 
się na korytarzu… Tylko co na to 
maturzyści? 

Uczniów przepytywała: 
 Paulina K. 

ŚCIANY MAJĄ USZY, 
CZYLI TIE-NA SONDA KRAWAT W MROWISKO 
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TIENIK SŁUCHA 

Taka już natura człowieka, że wszystko musi sam wypróbować i 
ocenić. Co dopiero jeśli chodzi o Polaków, znawców wszystkiego!  A 
jak już sprawdzi, to wydaje ocenę – i znów Polacy wyróżniają się na 
tym polu – wszakże, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania na dany 
temat. Postanowiliśmy sprawdzić, jak Wam podoba się Słówko w 
nowym pomieszczeniu. A ostatnimi czasy nasi maturzyści mieli 
przemiłą szansę sprawdzić nie tylko swoje umiejętności, ale także i 
aulę, ale o tym kiedy indziej… ;) 

Godziny czekania w sklepowych 
kolejkach, opychanie się nie zawsze 
dobrym jedzeniem, zabijanie karpia, 
tony prezentów. Z tym zazwyczaj 
kojarzą nam się święta. Jednak w całej 
mieszance promocji i bakalii 
zapominamy o tym, co naprawdę 
ważne – o rodzinie i przyjaciołach. Nie 
chodzi tutaj o prezenty, tylko razem 
spędzony czas. Makówek może 
zabraknąć, ale nas nie. Doceńmy 
nawet zrzędę wujka Stefcia, czy 

gadatliwą ciocię Krysię, bo to my z 
naszą rodziną sprawiamy, że święta są 
wyjątkowe i niepowtarzalne. No i nie 
zapomnijmy  tym, co najważniejsze… 
święta to przecież – jak na jednym z 
ostatnich słówek przypomniała pani 
Bladoszewska – urodziny Pana Jezusa 
– niech i On ma swoje miejsce w 
naszym świętowaniu. 
Życzę wszystkim rodzinnych i 
radosnych świąt. 

Karolina 

Każdy z nas słucha różnej muzyki, 

ale ja dzisiaj przedstawię Wam 

zespół One ok Rock. Jest to zespół 

rockowy założony w 2005r. 

Obecnymi członkami są: Taka 

(główny Wokalista), Toru (gitara 

elektryczna), Ryota (gitara ba-

sowa), Tomoya (perkusja). Ich 

najbardziej znanymi singlami są : 

„Re:Make”, „The Beginning”, 

„Clock Strikes”. Zespół nagrywa 

piosenki w języku japońskim i 

angielskim. Ich najnowszy album 

Jinsei×Boku został wydany 6 marca 

2013r. Śpiewają dla wytwórni A-

Sketch. Według mnie zespół jest 

jednym z lepszych. Gra ciekawą 

muzykę, wszystko zrobione 

dobrze, na czas. Muzyka jest 

niezwykle interesująca, teledyski 

dobrze zrobione graficznie – 

przykuwają uwagę. Zapraszam do 

zapoznania się z tym zespołem ;) 

Patrycja 



Ostatnio na scenie muzycznej 
zaczęło się robić głośno o zespole 
Enej. Myślę, że większość osób z 
naszej szkoły zetknęła się z tą grupą. 
Coraz częściej słyszymy ich piosenki 
w radiu, coraz częściej widzimy 
plakaty informujące o ich koncercie, 
coraz częściej widzimy dziewczyny 
ubrane w koszulki promujące 
zespół. 
Enej zdobył sławę przez wygranie 
pierwszej edycji ,,Must Be The 
Music. Tylko muzyka". 
Zadebiutowali słynnym 
utworem ,,Radio hello". Z czasem 
stopniowo zdobywali coraz większą 
sławę, podbijali serca słuchaczy 
utworami takimi jak ,,Skrzydlate 
ręce", ,,Tak smakuje życie", ,,Lili" czy 
najnowszym 
utworem ,,Symetryczno-liryczna". 
To specyficzny rodzaj muzyki, rzadko 
spotykana odmiana folku. Wśród 
moich znajomych zdania są 
podzielone; są osoby które 
uwielbiają ten zespół, a są osoby 
które go po prostu nie znoszą. Czym 
to jest spowodowane? Skąd tak 
skrajne emocje? Jak już wcześniej 
wspomniałam, jest to dosyć 

wyrazisty, barwny gatunek 
muzyczny. Taką muzykę lubią 
zazwyczaj osoby energiczne, 
żywiołowe i radosne. Świetnie taka 
muzyka sprawdza się na weselach, 
dyskotekach czy potańcówkach. Jeśli 
ktoś jest miłośnikiem ciszy i spokoju, 
raczej utwory zespołu Enej nie 
zagoszczą na jego playliście. 
Uważam, że ten zespół staje się 
coraz bardziej popularny, dlatego że 
to rzadko spotykany gatunek, a 
ludzie są zwykle otwarci na nowe 
rzeczy, a dodatkowo polska muzyka 
zdecydowanie potrzebuje 
urozmaicenia. 
Osobiście lubię zespół, ale jest to 
coś na zasadzie "potańczę i koniec", 
raczej nie słucham takiej muzyki na 
co dzień, w dodatku ich muzyka 
skupia się głównie w wąskim 
zakresie, czego nie znoszę. 
Podsumowując, zespół Enej jest 
ciekawą propozycją oraz nowością 
na polskiej scenie muzycznej, 
aczkolwiek ich piosenki skupiają się 
raczej na podobnych tekstach czy 
kompozycjach muzycznych. Myślę, 
że takie zespoły są dobre, żeby 
potańczyć przez kilka sobotnich 
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TIEnik na drutach  

Adwent to też czas panicznego szukania 
idealnego prezentu dla naszych bliskich. 
Co jeżeli ktoś z nich lub my sami jesteśmy 
fanami mody? 
W wielu rodzinach istnieje tradycja 
dyskretnego informowania bliskich o tym, 
co byłoby dla nas idealnym upominkiem 
(np. przez napisanie listu do 
Mikołaja).Jedni mogą nazwać ten rytuał 
pogrzebem radości i zaskoczenia z 
otrzymywanego przez nas upominku, a dla 
innych  jest to nic innego jak oszczędzenie 
czasu oraz zakłopotania osobie, 
która  kupiła dla nas coś na widok czego 
przechodzą nas dreszcze. Jeżeli więc jesteś 
fanem mody, a zamiast kolejnej pary 
rękawiczek wolisz dostać coś, co pomoże ci 
zaczerpnąć wiedzy o modzie, poinformuj 
swoich bliskich, jak wspaniałym prezentem 
jest książka na ten –  jakże uwielbiany 
przez ciebie – temat. 
Chcąc stworzyć ranking tego, co zadowoli 
każdą modową maniaczkę, spojrzałam na 
swoją biblioteczkę, w której trzymam 
wszystkie najbliższe memu sercu książki. 
Nie mając pojęcia, który tytuł powinien 
znaleźć się na szczycie a który na samym 
dole listy tego, co warto przeczytać, 
przepełniona sentymentem i 
przywiązaniem do tego, co mam przed 
oczyma, zdałam sobie sprawę jak słusznym 
wyborem było napisanie o książkach 
modowych jako idealnym  prezencie. 
Zaznaczając, że kolejność jest 
przypadkowa, oto krótka lista tego, co 
będzie doskonałym prezentem dla osoby, 
której pasją jest to, jak powstawała i 
ewoluowała moda, jak zacząć swoją 
działalność w tym świecie oraz kto i co 
sprawiło, że moda z ciężkiego i słabo 

płatnego rzemiosła stała się biznesem na 
wagę złota. 

Poradniki: 

-„Strategia Stylu” ; „Mała, czarna księga 
stylu” ; „Klasyczna setka” –Nina Garcia 

-„Sukces według Teen Vogue” – Amy 
Astley 
- “Wybieg bez tajemnic” – Estel Vilaseca 
-“Fashion Models” – Joanne Entwistle 
- “Moda Projektowanie” – Sue Jenkyn 
Jones 
- „Nowa moda polska” – Marcin Różyc 
- „Style w modzie” – Marnie Fogg 
-„Jak czytać modę.Szybki kurs interpretacji 
stylów” – Fiona Ffoulkes 
-„ Etyka w modzie, czyli CRS w przemyśle 
odzieżowym” 
- "100 idei, które zmieniły modę" - 
Worsley Harriet 

Biografie: 
-„Coco Chanel- życie intymne” – Lisa 
Chaney 
-„Callas,zbyt dumna ,zbyt krucha” ; 
„Marilyn, żyć i umrzeć z miłości” –Alfonso 
Signorini 
-„Helena Rubinstein, kobieta, która 
wymyśliła piękno” – Michele Fitoussi 
-"Klaudia& Carl" - Karl Lagerfeld 
 
Albumy: 
- "Magia stylu, portrety dziesięciu kobiet, 
które zmieniły świat mody" -Saltari Paola 
- "Moda 21 wieku" -TASCHEN 
- "Moda. Historia mody XX wieku" -
TASCHEN 
- "Moda dzisiaj" -TASCHEN 
 

ENEJ- PROSTACKI ZESPÓŁ CZY 
ODKRYCIE XXI WIEKU?  



 

ktokolwiek ma ochotę, by śpiewać- 
niech śpiewa, jednak jakość 
wykonania ocenią specjaliści. 
Czy muzyka to coś niesamowitego? 
Co jest w niej wyjątkowego? 
Język dźwięków jest 
międzynarodowy: zapis nutowy jest 
jedynym, który łączy wszystkich 
ludzi, bez względu na narodowość. 
Muzyka łączy serca i pokolenia. 
Najbardziej niesamowite w muzyce 
jest to, że na pięciolinii można 
zapisać wszystkie utwory, które 
pojawiły się od początku twórczości 
ludzkiej. W muzyce znajduje się 
głębia: potrafi wzbudzić przeróżne 
uczucia: ból, cierpienie i radość - 
cała paleta barw i emocji. Dla 
każdego muzyka jest czymś innym. 
Czym więc jest dla Ciebie? 
Muzyka jest dla mnie całym 
światem: śpiewem ptaków, 
odgłosami miasta. Muzyka przebija 
wszelkie mury, nikt nie jest odporny 
na muzykę. Jest to pojęcie bez 
definicji. Można je tylko 
sklasyfikować. A co mi daje 
muzyka? Radość, chęć życia, 
pozytywne emocje i pomaga mi się 
lepiej modlić. 
Co chcesz przekazać innym przez 
sztukę? 
To zależy od tego, o kim mówimy- 
chcę dzielić się z chórzystami 
przyjemnością, jaką sprawia mi 
muzyka. Wiadomo, moja rola, jako 

dyrygenta polega na krytyce, 
jednak chcę, aby muzyka dobrze się 
moim chórzystom kojarzyła. Chce 
też podzielić się moją wiedzą - 
wiadomo, całe życie się uczymy, nie 
przekazuję więc wiedzy absolutnej, 
ale chcę się dzielić moimi 
doświadczeniami. Natomiast w 
słuchaczach chce wzbudzać emocje 
i zbliżać ich do Boga. Każdy koncert, 
każde nasze działanie powinno być 
robione na Bożą chwałę, tak więc 
każdy występ powinien być 
ewangelizacją. 
Jakie masz marzenia, albo plany na 
przyszłość? 
Chciałbym się rozwijać, natomiast 
moim najważniejszym celem jest 
zbawienie duszy. 
Czy istnieje coś, co chciałbyś 
polecić innym? Czy jest jeszcze coś, 
co chciałbyś przekazać? 
Myślę, że jeśli ktoś chce zobaczyć 
rolę dyrygenta, to filmem godnym 
polecenia jest ,,Pan od muzyki". Nie 
jest to mój ulubiony film, jednak 
uważam, że to bardzo dobrze 
zrealizowane dzieło. Każdego 
natomiast szczerze zachęcam do 
wstąpienia do chóru. Jest to 
rozrywka na poziomie. Nie 
ukrywam, że bez chórzystów nie 
miałbym co robić – a dzięki 
utalentowanym uczniom i 
absolwentom moje działania mają 
sens. 
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TEInik: Czym właściwie się 
zajmujesz? 
Szymon: Jestem organistą. Poza tym 
jestem dyrygentem w chórze 
Cantores Don Bosco. 
Jaka jest rola Salezjańskiego Zespołu 
Szkół Publicznych w Zabrzu w Twojej 
karierze? 
Nie nazwałbym tego ,,karierą". Dzięki 
ówczesnej pani wicedyrektor Monice 
Burdyszek, mogłem poznawać tajniki 
muzyki chóralnej – początkowo jako 
chórzysta, a teraz jako dyrygent mogę 
pomagać innym odkrywać muzykę a 
zarazem sam się rozwijać. 
Czy istnieje ktoś, kogo mógłbyś 
nazwać swoim autorytetem? 
Wiele jest osób, które podziwiam. Nie 
chcę wymieniać nikogo z imienia i z 
nazwiska, ale dla mnie wzorami są 
nauczyciele, którzy mnie prowadzili. 
Istnieje też wiele osób, które 
podziwiam, mimo że wcale ich nie 
znam. 
Czy masz jakieś życiowe motto? 

Nie, myślę, że jedno zdanie nie jest w 
stanie wyrazić tego, co jest dla mnie 
ważne i czym kieruję się w życiu. 
Gdybym jednak miał szukać takiego 
motta sięgnąłbym do Pisma Świętego. 
Do czego Twoim zdaniem służy 
sztuka? 
Jest to niezwykle trudne pytanie. 
Myślę, że poprzez sztukę można 
najpełniej wyrazić siebie. Mnie do 
tego rodzaju okazywania uczuć 
zachęcili rodzice, zapisując mnie do 
szkolnego chóru. To, co wydawało się 
początkowo tylko detalem mojego 
życia, przerodziło się w prawdziwą 
pasję. 
Co jest potrzebne aby móc śpiewać? 
Ważniejsze jest serce czy talent? 
Cóż...Najlepiej jest jeśli serce i talent 
współgrają ze sobą.. Wiadomo 
śpiewać tylko sobie może każdy. 
Talent natomiast jest bardzo trudny 
do zdefiniowania. Istnieją 
predyspozycje wokalne i słuch. Głos 
można wykształcić, poprawić, 

 Drodzy Czytelnicy, dziś skupimy się na wyjątkowym absolwentem naszej szkoły. 

Niezwykle utalentowany, wiecznie uśmiechnięty- znamy Go wszyscy. Słusznie 

wyróżniany na Cecylce i naszych szkolnych mszach. Szymon Cichoń, nasz szkolny 

dyrygent zdradza jakie są Jego marzenia i czym tak naprawdę jest dla Niego 


