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Koszulka stworzona przez szkolne kółko krawieckie

Razem możemy wszystko  
Jakub Garbaczewski

Inicjatywy uczniów w Kasprzaku to ostatnio w miarę
gorący temat. Dice Rollers, Kaprzak Masters czy kółko
szachowe utwierdziły nas w przekonaniu że popularne
projekty przcyiągają do siebie rzesze
zainteresowanych uczniów i uczennic. Mimo wszystko
nie są to pomysły niszowe, wszystkie celują w
masowego odbiorce. Nasuwa się więc pytanie, co
gdyby zaryzykować?
Na myśli mam oczywiście QLTOWE ŁATANIE, czyli
prawdopodobnie jeden z najambitniejszych i
najciekawszych projektów w historii naszej szkoły.
Celem szkolnego kółka krawieckiego jest nauczyć
uczniów Zespołu Szkół nr 36 szycia, przeróbek i
naprawiania odzieży zgodnie z zasadami DIY.

I wiem, nie dla każdego brzmi to jak świetna
zabawa, ale projekt ten to zdecydowanie więcej niż
tylko warsztaty.
QLTOWE ŁATANIE to rewolucja, ekipa profesor
Joanny Kroplewskiej i profesora Norberta
Beznosika udowadnia że w Kasprzaku nie ma
rzeczy niemożliwych. Kto by pomyślał że w szkole
technicznej można założyć kółko krawieckie,
znaleźć chętnych do organizacji, a następnie
zgłosić kandydaturę i otrzymać znaczący grant?
Projekt ten to nie tylko świetna okazja dla małej
(ale istotnej!) grupy interesującej się krawiectwem,
ale także świadectwo, przykład dla ambitnych i
chętnych do działania. 
Chciałbym podsumować ten artykuł prośbą. Drogi
Uczniu, Droga Uczennico, jeśli masz pomysł (nawet
najbardziej niszowy), to nie bój się działać, bo jak
widać, razem możemy wszystko.
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Współczesny aktywizm to nie
tylko strajki i protesty

Luty, 2023

Jakub Garbaczewski

„Aktywiści zaatakowali Słoneczniki Van Gogha….” –
takie nagłówki pojawiły się w największych mediach
na całym świecie. Mowa oczywiście o akcji aktywistek
i aktywistów z Just Stop Oil, proekologicznej
organizacji dążącej do wstrzymania nowych licencji
na paliwa kopalne i ich produkcji. Mimo radykalnej
formy protestu, cel pozostaje niezmienny –
przemówić do ludzi, wskazać problem, działać
zgodnie z własnym sumieniem.
    Akcje skrajnych aktywistów i aktywistek
krytykowane są często przez media i społeczeństwo,
w oczach niektórych odbiorców mogą wydawać się
niebezpieczne, bezsensowne i bezskuteczne. Właśnie
dlatego pojęcie „aktywizm” może być odbierane
negatywnie (choć nie powinno!), a przecież sama idea
jest zdecydowanie słuszna.
    Każdy z nas może być aktywistą lub aktywistką.
Aktywizm to nie tylko krzyczenie na strajkach,
skandowanie na demonstracjach i kontrowersyjne
tweety. Swoją postawę, brak zgody na aktualny stan
rzeczy możesz reprezentować w formie sztuki,
muzyki, tekstów literackich, a nawet podpisując
internetowe petycje. O kilka kwestii dotyczących
przekazu, wpływu muzyki na zdanie słuchacza i
aktywizmu, zapytaliśmy Susk, częstochowsko-
warszawską raperkę, tegoroczną uczestniczkę SB
Starter.

- Czy uważasz że twoje utwory to nowoczesne
„protest songi”, i że mogą wpłynąć na zdanie
słuchacza?
 „Pewnie że mogą wpłynąć na czyjeś zdanie. Nie wiem
czy to się dzieje, bo nie stawiam sobie za cel
przekonania kogokolwiek do własnych racji, ale na
własnym przykładzie widzę jak bardzo ukształtowały
mnie teksty, których słuchałam. Nadal mnie kształtują,
mam w końcu tylko 20 lat.” – mówi Susk. Muzyka
kształtuje nasz gust, wpływa na nasze emocje, a
nawet poglądy i sposób odbierania rzeczywistości.
Teksty zawarte w utworach mogą wskazywać na
ważny problem, inspirować nas do działania i
wewnętrznej debaty. “Mimo to nie traktuję ich jako
protest songi, to zbyt pompatyczne określenie na
moją ekspresję. Po prostu wyrażam własne
doświadczenia i emocje za pomocą tekstów; kto się
zgadza to spoko, kto nie, to pewnie się znajdzie w
komentarzach kilka osób chętnych do dyskusji.” - tak
Susk opisuje swoją twórczość, i szczerze mówiąc,
bardzo szanuję takie podejście. To oczywiste że
każdy z nas ma inne poglądy, ale ważne żeby nie
zamykać się na dyskusję, bo z takiej zawsze
wyciągniemy konstruktywne wnioski. Raperka dodaje
także że tak jak większość artystów, protestuje
przeciwko nierównościom panującym w
społeczeństwie, a fakt, że tematy przez nią poruszane
są społecznie wrażliwe, może powodować że
odbiorca traktuje jej utwory jako głos danej grupy
opresjonowanej. „Zapewniam, że nie mam w ogóle
intencji mówienia za kogokolwiek. To jestem ja i
mówię o swoich doświadczeniach.” – kończy artystka.

- Jaki temat w sferze aktywizmu jest dla ciebie
najważniejszy?
„Wątpię, że możliwe jest ponumerowanie aktualnych
problemów na świecie wedle ich istotności” – tak
swoją wypowiedź rozpoczęła Susk. Powód? Aktywizm
to rzecz dosyć indywidualna, każdy walczy z tym, co
dotyka go w największym stopniu. Mimo przewagi
medialnej najpowszechniejszych problemów, nie
należy bagatelizować tych mniejszych. Odpowiadając
na pytanie w telegraficznym skrócie, artystka mówi –
„szeroko rozumiane prawa człowieka są dla mnie
niezmiernie istotne, ale za rzecz fundamentalną dla
naszego istnienia jako ludzkości uważam jednak
sprawę kryzysu klimatycznego, z przyczyn dość
oczywistych: jeśli nie powstrzymamy drastycznych
zmian stanu klimatu wszelkimi sposobami, to po
prostu wyginiemy. I wtedy już kaplica.” 

.
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    Podsumowując, myślę że współczesny aktywizm
nie powinien kojarzyć się tylko z udziałem w
demonstracjach, radykalnymi protestami i
stanowczym działaniem. Swoją postawę, chęć zmiany
czy buntu, możesz wyrażać w każdej formie, np.
poprzez muzykę, sztukę, czy zwyczajną dyskusję. 
 Aktywizm to chęć zmiany, a taka powinna być w
każdym i każdej z nas. 

- Czy uważa pani że stereotyp "czytanie wymaga
bardzo dużo wolnego czasu" jest zgodny z
rzeczywistością? 
"Nie, dlatego że możemy czytać zawsze i możemy
czytać wszędzie. W związku z tym wiele osób
zarówno czyta w smartfonach elektroniczne wersje
książek, jak i bierze książkę ze sobą. Bardzo często
obserwuję w metrze czy w tramwaju, że wyciągają
książki, czytają autentyczne papierowe książki, a nie
książki elektroniczne. W związku z tym każdy może
znaleźć czy 15 minut, czy 20 minut, bo przecież to nie
chodzi o to, żeby czytać całymi godzinami, chociaż to
jest najbardziej wartościowe, bo nie odrywamy się od
świata, który jest światem wykreowanym. Natomiast
co tutaj dużo mówić, każdy moment skorzystania z
książki jest momentem wartościowym.” 

- Książki autorek i autorów takich jak Jo Nesbo,
Olga Tokarczuk, Stephen King czy Remigiusz Mróz,
zdominowały rankingi czytelnictwa w 2022r. Czy w
bibliotece szkolnej, znajdziemy także dzieła
współczesnych autorów i autorek? 
"Trzy lata temu nastąpiło coś, co było niesamowitym
wydarzeniem w życiu biblioteki szkolnej, a mianowicie
zostaliśmy beneficjentami Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Polega on na tym, że szkoły
wnoszą o akces i po przedstawieniu dokumentów,
które zaświadczają, że zostały przeprowadzone
ankiety, że mamy czytelników, którzy proponują
książki, dostajemy określoną ilość pieniędzy i w
naszym przypadku było to 15 tysięcy zł. To jest
ogromna suma do wydania na książki. Nie mogliśmy
kupić żadnych książek naukowych, żadnych
podręczników, żadnych książek zawodowych. W
związku z tym zostało kupionych blisko 1000 książek
najbardziej potrzebnych, najbardziej wyczekiwanych.
To były książki bardzo różnorodne, przede wszystkim
książki przygodowe, kryminały, fantastyka i to
zarówno fantasy, jak i techno. Nie mogliśmy kupić ani
komiksów, ani mangi, bo NPRC nie zakładał kupowania
takich pozycji. Natomiast kupiliśmy bardzo dużo
książek i poezji, także mniej popularnych autorów. Czy
to Kabaret Starszych Panów, czy Jacek Kaczmarski,
czy Agnieszka Osiecka, czy biografie znanych (np. 50
Cent czy Jack White). Pojawiły się książki dotyczące
kultury japońskiej, ale przede wszystkim beletrystyka.
Od legend japońskich, baśni japońskich, klasyki
japońskiej z XIV-XV wieku, aż do współczesnej
literaturze japońskiej. Bo po prostu to jest coś, czego
w wielu bibliotekach nie ma. To jest specyficzny
rodzaj czytelnika, który ma u nas nawet swój kącik."
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Biblioteka szkolna, rozrywka
na wyciągnięcie ręki

Jakub Garbaczewski 

Coraz więcej osób wypożycza książki w bibliotekach
szkolnych. Tezę tę potwierdzają statystyki Biblioteki
Narodowej, które w klarowny sposób pokazują, iż
książki tam wypożyczane stanowią co rok o 1 punkt
procentowy więcej wszystkich przeczytanych dzieł.
Wynika to z coraz większej ilości lektur, ale także z
przełamywania pewnych stereotypów - uprzedzeń
uderzających bezpośrednio w funkcjonowanie tych
instytucji. Na myśli mam oczywiście przeświadczenie
o braku dostępności nowych, interesujących i
czasami kontrowersyjnych książek autorów i autorek
XXI wieku.
    Żeby na zawsze rozwiać wątpliwości dotyczące
szkolnej biblioteki, o księgozbiór, czytelnictwo w
Kasprzaku i gust literacki, zapytałem panią profesor
Aldonę Szpejn.

- Czy uważa pani że ilość osób czytających książki
w Kasprzaku jest za mała? 
“Od kilku lat obserwujemy przyjście czytelników do
biblioteki szkolnej i to, że ilość czytelników mniej
więcej utrzymuje się na podobnym poziomie. Są
różnice tam 50-100 osób rocznie, ale w gruncie
rzeczy od kilku lat stan jest bardzo podobny.” -
odpowiada pani profesor. Dopytałem także o
moment przełamania, swego rodzaju Kasprzakowy
"krach" czytelnictwa. “Było oczywiście bardzo duże
tąpnięcie na przełomie lat dwutysięcznych. To było
jeszcze zamieszanie ze zmianą szkolnictwa, z
wybudowaniem gimnazjów, zerwaniem tych więzów
jakby dawnej szkoły. Wtedy i pojawienie się
smartfonów, i internet w komórkach odciągnął dużą
rzeszę czytelników od bibliotek.” 
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„Idoli” to kwintesencja wychodzącego co wtorek
podcastu Matyldy Hej. Warto zaznaczyć, że
wszystkie rozmowy i audycje dostępne są także na
Spotify i Apple Podcasts. 
    W serwisie znajdziemy także klasyczne stacje
radiowe, takie jak: TOK FM, Rock Radio, Radio Pogoda
czy Radio Złote Przeboje. Opcja ta wydaje się
szczególnie atrakcyjna dla zainteresowanych polityką
i regularnych słuchaczy radiowych audycji.
     W zamian za druk naszego pisma, na łamach
Kasprzak Post publikować będziemy recenzje
podcastów i treści dostępnych na platformie,
podsumowywać nowości i analizować wypowiedzi
gości. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
korzystania z Tuby w wersji przeglądarkowej oraz do
pobierania darmowej aplikacji dostępnej w App Store
lub Google Play. 
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Czym jest Tuba?

Redakcja Kasprzak Post

    Muzyka jest z nami od zawsze. Towarzyszy nam w
pracy, zabawie, odpoczynku, a nawet w obrzędach
religijnych. Coraz więcej osób słucha muzyki, i choć
gatunki stale ewoluują, a dostęp do utworów zmienił
się diametralnie w przeciągu kilkunastu lat, wszyscy
mogą znaleźć coś dla siebie.
    Tuba to świetna propozycja dla wszystkich fanów
tej dziedziny sztuki. Kolekcja kilkunastu starannie 
 skomponowanych stacji muzycznych stanowi
ciekawą alternatywę dla klasycznych playlist w
serwisach streamingowych. Każda stacja
reprezentuje najpopularniejsze gatunki muzyczne. W
serwisie znajdziemy propozycje dla amatorów i
amatorek polskiego hip-hopu, popu, polskiej
muzyki alternatywnej, a nawet K-popu i
melancholii.
    Jednak Tuba to nie tylko muzyka, to także
podcasty, rozmowy z artystami, muzyczne
opowieści i zaglądanie za kurtynę muzycznego
biznesu. Fanom polskiego hip-hopu na pewno
spodoba się FAMA. Prowadzony przez Krzysztofa
Nowaka podcast to pojawiająca się co 2 tygodnie
rozmowa o kulisach rapu, pełna ciekawych gości i
interesujących tematów. Kontrą na tę propozycję
wydaje się K-cast, czyli świat K-popu w pigułce.
Koreańskie nowości, omówienia legendarnych
bandów i historie 

- Czy ma pani jakąś ulubioną książkę?
“Oj tak, wiele książek. W zależności od tego, czego
akurat w danym momencie potrzebuję, czy trochę
odpoczynku, czy czegoś, nad czym muszę się
zastanowić, a może chciałabym się z czegoś pośmiać.
To od tego mam swoich ulubionych autorów. Jeden
to jest Leopold Tyrmand i jego Zły. Fantastyczny,
rewelacyjny wizerunek Warszawy i przygód mściciela,
który niszczy zło dziejące się w Warszawie w roku
mniej więcej 1955. Natomiast opisy tej Warszawy,
której przecież ja nie znam, bo to jest głęboka historia,
zawsze mnie bardzo cieszą i wzbudzają wielki
zachwyt, bo takie pióro rzadko się zdarza.” 

Tuba - serwis muzyczno-podcastowy
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Ernest Dziuba -
przyszłość naszego kraju
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Warszawa z lotu ptaka

Kacper Lukstaedt

Ernest Dziuba. Uczeń XXII Liceum im. Jose Marti w
Warszawie. Wizjoner, wolontariusz, wybitny myśliciel,
a w wolnych chwilach mój dobry znajomy. Został on
wybrany w głosowaniu do Sejmiku Młodzieżowego i
przydzielony do okręgu 7 (Warszawa zachodnia i
okolice). Mówi, że robiąc to, chce być naszym głosem,
działać dla nas (młodzieży), byśmy razem mogli
stworzyć wspólną przyszłość. Oto kilka spraw, o jakie
go zapytaliśmy:
- Sejmik młodzieży, czyli co?
- Jakie są Twoje plany zmian?
- Co to oznacza dla uczniów Kasprzaka?
- Jakie są Twoje plany na przyszłość?
    „Sejmik młodzieżowy, jest to pod-instytucja
naszego województwa, która umożliwia młodzieży
składanie pomysłów na poprawy, bądź zmiany oraz
wprowadzanie ich w życie” – Mówi Ernest. Według
niego jest to okazja, wielka okazja, dzięki której będzie
w stanie w końcu rozwinąć skrzydła i wpłynąć na
swoje otoczenie w korzystny dla nas wszytki sposób.
    W rozmowie bardzo kładł nacisk na poprawę
naszego bytu w miastach. Chciałby m.in
„odbetonizować” nasz krajobraz. Myślę że wszyscy się
zgodzimy, że brak zieleni, która jest notorycznie
zastępowana pasmami szarego asfaltu i betonu, jest
czymś z czym należy walczyć. Ernest planuje powolne
odchodzenie od tego, na rzecz pasów zielonych, tak
jak jest to np. w Niemczech, gdzie jezdnie dzielą
żywopłoty i drzewa. Jednak na nic się to zda, jeśli nie
zrobimy najpierw czegoś ze źródłem problemu –
samochodami. Na to też dzisiejszy gość
zaproponował rozwiązanie. Jego zdaniem powinniśmy
zainwestować w rozwój komunikacji miejskiej. 
„To co mamy teraz, to za mało, problemy zaczną
narastać, jeśli nic z tym nie zrobimy". A mamy
przecież też inne miasta/wioski poza Warszawą, one
też potrzebują dostępu do komunikacji miejskiej! 
Powinniśmy zadbać o rozwinięcie sieci łączącej te
miasta, gdyż obecnie jest niewydajna.”. Zapytany, co
przez to rozumie, odpowiada – „Wiele z maszyn
przeznaczonych na transport publiczny jest
przestarzałych (tramwaje nazywane trumnami są
tego dobrym przykładem) lub cierpi z powodu złego
ruchu drogowego, bądź w przypadku pociągów,
chronicznych opóźnień i awarii.

Jest wiele aspektów, które można naprawić i ja
postaram się to zrobić”.
    Ernest zapytany, jak będzie wyglądała jego realna
władza odpowiada, że „ma nadzieję”. Na pewno z dnia
na dzień nie przejmie kontroli nad Warszawą i nie
odbuduje kraju, lecz będzie miał rzeczywisty wpływ
na stan naszego miasta. Niezwiązanie z żadną
organizacją, czy innym ugrupowaniem też jest dużym
plusem. Nie jest on zależny od nikogo i z wolnymi
rękoma może zabrać się do pracy.
    Jednak co to będzie oznaczać dla nas, uczniów
Kasprzaka? Okazuje się, że całkiem sporo. Jeśli uda
się Ernestowi przepchnąć swoje pomysły, możemy
liczyć na bardziej ekologiczną, zieloną Warszawę.
Powstaną nowe tereny zielone, czyli również nowe
miejsca w jakich my i nasi rówieśnicy możemy się
spotykać. Liczymy również na to, że poprawi się nasz
dojazd do szkoły. Znaczna część uczniów nie ma
luksusu mieszkania w stolicy, a ci którzy w niej
mieszkają niekiedy jadą jeszcze dłużej z uwagi na
korki. Możemy się szykować na dużo pozytywnych
zmian i kto wie, może sam dożyję czasów w których
ludzi nie będzie dziwić, że komunikacja miejska jest
punktualna, a drogi wyjazdowe nie wypchane po
brzegi.
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Radio Luxembourg,
europejski głos wolności
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Studio nagraniowe radia Luxembourg

Jakub Garbaczewski

Na podstawie artykułu Jarka Szubrychta z dnia 30.12.2022 w GW

HISTORIA

„W dzisiejszych czasach radia słucha się tylko w
samochodzie” – choć to oczywista bzdura, pokrywa
się ona ze smutną statystyką. Coraz mniej osób
słucha radia, a ponad połowa wszystkich słuchaczy
włącza je tylko podczas jazdy. „Muzyczne centrum
Europy” – bo tak przedstawiało się Radio
Luxembourg, nie było nawet minimalnie
przesadzonym określeniem. Słuchanie Luxy stało się
bowiem rutyną, oknem na świat i receptą na szarą
rzeczywistość komunistycznego miru.

    30 lat temu, a dokładniej 30 grudnia 1992r. ucichło
kultowe Radio Luxembourg, czyli najważniejsza stacja
radiowa epoki rock’n’rolla. Jego wpływ na polską
muzykę, był, jest, i będzie nieoceniony. Wszystko
dzięki temu, że w owym czasie słuchali go wszyscy,
także przyszli muzycy, pracownicy wytwórni
fonograficznych, politycy, dziennikarze i prezenterzy.
Dla wielu była to muzyka wolności, teksty rockowych
legend pobudzały wyobraźnie, inspirowały do walki o
lepsze jutro, wszyscy chcieli życia, jakiego zdawały się
doświadczać nastolatki z piosenek i tekstów The
Rolling Stones, The Beatles czy Led Zeppelin. 

    Wszystko co dobre, kiedyś się kończy… Nie inny los
czekał więc Luxy. Kluczowa w całej historii okazała się
Wielka Brytania, bowiem radia z księstwa słuchało aż
20 procent populacji całych wysp. Dla wyjaśnienia, są
to zasięgi niewyobrażalne w dzisiejszym świecie. BBC
musiało poradzić sobie z zamorską konkurencją, w
1967r. powstało więc Radio One. Brytyjczycy zyskali
możliwość słuchania swojej ulubionej muzyki w
lepszej jakości, a reklamodawcy trafniejszego
docierania do odbiorcy. Rozpoczął się upadek Stacji
Gwiazd, przychody firmy przestały wystarczać na
utrzymanie stacji. Trudno się dziwić, bowiem
rachunek za prąd wynosił ponad milion euro rocznie.
    Podczas kilkudziesięcioletniej historii radia, jego
studio odwiedzili najsławniejsi artyści wszechczasów.
Działalność stacji, jak i popularyzacja rock’n’rolla
przyczyniła się do pewnego rodzaju rewolucji
kulturowej. Choć po upadku bloku wschodniego
przyzwyczailiśmy się do suwerenności, Radio
Luxembourg zostanie zapamiętane jako europejski
głos wolności.
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„Król” autorstwa Szczepana Twardocha to książka
przedstawiająca obraz Polski, a dokładnie Warszawy
chwilę przed wybuchem II wojny światowej. Ukazuje
ona ówczesny podział religijny, społeczny i polityczny.
Dwie różne Warszawy - Polacy i Żydzi - w świecie, w
ktorym władza i siła są najważniejszymi wartościami.
    Akcja zaczyna się od walki bokserskiej dwójki
przeciwników – Polaka Andrzeja Ziembińskiego,
reprezentanta Legii oraz Żyda Jakuba Szapiro z klubu
Makabi - drużynowe mistrzostwo stolicy. Wśród
widzów są siedemnastoletni Mojżesz Bernsztajn oraz
Kum Kaplica - król warszawskiego półświatka. Historia
ma swój początek w chwili triumfu żydowskiego
zawodnika…
    Uważam, że jest to książka naprawdę godna
polecenia. Doskonale ukazuje klimat Warszawy z lat
30. XX wieku. Zawiera wiele nieprzewidywalnych
zwrotów akcji, które wciągają czytelnika w historie
głównych bohaterów, zwłaszcza ich konfliktów i
problemów.

Luty, 2023

„Później” jest kolejną z serii krótszych horrorów.
Historia jest przedstawiona w postaci internetowego
bloga. Główny bohater, James, opowiada
dotychczasową historię swojego życia oraz pewnej
zdolności, jaką posiada. Chłopak jest w stanie widzieć
zmarłych przez jakiś czas po ich śmierci. Ta
nadnaturalna umiejętność nieraz uratowała go z
opresji, ale również omal nie stracił przez nią życia.
Fabuła książki nie wydała mi się jakoś bardzo
oryginalna, kiedy przeczytałem jej opis i rzeczywiście
taka nie jest. Motyw osoby widzącej zmarłych jest
dość oklepany, a tutaj choć King bawi się konwencją,
to czuć lekki niedosyt. Recenzje rozpływały się nad
problemami dorastania związanymi z brzemieniem,
jakim Jamie został obdarzony, lecz w praktyce jest
zupełnie inaczej. Spotkania z duchami, które miały
jakiś większy wpływ na życie bohatera można zliczyć
na palcach jednej ręki. Reszta to po prostu
„Widziałem martwego człowieka w drodze do domu.”.
Jamie stara się utrzymać swojego bloga w napięciu,
lecz cały czas sadzi niestosowne żarty i mówi jak to
przywykł do swojego dziwactwa. Główna postać ze
świata duchów również nie pomaga. Jest to duch
pewnego fikcyjnego zamachowca, który siał postrach
w Nowym Jorku i popełnił samobójstwo, kiedy jego
tożsamość wyszła na jaw. Nie ma on głębi charakteru.
Jedyne co robi podczas całej książki, z wyjątkiem
trzech końcowych stron, to pojawianie się z
uśmiechem za drzewem czy w szybie... Pokonanie go
też jest nieporozumieniem. I tu leży największy
problem całej książki. Jest pisana jak jeden wielki żart.
Ma szokować, być wulgarna dla samego bycia
wulgarną i za wszelką cenę nie pozwolić choć na
chwilę zawahać się, że to co czytasz to książka grozy.
Żarty o stosunku matki ze znajomą, duchy, którym
widać majtki, niedojrzały humor blogera, z jakim pisze
swoją opowieść… To tylko kilka przykładów. Samo w
sobie nie byłoby to może złe, lecz połączenie
wszystkich tych aspektów nie pasuje do siebie i
końcowy produkt wyszedł niedopieczony i nijaki.
Znam horrory z humorem, niestety „Później” nie jest
ani horrorem, ani dobrą komedią. Mimo wszystko
jednak polecam tę książkę największym fanom
Stephena Kinga.
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Recenzja - Później

Kacper Lukstaedt

Okładka książki "Król" Sczepana Twardocha
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Nie jest ona długa, a forma niedużej, podręcznej
książki jest miłą odmianą od standardowej twórczości
tego wybitnego autora.

FAQ:

Jak konkretnie będzie wyglądała praca w
dziennikarstwie?
Twoim zadaniem jest wymyślanie tematów i
tworzenie tekstów. Możesz pisać na jakikolwiek temat,
w jakiejkolwiek formie. Po napisaniu artykułu wysyłasz
go nam, a zespół redaktorów głównych, aktualnie
składający się z 2 osób, rozszerzany o
najaktywniejszych dziennikarzy, decyduje o formie
publikacji twojego tekstu. Do gazety drukowanej
trafia średnio 8-10 artykułów, na stronie będzie ich
około 15.

Czy trzeba angażować dużo prywatnego czasu?
Piszesz kiedy masz czas, pomysł i chęci. Nie ma
żadnej presji, oczekiwań ani wymagań. Jeśli
wpadniesz na ciekawy temat, bierzesz się do roboty i
wysyłasz nam artykuł.
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Współpracuj z nami!

Redakcja Kasprzak Post

   Interesujesz się dziennikarstwem, chcesz
angażować się w życie szkoły, a może masz świetny
pomysł na artykuł? 
    Szukamy osób kreatywnych, które w ciekawy
sposób potrafią przedstawić swój świat naszym
czytelnikom. Nasze teksty dotyczą wszystkich
aspektów życia, nie ograniczamy się tylko do
tematów związanych z Kasprzakiem. Jako
dziennikarz/dziennikarka masz pełną swobodę
tworzenia treści. Możesz pisać o filmach, muzyce,
grach, a nawet polityce i astrologii. 
   Jeśli jednak nie czujesz się dobrze z piórem w ręku,
zachęcamy do członkostwa w Laboratorium
Kasprzak Post. Na zlecenie redakcji, jego członkowie
będą przeprowadzać ankiety, sondaże i badania
społeczne wśród uczniów naszej szkoły. Chętnych do
działania zapraszamy na Instagrama @kasprzakpost,
gdzie z miłą chęcią odpowiemy na dodatkowe
pytania i podzielimy się szczegółami współpracy.

Okładka książki "Później" Stephena Kinga

- Książka dostępna w bibliotece szkolnej

@kasprzakpost kasprzak.edu.pl


