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„ PO PROSTU STARAM SIĘ WYCISZYĆ I SKUPIĆ
NA TYM , CO M AM ZAŚPIEWAĆ I PRZEKAZAĆ ”
- wywiad z Aleksandrą Kurek, zwyciężczynią VI. edycji Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej
"Muzyką w wiersz"
Aleksandra Kurek jest uczennicą Publicznego Gimnazjum nr 7
im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie. Zachwyciła publiczność
i jury świetnym zaśpiewaniem utworu "Z kim tak ci będzie źle jak
ze mną", dzięki czemu zajęła I miejsce.

Redakcja gazetki „Bez Tytułu”: Jak się
czujesz jako zwycięzca?
Aleksandra Kurek: Jest mi bardzo
miło, że jury wybrało właśnie mnie.
Jestem zadowolona ze swojego występu, tym bardziej, że poziom był bardzo
wysoki.
Red.: Czy interesujesz się muzyką
lub poezją?
A. K.: Tak, muzyką interesuję się tak
naprawdę od zawsze, a śpiewam od
drugiej klasy podstawówki.
Red.: Jaki jest Twój ulubiony wykonawca lub poeta?

Konkursy
Jeśli ktoś nie wierzył, że w „Herbercie”
uczy się mało zdolna młodzież to się
bardzo grubo mylił. Świadczą o tym
sukcesy naszych uczniów w konkursach przedmiotowych i artystycznych,
których przybywa z dnia na dzień!
Potwierdzeniem może być wyliczenie
kilku z tych najważniejszych:
• Karolina Włodarczyk – uczennica
klasy IB LO – została 10-krotnie nagrodzona w cyklu konkursów fotograficznych, jakie zorganizował Wydział Nauk
Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Fotografie oceniane przez jury
konkursu zwracało uwagę na artystyczne spojrzenie fotografa na otaczający nas świat i przyrodę. Nagrodzenie
fotografii Karoliny w pełni udowadnia,
że nasza uczennica ma nie tylko talent
fotograficzny i zmysł artystyczny, lecz

A. K.: Moim ulubionym
zespołem jest Coldplay,
którego wokalista jest
moim idolem. Bardzo
utożsamiam się z tym, co
przekazuje w swoich
tekstach i jestem bardzo
związana z jego utworami. Jeśli chodzi o poezję, bardzo lubię wiersze Wisławy Szymborskiej.
Red.: Co skłoniło Cię do
wzięcia udziału w konkursie?
A. K.: Myślę, że przede wszystkim
moja pasja, jaką jest muzyka i śpiew.
Red.: Czy brałaś już udział w podobnych konkursach?
A. K.: Tak, na konkursy jeżdżę od
czwartej klasy i byłam już na dość
sporej ilości.
Red.: Dlaczego wybrałaś tę piosenkę?
A. K.: Jest mi ona bardzo bliska, ponieważ interesuję się aktorstwem
i mogłam w niej wyrazić wiele emocji.
Red.: Ile pracy kosztowało Cię przygotowanie się do występu?

A. K.: Do tego konkursu przygotowywałam się mniej więcej od września,
ale ogólnie bardzo dobre przygotowanie piosenki zajmuje mi około miesiąca.
Red.: Czy czujesz tremę przed swoimi
występami?
A. K.: Tak, zawsze się stresuję. Staram
się, żeby ten stres był motywujący,
a nie paraliżujący, jak czasem mi się
zdarza, ale pracuję nad tym, żeby tak
nie było.
Red.: W jaki sposób przygotowujesz
się do występu na scenie?
A. K.: Po prostu staram się wyciszyć
i skupić na tym, co mam zaśpiewać
i przekazać.
Red.: Masz jakieś rady dla osób, które
dopiero zaczynają występy przed publicznością?
A. K.: Najważniejsze, żeby zawsze
wczuć się w piosenkę i przede wszystkim - kochać to co się robi.

również gorące serce i wrażliwą duszę…
• Reprezentacja uczniowska Gimnazjum nr 7 w składzie: Aleksandra Dawidziak, Klaudia Kępińska, Klaudia
Deredas, Agnieszka Bieniek oraz
Krzysztof Owczarek zajęła II miejsce
w IX Powiatowy Konkurs Przyrodniczy "Woda sfera życia". Warte podkreślenia jest to, że w rywalizacji indywidualnej miejsce I zajęła Klaudia Kępińska
a miejsce II – Aleksandra Dawidziak.
Część plastyczną konkursu również
zdominowali nasi uczniowie: miejsce I
zajęła Anna Sroga a miejsce II Krzysztof
Owczarek. Organizatorem konkursu
był SZSO w Bełchatowie.
• Reprezentacja „Herberta” w składzie: Natalia Stępczyńska, Aleksandra
Potok, Milena Wąsik, Julia Kwiecień
oraz Weronika Kucharska udowodniła,
że wiedza o społeczeństwie jest im

nieobca. W Powiatowym Konkursie
Wiedzy o Społeczeństwie organizowanym przez I LO im. W. Broniewskiego
w Bełchatowie I miejsce zajęła bowiem
Aleksandra Potok z klasy IIA LO, natomiast miejsce II zajęła Milena Wąsik
– uczennica klasy IIB LO!
• Zespół w składzie: Oliwia Więcławska, Weronika Matyja i Jędrzej Kośka
(kl. IA LO) zajął II miejsce w VI powiatowym konkursie "Bezpiecznie i Przedsiębiorczo”!
• Marcin Kula – nasz tegoroczny
maturzysta z klasy IIIB LO – zajął
I miejsce w III konkursie wiedzy
na temat „Żołnierzy Wyklętych” jaki
zorganizowany został przez Muzeum
Regionalnym w Bełchatowie. Warto
przy okazji wspomnieć, że Marcin…
powtórzył swój ubiegłoroczny sukces!

Wywiad przeprowadziły:
Katarzyna Kacprzak,
Aleksandra Jaskólska, kl. IB LO

