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W niedzielę 8 stycznia 2017 roku w auli naszego gimna-
zjum, jak co roku o tej porze, odbył się Koncert Bożona-
rodzeniowy dla rodziców i zaproszonych gości.

Na program koncertu złożyły się kolędy i utwory o te-
matyce bożonarodzeniowej  w wykonaniu Chóru Szkol-
nego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowi-
cach, zespołu wokalno-ruchowego „Koraliki” ze Szkoły 
Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach oraz 
zaproszonych do udziału w koncercie gości specjalnych.

Chór szkolny wykonał tradycyjne kolędy: „Przybieżeli 
do Betlejem” z towarzyszeniem altówki (Zuzia Myszk), 

„Cicha noc” oraz „Mizerna cicha”, w której partie solowe 
wykonały debiutantki Karolina Młyńska, Ania Cyper-
ska i Klaudia Wenta. Chórzystki wykonały też popular-
ne pieśni o tematyce bożonarodzeniowej, tj. „Kolęda 
płynie z wysokości”, w której wybrzmiały solo głosy 
naszych talentów: Pauliny Górlikowskiej i Małgorzaty 
Wróbel oraz „Mario, czy Ty wiesz” w oryginalnej inter-

Koncert Bożonarodzeniowy 
Chóru Szkolnego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach
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Duch
Na spektaklu pt. „Ghost” 
byliśmy w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni 23 lutego 2017 r.  
Przedstawiał misję ducha 
Sama , który został zabity 
przez bandytę. Na początku 
była scena, w której Sam, 
Molly i Carl byli przyjaciółmi. 
Molly marzyła o ślubie 
z Samem, ale jego śmierć 
pokrzyżowała te plany. 
W spektaklu głównymi 
postaciami byli: wróżbitka, 

zakonnice, bandyta, duch metra, lekarze, Sam, Molly, 
Carl, zakonnice , biznesmeni. W każdej scenie aktorzy 
mieli różne stroje, np. garnitury codzienne lub imprezo-
we. Były tam również świetne efekty specjalne, np. 
deszcz, obracająca się scena, światła reflektorów , pod-
kłady dźwiękowe. Śpiewano tam takie piosenki jak: 

„Więcej już”, „O, Molly” , „Pies w piwnicy”, „Ja kocham 
cię”, „Spadam już”, „Halleluja”, „Miałem swój świat”. 
W teatrze nie brakowało także białego dymu i śmiechu.

Spektakl bardzo mi się podobał . Przedstawiał dobro 
i zło. Ciekawe były sceny miłosne i wartka akcja. Nie 
tylko mnie się to podobało, widzom także, gdyż klaskali 
długo oraz wyrazili podziw wstając z krzeseł. Nie mogę 
doczekać się kolejnych wyjazdów do teatru muzycznego.
Dziękujemy paniom Iwonie Andraszewicz i Annie 
Budzanowskiej za zorganizowanie wycieczki na spektakl.

Marta Galeńska kl.II F

pretacji Pauli Jereczek. Klaudia Szreder, 
profesjonalnie jak zawsze, wykonała 
wspólnie z siostrą Patrycją piosenkę 

„Hej, ludzie idą święta” oraz „Merry 
Christmas”.

Chętnie gościmy na naszych koncer-
tach absolwentów gimnazjum, którzy 
włączają się do wspólnego śpiewania. 
Na tegorocznym koncercie gościliśmy 
Patrycję Szreder – obecną studentkę 
Uniwersytetu Gdańskiego, Emilię 
Klawikowską – uczennicę Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierako-
wicach oraz Martę Deyk – uczennicę 
I LO im. Hieronima Derdowskiego 
w Kartuzach. 

Zespół Koraliki wykonał opracowa-
nia wokalno-ruchowe do piosenek 
o tematyce zimowej: „Biały śnieg i ty” 
oraz „ Bóg narodzi się”. Choreografię 
przygotowała uczennica klasy V –  
Zuzanna Neubauer. 

W koncercie wystąpiły też bardzo 
młode artystki: pięcioletnia Martynka z Kiełpina oraz 
sześcioletnia Lenka z Sierakowic. Martynka wygłosiła 
wiersz pt. „Z blaskiem pierwszej gwiazdki”, zaś Lenka 
z towarzyszeniem chóru zaśpiewała piosenkę z repertu-
aru Zbigniewa Wodeckiego „Nauczmy się żyć obok 
siebie”. Słowa tego utworu były hasłem przewodnim 
naszego Koncertu Bożonarodzeniowego. Zostały 

umieszczone na zaproszeniach dla gości 
oraz na dekoracji. 

Utwory wokalne wzbogaciła muzyka 
instrumentalna. Kolędę „Cicha noc” 
w opracowaniu na trzy flety poprzecz-
ne wykonały uczennice Szkoły Muzycz-
nej w Kartuzach: Antonina Król, Paula 
Jereczek i Magdalena Myszk. W opraco-
waniu na akordeon zabrzmiały dwie 
kolędy: „Wśród nocnej ciszy” i „Gdy się 
Chrystus rodzi”. Zagrał je młody in-
strumentalista z klasy V – Szymon 
Szulc. Gościnnie wystąpiła również 
solo z gitarą uczennica klasy VI – Julia 
Błonk z piosenką „A kto wie”. 

Na koncert licznie przybyli zaprosze-
ni goście, rodzice występujących arty-
stów oraz nauczyciele obu szkół z dy-
rekcją na czele. Pan dyrektor Tomasz 
Ziemann podziękował w imieniu 
własnym oraz dyrekcji gimnazjum za 
piękny występ młodym artystom 
i rodzicom za przybycie.

Duża frekwencja towarzysząca koncertom bożonaro-
dzeniowym świadczy o zainteresowaniu rodziców  
tą formą prezentacji wokalno – instrumentalnych oraz 
tanecznych swoich dzieci i o potrzebie kontynuowania 
corocznych koncertów świątecznych dla rodziców 
i zaproszonych gości.

 Przygotowanie i realizacja – Wioletta Kuczkowska
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25 finał WOŚP pod hasłem „Dla ratowania życia  
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych” 
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej  
seniorom odbył się 15 stycznia 2017 w Gimnazjum  
im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach.  
Na początek zagrał Camp Koszykarski Klubu Sportowego 

„ BAT” z oprawą taneczną zespołu Black Dance. Na-
stępnie mogliśmy cieszyć się oglądaniem miniturnieju 

piłki nożnej juniorów rocznik 2006. O godzinie 16.30 
każdy chętny mógł wziąć udział w tańcu „Belgijka” 
który zaprezentowali absolwenci, uczniowie, nauczycie-
le i przyjaciele Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 
w Sierakowicach. Chwilę później nasza koleżanka 
Kornelia Wenta zaprezentowała piękny utwór operowy 

„O mio babbino caro”. Jednak to nie był koniec muzycz-
nych występów, zaraz po niej rozpoczął się koncert 

Ćwierćwiecze Orkiestry
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sekcji gitarowej pod kierunkiem pana Adriana Klawi-
kowskiego. Na koniec oglądaliśmy emocjonujący mecz 
koszykówki oldbojów „BAT” Sierakowice. 
Oczywiście pomiędzy tymi atrakcjami były licytacje 
różnych przedmiotów: piłki i koszulki z autografami ko-
szykarek i piłkarzy grających w turnieju oraz gadżety 
orkiestrowe. 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to akcja, którą 
warto wspierać. W tym roku zebraliśmy 34 107, 30 zł.

Wiktoria Czaja IIIc
.

Dnia 15 stycznia odbył się  
25. finał WOŚP pod hasłem  

„Dla ratowania życia i zdrowia 
dzieci na oddziałach ogólnope-
diatrycznych oraz dla zapewnie-
nia godnej opieki medycznej 
seniorów”. 

Do naszego sztabu należało 
pięćdziesięciu wolontariuszy. 
Zbiórkę pieniędzy prowadzono 
przy dwóch kościołach od same-
go rana, mimo mrozu i opadów 
śniegu. Po południu zaczęła się 
impreza w szkole. Można było 
tam obejrzeć mecze, zatańczyć 
belgijkę oraz posłuchać występów 
muzycznych. Odbyły się również 

licytacje koszulek, piłki i plakatu. Wieczorem zaczęli-
śmy podliczać, ile pieniędzy udało się zebrać. W sumie 
uzyskano ponad 34 tysiące złotych, czyli o 7 tysięcy 
więcej niż w zeszłym roku. Uważam, że było to na-
prawdę świetne wydarzenie, które przebiegło w bardzo 
miłej atmosferze. Mam nadzieję, że uzbierane pienią-
dze pomogą komuś, kto będzie ich bardzo potrzebował. 
Myślę, że w przyszłości również wezmę udział  
w podobnych akcjach.

Joanna Cyman IIId
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Nocne oglądanie filmów, dyskusje na temat dobrych 
(przystojnych) aktorów, ich stylu i gry, zwariowane 
wypady do kina, spoglądanie na migający kursor pod-
czas pisania recenzji… Bo jak opisać wrażenia czy 
odczucia, dla których czasami brakuje słów? Tak wła-
śnie w skrócie wyglądał filmowy projekt edukacyjny 

„Od braci Lumière po Andrzeja Wajdę, czyli kinemato-
grafia wczoraj i dziś”, który z inicjatywy uczennic klas 
2a i 2c zrealizowała pani Karina Jaroszewska. Wspólnie 
prześledziłyśmy losy ulubionych postaci oraz całkiem 
szczegółowo poznałyśmy drogę od początków sztuki 

filmowej do jej dzisiejszej formy i treści. Podczas kolej-
nych spotkań zdobyłyśmy informacje o początkach kina, 
rodzajach filmów, sztuce dyskutowania, wymiany 
poglądów i redagowania recenzji.

Pierwszym dziełem, którym postanowiłyśmy się zająć, 
był dobrze wszystkim znany film „Mój biegun”. Krok po 
kroku wczuwałyśmy się w sytuację Jaśka Meli oraz jego 
rodziców, analizując problem ludzkich tragedii, a także 
determinacji i dążenia do celu mimo wielu przeciwności.  
Wciąż pozostając w klimacie problemów nastolatków, 
przeszłyśmy do produkcji o kontrowersyjnym tytule 

Recenzja filmu „Sala samobójców”
„Sala samobójców” w reżyserii Jana Komasy to mocna, 
nieco szokująca produkcja z 2011 roku. Opowiada 
historię zagubionego, pochodzącego z zamożnej rodziny 
Dominika Santorskiego (Jakub Gierszał). Chłopak – jak 
prawie każdy licealista – chce się dobrze bawić, będąc 
przy tym sobą. Przez serię żenujących i przytłaczających 

przypadków szuka zrozumienia w cyberprzestrzeni. 
Trafia do gry, w której poznaje Sylwię (Roma Gąsiorow-
ska) – swoje wybawienie, a zarazem zgubę.

Film jako całość był ciężki w odbiorze. Prawdopodob-
nie taki był jego cel – ma skłaniać do refleksji.

Strona techniczna filmu zrobiła na mnie niemałe 
wrażenie. Nietypowa kolorystyka, świetna muzyka, 
czyli utwory klasyczne kontrastujące z muzyką mło-

dzieżową oraz sprawny montaż tworzą niepowta-
rzalny klimat, który powstaje przede wszystkim 
w polskich dramatach oraz thrillerach.

Motyw „życia” w grze komputerowej był wiel-
kim zaskoczeniem. Dzięki niemu w pięknej 
grafice poznajemy uczucia młodych bohaterów. 
Niestety, akcja w świecie realnym nie jest tak 
płynna. Przerysowane napady agresji świadczą 
o tym, jak „świeżym” aktorem był wówczas Jakub. 
Na szczęście dwoje dobrze znanych nam aktorów 
ratuje sytuację. Agata Kulesza (matka Dominika) 
oraz Krzysztof Pieczyński (ojciec chłopca) świet-
nie przedstawili sytuację rozpadającego się 
małżeństwa, które znajduje się w sytuacji pod-
bramkowej.

Film budzi we mnie mieszane uczucia. Nie 
zasługuje na miano klasyki, ale nie neguję warto-
ści, które niesie. Pomaga zagłębić się w rzadko 
poruszane tematy, takie jak presja społeczeństwa, 
brak zrozumienia przez najbliższą rodzinę, odrzu-
cenie wśród rówieśników czy przerzucanie realne-
go życia na wirtualne, czyli to na ekranie kompu-
tera. Zachęcam do obejrzenia filmu, ponieważ 
uważam, że wielu młodych ludzi może odnaleźć 
tam cząstkę siebie, nad którą warto pomyśleć.

Karolina Szulist IIa

Plakat Karoliny Szulist

Od braci Lumière po Andrzeja Wajdę, 
czyli kinematografia wczoraj i dziś 
Podsumowanie projektu filmowego dla klas drugich
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Recenzja filmu „Mój biegun”
„Mój biegun” to polski dramat obyczajowo-biograficzny 
opowiadający o Janie Meli - niepełnosprawnym zdo-
bywcy obu biegunów Ziemi. Reżyserem filmu, którego 
premiera odbyła się 25 października 2013 roku, jest 
Marcin Głowacki. W filmie wystąpili: Magdalena 
Walach, która zagrała rolę matki, Bartłomiej Topa –  
odgrywał rolę ojca, natomiast w samego Janka wcielił się 
Maciej Musiał. Film oparto na prawdziwych wydarze-
niach. Pokazuje nam życie Jasia po wypadku oraz jego 
zmagania z przeciwnościami losu.

 Fabuła zaczyna się od tragicznego wypadku Piotrusia, 
młodszego brata Janka. Rodzina odsuwa się od 
siebie, nie jest w stanie uporać się ze stratą i poczu-
ciem winy za śmierć chłopca. Ojciec, próbując odda-
lić od siebie wyrzuty sumienia, obwinia Janka. 
Bardzo często się kłócą. Matka nie jest w stanie 
pogodzić ze sobą męża i syna.

 Po kilku latach rodzinę dotyka kolejne nieszczę-
ście. Jasiek po kłótni z ojcem wybiega z domu. 
Podczas burzy chowa się w transformatorowni, 
gdzie zostaje porażony prądem, co skutkuje ampu-
tacją ręki i nogi. Wypadek chłopca jest tylko kolej-
nym elementem w trudnych relacjach ojcowsko-sy-
nowskich. Po wypadku Jaś cierpi, zamyka się w so-
bie, przechodzi długotrwałą rehabilitację, a także 

„walczy” z rygorystycznym, surowym ojcem, żądają-
cym od syna męstwa i hardości.

 Mężczyzna, przytłoczony atmosferą w domu 
i problemami, wyprowadza się. Jego syn stara się jak 
może pokazać ojcu, że świetnie sobie radzi bez 
niego, aczkolwiek po jakiś czasie poddaje się. Traci 
chęć do życia, nie ćwiczy, nie uczy się. Swój konflikt 
przełamują, gdy obaj spotykają się nad grobem 
Piotrusia. Wtedy uświadamiają sobie, jak bardzo 

„Sala samobójców”. Tu również został poruszony temat 
samotności, braku samoakceptacji oraz presji, której 
ulegamy pod wpływem środowiska. W obu filmach 
podkreślono, jak ważną częścią naszej codzienności, 
zwłaszcza życia nastolatków, jest rodzina.

Następnym krokiem było przeniesienie się do nieco 
innego wymiaru – odwróconej perspektywy. Urzekły 
nas paradoksy czasu w zabarwionych fantastyką fil-
mach „Wiek Adelaine” oraz „Dziwny przypadek Benja-
mina Buttona”. Przed obejrzeniem tych produkcji 
w większości marzyłyśmy o wiecznej młodości, oszuka-
niu czasu oraz innych podobnych przywilejach. Nieste-
ty, w obu przypadkach pomimo takiej szansy, czas nie 
był sprzymierzeńcem naszych bohaterów.

Punktem kulminacyjnym projektu stał się wyjazd do 
kina „Helios” w Gdańsku na ostatnie dzieło Mistrza 
Andrzeja Wajdy – „Powidoki”. Wycieczka poza przyjem-
nościami była swojego rodzaju szkołą przetrwania. 

teraz siebie potrzebują. Razem osiągają cel – Janek 
wyrusza na biegun z podróżnikiem Markiem Kamiń-
skim, a ojciec kończy budowę łodzi dla całej rodziny.

 Według mnie film naprawdę jest godny polecenia. 
Dramat szorstkiej ojcowskiej miłości przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie nie odciąga uwagi od historii 
głównego bohatera. Pokazuje nam, że w rodzinie siła 
i razem są w stanie pokonać wszystkie trudności. Jan 
Mela jest dla nas dowodem na to, że jeśli będziemy 
uparcie i z determinacją dążyć do celu, osiągniemy to, 
co zamierzamy. 

 Patrycja Bojanowska IIa

            Plakat Karoliny Szulist

Wzięłyśmy udział w konkurencjach „Dobiegnij na 
pociąg w ciągu minuty!” oraz „Z którego peronu odjeż-
dża nasz pociąg?”, a potem „Autobus do Sierakowic 
właśnie odjechał”. Na szczęście, warto było. Film wywarł 
na nas duże wrażenie i nie pozwalał na wymówienie ani 
jednego słowa długo po seansie, a klawiatura była gorąca 
od wystukiwania pochlebstw oraz zachwytów. 

Czy nasz projekt okazał się ciekawy? Zdecydowanie 
tak. Ciekawy i wartościowy. Dotyczył sztuki niezwykle 
popularnej w ostatnich latach. Sztuki masowej, ale 
wyselekcjonowanej przez nas. Dzięki szerokiej gamie 
możliwości mogłyśmy wybrać filmy, które niosły pewne 
wartości, czy przykłady postaw wartych podziwu. Filmy, 
których tematyka dotyczy zarówno problemów określa-
nych jako „życiowe”, jak i nietypowych, niemal metafi-
zycznych. Oglądanie filmów to nie tylko „gapienie się” 
w ekran. Sztuka filmowa to emocje oraz przeżycia, które 
czekają, aby je przyjąć i zrobić z nich użytek w przyszłości. 

Karolina Szulist, klasa IIa
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Recenzje filmu „Wiek Adaline”
.

Dar nieśmiertelności to niedoścignione marzenie. Prawie 
każdy kiedyś śnił o tym, jak by to było pozostać na zawsze 
młodym… Tego właśnie doświadczyła Adaline Bowman. 
Urodziła się na początku XX wieku, przez 30 lat swojego 
życia była normalną kobietą, ale wszystko się zmieniło 
zaledwie w jedną noc. W wyniku wypadku samochodo-
wego i trudnego do wytłumaczenia zjawiska fizycznego 
kobieta przestaje się starzeć. Pomimo upływu czasu 
bohaterka ma cały czas 30 lat. Wtedy Adaline zoriento-
wała się, że jej życie zmieni się niesamowicie, będzie 
musiała ciągle się ukrywać, bo jej „przypadek” wzbudza 
zainteresowanie. A najbardziej bolało ją to, że wszyscy, 
których kocha, będą starzeć się i umierać na jej oczach. 

Kiedy bohaterka poznała i pokochała mężczyznę 
o imieniu William, nie mogła znieść myśli, że będzie 
musiała patrzeć jak jej partner się starzeje. Zdecydowała 
się go opuścić. Nietypowym zbiegiem okoliczności po 
latach poznaje syna Williama, Elisa, w którym zakochu-
je się z wzajemnością. Kiedy prawda wychodzi na jaw, 

Adeline wsiada do samochodu i ponownie zdarza się 
wypadek… Od tego momentu wszystko się zmienia, ale 
bohaterka o tym nie wie. Dowiaduje się razem z widza-
mi. W ostatniej scenie, szykując się na bal, patrzy w lu-
stro i zauważa swój pierwszy siwy włos. I to paradoksal-
nie sprawiło jej największą radość. 

Moim zdaniem film robi się ciekawy od momentu 
wypadku bohaterki, potem dostarcza wielu wzruszeń 
i emocji. Ekranizacja uświadomiła mi, że wbrew pozo-
rom nie warto marzyć o wiecznej młodości. 

Wiktoria Sadowska IIa

.
„Wiek Adaline” to amerykański film romantyczny 
w reżyserii Lee Tolanda Kriegera z 2015 roku. 

Opowiada o 29-letniej kobiecie, która przeżyła 
wypadek samochodowy, a jego skutkiem było to, że 
Adaline przestała się starzeć. Może się wydawać, że jest 
to marzenie każdego człowieka, dzięki któremu może 
być szczęśliwy. Jednak dla bohaterki jest to klątwa, 
ponieważ musi ciągle zmieniać tożsamość i uciekać 
przed ludźmi, którzy chcą poddać ją eksperymentom. 

Niestety, podróżując traci 
kontakt z bliskimi, którzy 
starzeją się i odchodzą. Jej 
życie wydaje się kolorowe, 
jednak jest wypełnione samot-
nością.

Twórcy filmu „Wiek Adali-
ne” odwracają perspektywę 
i ukazują w tym zabarwionym 
fantastyką romansie, że 
nieprzemijająca uroda jest 
przekleństwem, a upływ czasu 
i pierwszy siwy włos – wyba-
wieniem. Film przypadł mi do 
gustu. Uważam, że skłania do 
refleksji i przypomina nam, że 
prawdziwe piękno życia 
ukryte jest w jego przemijaniu. 
Zachęcam do obejrzenia.

 Agata Domaros IIc 

Plakat Wiktorii Sadowskiej

Recenzja filmu „Ciekawy przypadek 
Benjamina Buttona”

„Ciekawy przypadek Benjamina Buttona” to amerykań-
ski melodramat z 2008 roku z wieloma elementami 
fantastyki. Wyreżyserował go David Fincher, a główne 
role zagrali Brad Pitt i Cate Blanchett.

Scenariusz opowiada o pewnym dziecku, które rodzi 
się po I wojnie światowej, jako noworodek z ciałem 
ponad 80-letniego starca. Jego ojciec, przerażony wyglą-
dem syna, podrzuca go pod drzwi domu dla starców. 

Uwięziona w młodości... 

 
,,Wiek Adaline” 

 

 

 

 

Blake Lively, Michiel Huisman,  

Kahy Baker, Harrison Ford, Ellen Burstyn  

Chłopiec zostaje tam wychowywany przez opiekunkę 
o imieniu Queenie, którą nazywa mamą. W tym miej-
scu spotyka on swoją pierwszą miłość – jest nią Daisy, 
wnuczka pensjonariuszki. Podczas kolejnych lat swojego 
życia Benjamin staje się coraz młodszym mężczyzną, aż 
po dzień, w którym umiera jako niemowlę. 

Ekranizacja jest fascynująca, gdyż ukazuje bardzo 
dziwny przypadek związany z przeszłością, jak i przy-
szłością. Pokazuje nam też to, że czasem powinniśmy 
pogodzić się z przeciwnościami losu.  

Weronika Reszka IIc
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Recenzje filmu „Powidoki”
.

„Powidoki” to ostatnia z produkcji słynnego polskiego 
reżysera – Andrzeja Wajdy. Inspiracją była historia 
malarza - Władysława Strzemińskiego (Bogusław Linda), 
który był zmuszony do tworzenia w czasach, gdy wszelkie 
odejście od wyznaczonych norm było karane represjami. 

Główny bohater już od pierwszych minut filmu 
pozostaje w nieciekawych stosunkach z ówczesną 
władzą. Wśród młodzieży jest niezwykle cenionym 
artystą, niestety, kadrze uczelni nie podoba się zacho-
wanie Strzemińskiego, który przekazuje uczniom 
własne obserwacje i poglądy dotyczące sztuki. To staje 
się podstawą do wyrzucenia Strzemińskiego z uczelni, 
a potem wykluczenia go ze środowiska artystycznego. 
Następstwem utraty stanowiska jest wiele trudnych 
sytuacji, które niszczą artystę od środka.

Film, oprócz wprawiania w zachwyt, autentycznie 
interesuje odbiorcę. Akcja toczy się w Polsce w czasach 
komunizmu, który przez niektórych był uważany za 
najlepsze możliwe rozwiązanie, co dla nas jest czymś nie 
do pojęcia.

„Powidoki” okazały się czymś zupełnie odmiennym 
niż pozostałe filmy Mistrza Wajdy, co nie znaczy, że 
gorszym. Klasyczne ujęcia, pomieszane z tymi, które nie 
miały na pierwszy rzut oka żadnego znaczenia, nadawa-
ły niepowtarzalny klimat wajdowskim filmom.

Motywem wartym uwagi w filmie była relacja Strze-
mińskiego z córką. Rozmowy pomiędzy tą dwójką skry-
wały wiele emocji, które nie mogły zostać okazane. Duma 
oraz doświadczenia ostatnich lat nie potrafiły wycisnąć 
z kilkunastoletniej Niki (Bronisława Zamachowska) łzy, 
oprócz tej jednej, jedynej sytuacji, gdy zastała w mieszka-
niu ojca jedną z byłych studentek, przynoszącą Strzemiń-
skiemu papierosy. Nie mogła znieść widoku ojca z inną 
kobietą w pobliżu, pomimo zaciętej relacji pomiędzy jej 
matką – Katarzyną Kobro a ojcem.

„Powidoki” szokują, wbijają w fotel, zmuszają do 
refleksji i przemyśleń po wyjściu z sali kinowej. Czy 

„Powidoki” zachwycają? Nie, one przede wszystkim 
wzbudzają w nas emocje, o których istnieniu nie mieli-
śmy wcześniej pojęcia. Tego nie można po prostu obej-
rzeć – to trzeba przeżyć.

„Dobre kino jest jak słońce. Na długo po seansie 
zostaje jeszcze pod powieką” – powiedział Andrzej 
Wajda. Czy „Powidoki” zostają pod powieką? Czy 
zostają tam inne filmy, które mieliśmy okazję obejrzeć 
w ramach projektu „Od braci Lumière po Andrzeja 
Wajdę, czyli kinematografia wczoraj i dziś”? O tym 
najlepiej przekonać się osobiście. Obejrzeć i wyrobić 
sobie własne zdanie, podjąć własną decyzję. A „każda 
decyzja jest dobra, bo jest wasza” – jak mawiał Włady-
sław Strzemiński. 

Karolina Szulist IIa

.
„Powidoki” to ostatni film Andrzeja Wajdy według 
scenariusza Andrzeja Mularczyka. Polska premiera 
odbyła się 13 stycznia 2017 r. Akcja dramatu toczy się 
w Łodzi w latach 50. ubiegłego wieku. Główny bohater 
to wybitny malarz Władysław Strzemiński - wykładow-
ca łódzkiej uczelni, który zbuntował się przeciwko 
ustrojowi komunistycznemu, przez co władza odebrała 
mu możliwość wykonywania zawodu. Główną rolę 
odegrał Bogusław Linda, który stanął na wysokości 
zadania i znakomicie wcielił się w rolę utalentowanego 
malarza i gorliwego antykomunisty. 

Scenografia i kostiumy były dobrze dopasowane, 
oddały klimat tamtych czasów . Ogólny nastrój filmu 
jest dość tajemniczy, zwłaszcza jeśli chodzi o samą 
twórczość Strzemińskiego. Co jakiś czas w tle pojawiają 
się jego obrazy, ale w sumie nic o nich nie wiemy.  

Moim zdaniem film zasługuje na pochwałę, ponieważ 
pomimo subtelnego i kameralnego stylu, jest bardzo 
dobrą ekranizacją. Tematyka filmu – dość obca współ-
czesnym nastolatkom – może zainteresować i przybliżyć 
młodym ludziom trudną rzeczywistość czasów komuni-
stycznych. 

Kinga Ramczyk IIa
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Warsztaty językowe „World Talks” odbyły się od 13 do 14 
lutego. Do szkoły zaproszono wolontariuszki z Malezji 
oraz Włoch. Nasze zajęcia miały miejsce w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych. Rozmowy dotyczyły głów-
nie kultury, jedzenia, strojów oraz tradycji obowiązują-
cych w Malezji, Chinach i Indiach. W czasie zajęć 
układaliśmy obrazki z kolorowego ryżu, co okazało się 
uspokajającym zajęciem. Innego dnia malowaliśmy 
chińskie znaki, co sprawiło nam mnóstwo kłopotów. 

„World Talks”

Aby przekonać się, jak smakuje kuchnia w Malezji, sami 
przygotowaliśmy jeden z deserów. Był on bardzo prosty. 
Składał się głównie z mąki, cukru, oleju i wody. Wolon-
tariuszka była bardzo miła i sympatyczna. W ciekawy 
sposób opisała nam te trzy kraje, korzystając z prezenta-
cji oraz krótkich filmów. Było to ciekawe doświadczenie, 
które zmieniło mój pogląd na inne kultury. 

Sebastian Syldatk Id
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Czternastego lutego 1994 
roku Marcelina jak zwykle 
wpatruje się w jeden punkt. 
Ulicą Mickiewicza przecho-
dzą zawsze ci sami ludzie. 
Śpieszą się. Dziewczyna 
lubiła ich oglądać i rozmy-
ślać. W jej głowie rodziły się 
różne refleksje, ale nie dziś. Dziś obudziła się w złym 
nastroju. Marcelina należała do tych ludzi, którzy nie 
obchodzą Dnia Zakochanych. Uważała, że osoba, która 
kocha, powinna obdarzać drugą miłością bezwzględną 
i nie tylko od święta. Jej wymarzona miłość to taka po 
grób. Wyszykowałą się i wyszła do szkoły. Tego dnia 
śnieg mocno padał. Ulica Mickiewicz była zasypana. 
Marcelina nienawidziła śniegu i zimy. Jako okularnica 
miała ograniczoną widoczność.

– Co może dziś jeszcze bardziej zepsuć mi humor? –
pomyślała i ruszyła w kierunku szkoły. Po drodze mijała 
sklepy i restauracje, czerwień i serduszka dominowały 
w wystroju. Jednak dziewczyna nie zwracała na to 
uwagi. Śpieszyła się tak, jak ci ludzie, których obserwo-
wała. Po kilku minutach dotarła do szkoły. Skierowała 
się do szatni , gdzie od razu dał się wyczuć walentynko-
wy nastrój. Z pośpiechu potrąciła jakiegoś chłopaka. Był 
to wysoki brunet o kręconych włosach z charaktery-
styczną koszulką „Queen’’. Ta koszulka przykuła uwagę 
Marceliny. Był to jej ulubiony zespół. Jednak z roztar-
gnienia nawet nie przeprosiła chłopaka, tylko szybko 
pobiegła na lekcje. Matematyczka nie lubiła spóźnial-
skich. Cały czas myślała o spotkanym chłopaku i nie 
mogła się skupić. Miała do siebie trochę żalu, że nie 
zagadała do niego. I tak mijały lekcje. Kiedy przyszedł 
czas wf–u, Marcelina zbiegła do szatni. Przypomniało jej 
się, że nie zabrała stroju z szafki. Nagle znowu ujrzała 
tego chłopaka. Nie wiedziała, co zrobić. Serce zaczęło jej 
bić w zastraszającym tempie

– Przecież żyje się tylko raz i nie można być wiecznie 
nieśmiałym – pomyślała i ruszyła w jego kierunku.

– Cześć – powiedziała. Chyba powinnam cię przepro-
sić, tak niefortunnie wpadłam na ciebie.

– Oj, nic się nie stało
– Jestem Marcelina
– A ja Juliusz. Możesz 

mówić po prostu Julek. Nie 
przepadam za tym imieniem, 
jak dla mnie za bardzo 
poetyckie, może nawet 
trochę szlacheckie. A ja 

jestem zwykłym chłopakiem, muzykiem, nie pasuje to 
do mnie.

Marcelinę zaskoczył Julek. Dostrzegła w nim coś 
innego. Nie był taki jak wszyscy. Żył swoim życiem, nie 
interesowali go inni. Rozmawiali ze sobą godzinę, kiedy 
Marcelina zorientowała się, że powinna być na lekcjach.

– Przepraszam cię, ale muszę iść.
– Rozumiem. Może spotkamy się dziś o 16.00  

naprzeciwko parku?
– Przyjdę na pewno!
Rano dziewczyna obudziła się w złym humorze, 

a teraz? Jest najszczęśliwsza. Z niecierpliwością czekała 
na spotkanie z Julkiem. O 16.00 czekała w umówionym 
miejscu. Ujrzała go z oddali. Była coraz bardziej pod- 
ekscytowana.

– Miło cię znów zobaczyć – przywitał się chłopak.
– Nie mogłam się doczekać.
– Proszę, to dla ciebie. Prezent z okazji walentynek.
– Jak to? Dziś walentynki? Kompletnie zapomniałam.
– Nie szkodzi. Mam pomysł. Czy zechciałabyś pojść  

ze mną do pizzerii? Znam takie fajne miejsce.
– Z wielką ochotą! – odrzekła z entuzjazmem.
Udali się i do pobliskiej pizzerii. Czas płynął tak 

szybko, że żal było wracać do domu. Julek był bratnią 
duszą. Rozmawiali o wszystkim: o muzyce, sztuce, 
książkach, filmach, grach. Dla dziewczyny był to najlep-
szy dzień w życiu. 14 lutego 1994 roku. Wtedy poznała 
Juliusza - chłopaka swoich marzeń. Do dziś żyją razem. 
Jako mąż i żona. Mają szczęśliwą i kochającą rodzinę. 
I wierzą, że tak będzie na zawsze. 

Nigdy nie wiesz, co się w życiu wydarzy.

 Dominika Teclaf IIId

Walentynkowe spotkanie
Opowiadanie
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