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wiele miłych niespo-

dzianek, ciekawych 

wydarzeń, szczęścia i 

mocy do realizacji ma-

rzeń i planów.  
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 Jak co roku 

grudniowy czas przy-

wołuje miłe refleksje. 

Oczekujemy z nie-

słabnącą dziecięcą 

radością na wszystkie 

elementy budujące 

atmosferę Świąt Bo-

żego Narodzenia. 

Ubieranie choinki, 

kolacja wigilijna, 

dzielenie się opłat-

kiem wraz z pierwszą 

gwiazdką na niebie, 

śpiewanie kolęd, w 

końcu te zgrabnie za-

pakowane prezenty 

pod świątecznym 

drzewkiem …  

 Życzę całej 

społeczności Liceum 

Ogólnokształcącego 

im. Piotra Skargi w 

Pułtusku, aby baśnio-

wa atmosfera Świąt 

Narodzenia Pańskie-

go urzeczywistniła 

się w każdym domu. 

Życzę wiary, optymi-

zmu, radości, zdrowia 

i chwili wytchnienia 

w gronie najbliższej 

Rodziny i Przyjaciół.  

WESOŁYCH ŚWIĄT! 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA! 

Oczekiwanie na Święta 

Bożego Narodzenia to dla 

każdego ucznia prawdziwa 

rozkosz…. To poprawianie 

ocen  w ostatniej chwili, 

niekończące się zapowie-

dzi prac klasowych i kart-

kówek, a na deser krem 

a’la śnieg i wszechobecna 

gwiazdkowa atmosfera. 

Żyć nie umierać!      Tym-

czasem, gdy zapał wszyst-

kich osiąga swoiste apo-

geum a reszta szarych 

komórek ostatkiem sił 

wypatruje mety, życzę  

wszystkim– Pani Dyrek-

tor, niestrudzonemu Gro-

nu Pedagogicznemu, admi-

nistracji szkoły, pracow-

nikom obsługi, a przede 

wszystkim NAM – LICE-

ALISTOM, pięknych, we-

sołych Świąt Bożego Na-

rodzenia. Cieszcie się 

czasem wolnym i… …Carpe 

diem moi mili! 

Martyna (Redaktor na-

czelny) 

Carpe diem, czasopismo młodzieży  

LO im. Piotra Skargi w Pułtusku. Miesięcznik 
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„A kiedy przyjdzie na Ciebie czas, 

a przyjdzie czas na Ciebie…” Słowa 

piosenki, słowa o przemijaniu… Mi-

nął listopadowy weekend związany 

z pamięcią o tych, którzy odeszli…. 

W moim życiu spotkałam 

ludzi, którzy wiele do niego wnieśli: 

wiedzą, postawą, charakterem, 

poczuciem humoru. Kilka postaci 

było związanych z Liceum.  

Chciałam przywołać kilka 

wspomnień o tych, których lubiłam i 

ceniłam, a którzy już nie żyją, po 

to, żebyście wiedzieli, że nawet 

jeżeli dzisiaj nauczyciel Was de-

nerwuje, bo wymaga, bo zadaje, bo 

się na Was „wyżywa”, to za 20 lat 

uśmiechniecie się, mówiąc sobie: 

„ale mi dokopał(a) z tego twierdze-

nia Archimedesa, aż do dzisiaj 

pamiętam, ile lać wody do wanny, 

żeby nie wypłynęła, jak do niej 

wskoczę”; albo z fizy o podciśnie-

niu i nadciśnieniu – przydatne, jak 

się gotuje w szybkowarze, żeby nie 

wystrzeliła para razem z pokrywką 

w twarz; albo z chemii, żeby mo-

krych „łap” nie wkładać w wapno 

gaszone czy wlewać oleju do wody 

(Ci, co smażą frytki wiedzą, o czym 

piszę :))… itp. 

Bywało ciężko, nie prze-

czę. Zakuwać trzeba było nieziem-

sko, śmigać po bibliotekach miej-

skich za lekturką do czytania i do 

referatów, bo Internet w latach 

90-tych był jeszcze w powijakach. 

Dzisiaj to macie czasy-marzenie – 

wujek Google i ciocia Wikipedia są 

bardzo pomocne, kuzynostwo blogi 

i Ściaga.pl też.  Na Chomiku można 

poczytać lektury, albo wrzucić e-

booka w tableta i nie dźwigać to-

miszczy w plecaku. Klasóweczki i 

kartkóweczki wydrukowane, poda-

ne jak na tacy. Czasy cacy:). Na 

Youtubie kursy poprawnej polsz-

czyzny... Nawet prof. Miodek nie 

krytykował niektórych prowadzą-

cych, ciesząc się, że i ta forma 

mediów jest wykorzystywana do 

kształcenia młodzieży.  

No, ale wracając do tema-

tu, chciałam Wam pokazać, jak nas 

nauczyciele „przymuszali” :) onegdaj  

do nauki (jak to moja córka mawia: 

„w czasach przedpotopowych”). 

Wspomnienia zacznę od 

mojego nauczyciela matematyki – p. 

Zygmunta Kozłowskiego. Uczył mnie 

4 lata. Nie będę się rozwodzić, jak 

to humanistom usiłował wbić matmę 

do głowy. Większość przekonał do 

przedmiotu. Metodę miał jedną, bar-

dzo skuteczną. Pamiętam, jak w 

trzeciej klasie (LO było 4-letnie) od 

kwietnia do maja moja klasa pisała 

kartkówkę z wyrażeń algebraicz-

nych. Pierwszy raz pisaliśmy wszy-

scy, drugi raz ci od jedynki do 

czwórki, trzeci raz ci co dostali 

1,2,3, czwarty raz – ci od jedynek i 

dwójek, piąty - ci, co podostawali 

jedynki, ostatni raz było podsumo-

wanie. Na koniec cała klasa miała 

oceny od 3 do 6 i z algebrą nikt nie 

miał problemu do końca szkoły. Wy-

łączanie wyrazów przed nawias, 

pierwiastkowanie, potęgowanie i 

kolejność wykonywania działań mieli-

śmy w małym paluszku. Do odpowie-

dzi wzywał regularnie, zadanie deli-

kwent rozwiązywał na tablicy. Jeśli 

Pan Kozłowski spojrzał na człowieka 

z kpiną i uśmiechnął się pod wąsem, 

to znaczyło, że czas sprawdzić, co 

się nagryzmoliło tą kredą (no cóż, 

odczucie było „jestem małym imbe-

cylkiem, coś tu jest nie halo”). My-

ślał człowiek, myślał i odkrywał, 

gdzie „strzelił babola”. A z nim cała 

klasa. Tego samego błędu nikt nigdy 

nie popełnił. Profesor tłumaczył ję-

zykiem prostym, palcem pokazywał, 

gdzie wzór jest w teorii i wałkowali-

śmy zadania. Tłumaczenie łopatolo-

giczne skutkowało. Na szczęście 

całki nas ominęły programowo, bo na 

tym byśmy polegli wszyscy jak jeden 

mąż. :) 

Łaciny uczył nas starszy pan 

– Włodzimierz Bogdanowicz. Przed-

tem był nauczycielem historii, utwo-

rzył Szkolną Izbę Tradycji, którą 

opiekował się aż do śmierci. Łacina 

była dla nas Męką Pańską. Nikomu się 

nie chciało jej uczyć. Jest trudna – 

nie czarujmy się. Ostre zakuwanie, 

bo to martwy język, nie mamy z nim 

na co dzień do czynienia; ale potem 

się przydaje do nauki francuskiego, 

hiszpańskiego, włoskiego, portugal-

skiego, rumuńskiego, czy konstrukcji 

gramatycznych w angielskim, nie-

mieckim, polskim, etc. Klęłam jak 

szewc wkuwając rosa pulchra es. I 

przyznam się Wam bez bicia, że z 

łaciny to pamiętam tylko dwa zdania: 

„veni, vidi, vici” (bo to wałkowaliśmy 

na historii i polskim) i to, czego 

uczyliśmy się na 3. lekcji łaciny w 

pierwszej klasie: „ave ave cum ave”. 
Ha, i tu Was mam. Tego dzisiaj na 

pewno się nie uczycie:). Profesor 

śmiał się z naszych przekładów do 

łez. Trzymał nas 40 minut zanim 

wszystko wyjaśnił. Podpowiedział 

tylko, że to zdanie to jakby trochę o 

nim, tak z przymrużeniem oka. No i 

co…? No i nic, nie odgadliśmy. Tłuma-

czenie, ujawnione 1 minutę przed 

dzwonkiem, brzmi: ” Witaj dziadku z 

ptakiem”. Bez komentarza :):). Fry-

wolnie, ale kulturalnie, i na pewno do 

zapamiętania.  

Pan Bogdanowicz był człowiekiem, 

któremu żaden uczeń nie chciał spra-

wić przykrości, dobry, kulturalny, 

grzeczny, miły i troskliwy, człowiek 

poprzedniej, przedwojennej epoki 

obycia, kultury słowa, umiłowania 

tradycji, wrażliwości. Poczciwy? Tak, 

ale  w pozytywnym zabarwieniu zna-

czenia tego słowa. Niestety, odszedł, 

kiedy byliśmy w drugiej klasie, że-

gnany przez uczniów ze szczerymi 

łzami w oczach.  

 Zajęcia wychowania fizycz-

nego prowadziła z nami przez 2 lata 

p. Maria Otręba. Kobieta energiczna, 

stanowcza, ale ze zrozumieniem dla 

„babskich” spraw. Jak któraś z nas 

miała nieudaną randkę dnia poprze-

dzającego w.f. i „doła” po tym, wy-

starczyło powiedzieć, że był 

„problem z chłopakiem” i w ramach 

rekonwalescencji koleżeńskiej odby-

Listopadowe wspomnienia licealne 
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wałyśmy spacery na świeżym powie-

trzu, zamiast „kisić” się w naszej 

licealnej niewielkiej sali gimnastycz-

nej i męczyć. Spacerek dobrze wpły-

wał na regenerację „doła”. Zawsze 

było śmiesznie na tych „rajdach” po 

Pułtusku. Luźna atmosfera, oddycha-

nie świeżym  powietrzem, a jak ktoś 

miał do odrobienia zaległe prace do-

mowe, to był tylko komentarz od 

„Sorki”: „kto ma lekcje do odrobienia 

– do Biblioteki, kto ma „deprechę” 

albo mu brakuje zajęcia – na spacer”. 

Tak minęły jesień, zima, wiosna…. 

jeden roczek, drugi roczek, a w mię-

dzyczasie jakieś tam zaliczenia 

przewidziane programem lekcyjnym.  

Wspomniałam tylko tych, 

którzy odeszli na zawsze, ale wielu 

moich nauczycieli jest na emerytu-

rze, zajęli się czymś innym w życiu. 

Kilku uczy teraz Was, nawet moi 

szkolni rówieśnicy. Czy pozostaje 

jakiś żal do nich? Z upływem czasu 

na swoje szkolne żale patrzy się jak 

na błahostki, a docenia to, jak wiele 

wnieśli w nasze życie poprzez samą 

możliwość kontaktu z nimi. Przekazali 

nam - tak, jak umieli - to, co umieli. 

Ile z tego przenieśliśmy czy przeno-

simy w nasze życie, to już zależy od 

nas samych. Są ludźmi, jak my – jed-

nych lubią, innych nie, jednych sza-

nują, inni ich denerwują. Czy my je-

steśmy zawsze bezstronni? Czy sza-

nujemy ich wkład pracy w naszą edu-

kację, wychowanie, czas, który nam 

poświęcają nawet po lekcjach? Czy 

nam też się zawsze wszystko chce 

robić? 

Powiem na koniec tylko, że 

to, co mnie złościło w latach szkol-

nych – dzisiaj mnie bawi. Ale takie 

coś to już musicie przeżyć sami, bo 

nikt Waszego życia nie przeżyje za 

Was. I macie na to czas. I bardzo 

dobrze.  

Mam nadzieję, że znajdzie-

cie w Szkole swoich idoli, którzy 

choćby jednym wspomnieniem, ge-

stem, słowem zapiszą się pozytyw-

nie w Waszej pamięci, bo człowiek 

żyje zawsze, gdy ktoś o nim pamię-

ta.  

Po 19. latach od matury 

nadal lubię wrócić w mury LO na 

pogaduchy z nauczycielami, pedago-

gami, powspominać, pośmiać się, 

poprzeżywać stare wzloty i upadki 

jeszcze raz, chociaż kiedy do niego 

uczęszczałam, kojarzyło mi się z 

klasztorem :):):).  

 

Pozdrawiam :) 

R.Sz. - „Stary” redaktor 

Waszej / Naszej Gazety :) 

Wspomnienie o Agnieszce Osieckiej 

netowego ekshibicjonizmu, plotkar-

stwa, obnażania się, wulgaryzmu i 

prostactwa nie szukacie miejsca 

wyciszenia, odskoczni? 

I gdzie możecie je znaleźć? Nie 

trzeba szukać daleko. Macie je we 

własnej szkole. Dają Wam to Wasi 

koledzy i nauczyciele. Korzystaj-

cie, bo może gdy dorośniecie, nie 

spotkacie już takich ludzi na swo-

jej drodze. 

 Daria Borek napisała 

wspaniałą konferansjerkę wieczo-

ru, przygotowała materiał biogra-

ficzny o Osieckiej, nieznany nam 

dotychczas lub poupychany na dnie 

pamięci. Filmik z Osiecką, która 

opowiada o dobieraniu rymów we-

dług alfabetu sprawił, że płakaliśmy 

ze śmiechu. Wspomnienia córki, 

aktorów i piosenkarzy o poetce 

pokazały ją w różnym świetle: jako 

nieodpowiedzialną matkę, zołzowa-

ta jędzę, człowieka o otwartym dla 

innych sercu, ale przede wszystkim 

jako genialnego twórcę poezji i 

tekstów piosenek. Daria pokazała 

bardzo dużą wrażliwość arty-

styczną, zrozumienie poetki, jej 

twórczości, intencji. Widać, że 

dziewczyna kocha Osiecką, żyje 

nią, jej światem. Podziwiam, że tak 

młoda osoba mimo braku doświad-

czenia życiowego umie sięgnąć tak 

głęboko w mentalną strefę drugie-

go człowieka i czerpać z niej, wy-

bierając to, co najlepsze, naj-

prawdziwsze, naturalne, piękne, 

choć czasem bolesne. Darię opieką 

mentorską wspierały Panie: Jola 

Wotawa, Marta Juzepczuk, Lidia 

Chymkowska, z których każda 

również uwielbia piosenki napisane 

przez Agnieszkę Osiecką.  

Wieczorek występem 

muzycznym rozpoczęła p. Lidia 

Chymkowska. Po chorobie, z lekką 

chrypką, dzielnie stanęła przed 

mikrofonem. Potem mówiła, że była 

bardzo stremowana. Nie słysza-

łam. Piosenką „Nie żałuję” wykona-

ną z mocnym aktorskim akcentem 

Sprawozdanie – recenzja-  nierecen-
zja - niesprawozdanie –  
takie tam moje przeżywanie  
 

30.10.2013 w Waszej szko-

le  odbył się kolejny wieczór poezji 

śpiewanej. Trzeci już. Niestety, 

byłam tylko na drugim (piosenka i 

poezja o miłości w ubiegłym roku 

szkolnym) i właśnie na tym środowym 

-  o wybitnej poetce  Agnieszce 

Osieckiej.  

Zacznę od atmosfery, choć 

o tym zwykle pisuje się na końcu, ale 

ja nie jestem literatem czy kryty-

kiem, więc sobie poswawolę. Świecz-

ki na stolikach, herbatka, ciastecz-

ka… po prostu dom. Publiczność: 

dzieci absolwentów, nauczyciele, 

uczniowie, absolwenci, rodzice – 

wielopokoleniowa mieszanka, wszy-

scy spragnieni strawy dla duszy, 

oderwania się od codzienności, zato-

pienia w wirtuozerię słowa, muzyki, 

doznania uniesień… Brzmi patetycz-

nie, ale czy w tej codzienności inter-
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wywołała wzruszenie całej pu-

bliczności, która od razu podjęła 

wspólny śpiew (refrenu oczywi-

ście, bo tradycyjnie my Polacy nie 

umiemy całych piosenek). Potem 

jeszcze dośpiewała nam „Ludzkie 

gadanie” i już się całkiem wcią-

gnęliśmy. Ola Wasilewska z 

„Okularnikami” wprowadziła nas  

w weselszy nastrój i zaczęliśmy 

już wtedy klaskać do akompania-

mentu. „Powaliła” mnie aranżacja 

piosenki „Niech no tylko zakwitną 

jabłonie”, wykonanej przez Karoli-

nę Wnorowską. Kocham jazz i 

swing, a tu właśnie pojawiły się te 

akcenty. Karolina przez pierwsze 

takty była spięta, ale jak potem 

dała „jazzu” :). Uff!!! Piec płonął 

do czerwoności (a herbata mi 

oczywiście wystygła, bo jak tu 

śpiewać, klaskać i pić? No nie dało 

rady). Asia Sokół w „Miasteczku 

cud” przeniosła nas w klimat 

sprzed 20 lat. Subtelna, ale z 

charakterkiem. Taki diablik w 

skromnej postaci. Zaskakująca.  

Adrian Rosłoniec przekonał nas w 

piosence „Nie jesteś sama”, że 

wszyscy jesteśmy gdzieś tam 

razem, mamy kogoś, kto nas ko-

cha, kto na nas czeka.  

Ale zaskoczyły mnie dwie 

występujące osoby. Pierwsza to 

Malwina Pawlewicz. Boże, ta 

dziewczyna kocha scenę, bawi się 

muzyką, muzyka w niej gra. Czego 

by nie śpiewała (a widziałam ją i 

na drugim wieczorku), zawsze 

przemyci siebie. No i wciąga, 

wciąga i wciąga, no nie można od 

niej uciec. To nawet nie chodzi o 

talent wokalny (bo go ma), ale o 

charyzmę. Błysk w oku, prowoka-

cja, kiedy jej oczy mówią: „No jak 

to, nie czujesz tej nutki, tej me-

lodii, tego tekstu, no chyba sobie 

nie wyobrażasz, że możesz nie 

polubić tej piosenki?”. Raz Malwi-

na śpiewa dobrze, raz niewyobra-

żalnie dobrze - na pewno nie moż-

na przejść koło jej interpretacji i 

śpiewu obojętnie.  

Druga osoba to p. Rafał Chmie-

lewski. Pamiętam go jeszcze jako 

ucznia, kiedy chodziliśmy do Li-

ceum. Spokojny chłopak wyrósł na 

scenicznego Diabolo. „Hej Hanno” 

w jego wykonaniu, z gitarą oczywi-

ście, mało mnie nie poderwało pod 

sufit razem z krzesełkiem. Przebiło 

mój nielichy temperament. Słucha-

łam wcześniej kilku interpretacji  

tego utworu (zapraszam na Youtu-

be, oczywiście). Ludzie!!! Skarb 

taki macie w szkole, że masakra. 

Interpretacja rewelacyjna, żywio-

łowa, energiczna, magiczna, elek-

tryzująca, głos aniołów w ustach…. 

No dobrze, dobrze, bo nam profe-

sor rumieńcem spłonie na ten hymn 

pochwalny. Podsumuję to tak: kla-

skałam, tupałam, głowa mi się kiwa-

ła, jak przy dobrym pogo na kon-

cercie Metalliki, Sabatonu, Vadera, 

a w sercu i duszy mi grało jak Bole-
ro Ravela czy Traviata Verdiego, a 

tańczyć chciałam mambo (Dirty 
Dancing). Tekst piosenki ładny, 

melodia prosta, ale to, co pan Rafał 

z nami powyczyniał przy tym utwo-

rze i co wyrabiał z gitarą akustycz-

ną… Wow!! (po polsku: Łał!!!). Ko-

cham Cię, człowieku, za te 6 minut 

radości.  

Wspomnę też jeszcze jednego 

wykonawcę wieczoru – Adama Za-

rembę. Zaśpiewał piosenki „Uciekaj 

moje serce” i „Kiedy mnie już nie 

będzie”. Uderzyła mnie dystynkcja 

Adama, jego spokój i stateczność. 

Niesamowite, jak w prostym prze-

kazie scenicznym, przy śpiewaniu 

niewesołych piosenek, poprzez we-

wnętrzną jasność, pogodzenie się z 

tym wszystkim, co niesie życie, 

młody człowiek potrafi bez zbęd-

nych gestów, ozdobników wokal-

nych, samą intonacją przekazać 

smutne uczucia w sposób dojmują-

cy, dotykający dna duszy, tęsknot, 

ale jednocześnie wskazujący świa-

tełko zawsze tlącej się nadziei. 

Odniosłam też wrażenie, może myl-

ne, że Adam śpiewał połową swoje-

go głosu – sala była za mała żeby 

pomieścić jego wokal. Tam aż się 

wyrywało, żeby tym barytonikiem 

„smyrnął” tak, żeby gęsia skórka 

od razu nam wyskoczyła od jego 

śpiewania. Następnym razem trzeba 

Adama odsunąć od mikrofonu, żeby 

mógł „ryknąć”  pełnią swego głosu.  

Na scenie pojawił się też zaprzyjaź-

niony i „wypożyczony” z MCKiS w Puł-

tusku p. Stanisław Rudnicki. W zasa-

dzie to mogę powiedzieć, że wpisał się 

już w wieczory w LO i jakoś bez niego 

ich nie widzę. Zawsze wybiera do 

śpiewania teksty mniej znane, ale cie-

kawe. Przygrywa sobie na gitarze i 

oczywiście zawsze, zawsze wciąga nas 

do śpiewania. No przecież Mu nie od-

mówimy, bo to super wspólna zabawa. 

Tym razem zaczął od…. nie, nie, nie od 

śpiewania… rozłożył nas na łopatki…. 

musicie odczuć ten moment… w salce 

półmrok, świeczki, gitara… no tak ro-

mantycznie…. a tu buch… okulary 

przeciwsłoneczne na nosie:). I tym oto 

akcentem przeszliśmy do utworu „Czy 

te oczy mogą kłamać?” No to teraz 

rozumiecie nasz ubaw i kontekst saty-

ryczny. Bo za ciemnym szkiełkiem mo-

gą jednak kłamać:):):):):). Potem był 

„Cyganek”. Tej piosenki nie znałam, ale 

jej kabaretowy wydźwięk w połączeniu 

z interpretacją p. Stanisława – po pro-

stu mnie oczarował.  

Ale, ale, w tym ferworze muzykomanii 

zapomniałabym o prowadzących, a 

przecież oni również są częścią zespo-

łu, który nam przygotował ucztę du-

chową. Role konferansjerów podjęli: 

Kinga Kozłowska, Piotr Sadowski i 

oczywiście autorka projektu – Daria 

Borek.  Przeprowadzili nas przez róż-

ne meandry życia Osieckiej, jej wspo-

mnienia, wspomnienia o niej. Subtelnie, 

zabawnie. Jak to młodzież mawia - 

„pełna profeska”.  

Jedyna rzecz, której żałuję, to że 

Daria zaśpiewała tylko jedną piosenkę 

(„Gaj”) i że nie zabrała na ten wieczór 

swojej najbliższej przyjaciółki – gita-

ry. One są ze sobą zrośnięte. Nie-

odwołalnie, nieodwracalnie… na szczę-

ście. 

 Mam niedosyt. Po pierwszym 

wieczorku (tzn. Waszym drugim) cze-

kałam niecierpliwie na następny. Teraz 

to już się rozbestwiłam i chciałabym 

częściej. Fascynujące, że młodzież 

umie, rozumie i odczuwa tak mądre i 

trudne teksty, jakie wyszły spod pióra 

Str. 4   Carpe diem zasopismo młodzieży  LO im. Piotra Skargi  



Osieckiej. I że wciąga nas w ten 

świat, za którym tęsknimy od 

szkolnych lat, bo niestety w doro-

słym życiu brakuje nam na niego 

czasu, tej sekundy na zatrzymanie 

się.  

Powiem tak: jak nie chcą Was słu-

chać rówieśnicy, to śpiewajcie i 

recytujcie dla nas „starych”. Robi-

cie to fajnie (cha cha  - poloniści 

teraz mnie przeklinają, bo w j. pol-

skim oficjalnie to słowo nie figuru-

je, to tzw. mowa potoczna, slang 

młodzieżowy – od trzydziestu paru 

lat), czadersko, z inteligencją 

(której brak co poniektórym mło-

dym ludziom), polotem, „rozwalacie” 

nas  - oczywiście in plus (= pozy-

tywnie). Na pewno stawimy się w 

komplecie.  

Do Dyrekcji i Nauczycieli:  ja już 

Ogólniak skończyłam, ale dla Nich – 

Waszych dusz artystycznych 

szkolnych, to ja mogę w naszym 

starym dobrym „klasztorze” kwit-

nąć w doniczce jako ozdobnik kory-

tarza, byle tylko recytowali, śpie-

wali i mnie częściej zapraszali. I 

żeby tej doniczki spod Auli nie 

przestawiali (chyba że w  Kącik Pa-

trona, bo tam jeszcze słychać, co 

się w Auli dzieje).  

 No i już tak tradycyjnie 

bezwstydnie i po lizusowsku – pokło-

ny dla występujących 30-go paź-

dziernika, i dla tych z ubiegłego ro-

ku, i dla opiekunów, i techników, i 

dźwiękowców, i tych, co nosili her-

batę, wodę, zmywali, sprzątali, po-

magali, udostępnili mury i przyszli….  

No bez Was wszystkich i bez nas - 

publiczności, nie byłoby tak 

„odjazdowo”.  

Daliście mi mały raj na ziemi. Cze-

kam na wielki raj, tzn. następny wie-

czorek. No bo przecież, skoro ja 

mogłam założyć „własnymi ręka-

mi” (pod życzliwym lecz czujnym 

okiem Pani Marty:)) Carpe Diem, to 

Wy możecie stworzyć nową tradycję 

szkolną, tak? :) 

 

Niecierpliwiec – Renata 

 

p.s. 1. I teraz już wiecie, dlaczego 

to nie jest sprawozdanie, ani recen-

zja. Ja się po prostu musiałam wy-

powiedzieć.  

p.s.  2. Poloniści – sorry (hi hi hi) – 

wybaczcie niepolską frazeologię, 

powtórzenia, zwroty z mowy po-

tocznej, ale ja tu do młodzieży 

przemówić chciałam (pewnie i tak 

1/3 tekstu sprawdzą w słowniku, bo 

mi się jakieś staropolskie zwroty 

powstawiały), a językiem oficjal-

nym, biurowym to ja na co dzień  

muszę i czasem głowa  i ręka od 

niego musi odpocząć. I wiem, że 

powtarzanie „i”, stawianie przed 

nim przecinków, i tworzenie zdań 

wielokrotnie złożonych nie są prawi-

dłowe. :) Ostatecznie przecież kla-

sę humanistyczną skończyłam :) 

p.s. 3.  Szanowna Dyrekcjo, Kadro – 

podpuśćcie młodzież, żeby szybko 

coś wymyśliła w przedmiocie arty-

stycznych chwil w Auli.  

p.s. 4. No i już w  końcu koniec.  

 

kowane jest znalezienie dobrego, 

fajnego pomysłu na film. 

Czy pan jest także scenarzystą? 

Pisze Pan scenariusze do swoich 

filmów?  

Staram się zawsze być związany ze 

scenariuszem do moich filmów, czę-

sto piszę je z osobą, która zajmuje 

się tylko tym. Dialog między nami 

pomaga napisać coś, co satysfakcjo-

nuje i jego, i mnie. 

Czy to są Pana własne pomysły? 

Może to scenarzysta daje Panu tę 

„iskrę”, a Pan ją tylko doszlifowu-

je? 

Różnie bywa. Czasami daję scena-

rzyście początkowy projekt, a on go 

Jaka jest Pana profesja? Czym 

się Pan zajmuje? 

Nazywam się Miron Bilski. Jestem 

reżyserem, holendrem polskiego 

pochodzenia. Obecnie pracuję w 

różnych krajach,  robiąc filmy 

reklamowe. Kiedyś tworzyłem do-

kumenty i filmy fabularne dla Te-

lewizji Polskiej. 

Co jest najtrudniejszą rzeczą w 

robieniu filmów? 

Najtrudniejsze jest napisanie 

scenariusza, bo dobry scenariusz 

to podstawa każdego przedsię-

wzięcia filmowego. Potem dobiera 

się ekipę, m.in. Aktorów, i się fil-

muje, jednak najbardziej skompli-

rozpracowuje, bywa też, że to sce-

narzysta przychodzi do mnie ze 

skrótem scenariuszowym i wspólnie 

coś piszemy. 

A skąd w ogóle wzięła się w Panu 

ta pasja do robienia filmów? Kie-

dy odkrył Pan, że jest to coś, 

czym chciałby się zajmować w 

przyszłości?  

Pasję do robienia filmów mam od 

dziecka. Zaczęło się niewinnie. Cho-

dziłem do teatrów, często sam 

wcielałem się w aktora, bardzo mi 

się to podobało. Z drugiej strony 

była fotografia. Uwielbiałem robić 

zdjęcia. Kiedy połączyłem te dwie 

sprawy wyszło mi coś takiego jak 

reżyserowanie.  

Wywiad z Mironem Bilskim, który prowadził w naszej szkole warsztaty filmowe 
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Jaką „rolę” pełni Pan w naszej 

szkole? 

U was w szkole prowadzę dwudnio-

wy warsztat filmowy. Pracuję z 

klasą II C. Wymyślamy wspólnie 

film o szkole - takie jest nasze 

zadanie. Pomagam rozwinąć ich 

pomysły, bo jak wiadomo, najtrud-

niejszy jest sam początek. Pierw-

szy dzień był częścią teoretyczną, 

tłumaczyłem, jak się tworzy scena-

riusz. Uczniowie podawali hasła, 

które uznali za ważne i  potrzebne. 

Kiedy już je obmyśliliśmy, rozpo-

częliśmy poszukiwanie osób, które 

mają na dane zagadnienie najwięk-

szą wiedzę. Klasa została podzielo-

na na grupy,  z których każda miała 

przydzielone hasła. Drugiego dnia  

warsztatów uczniowie poszli w te-

ren, aby to wszystko sfilmować. 

Co Pan sądzi o naszej szkole? Jak 

został Pan tutaj przyjęty? 

Wszyscy bardzo ciepło mnie przywi-

tali, to fajne miejsce. Już mam stąd 

miłe wspomnienia, mimo że była to 

tylko chwilowa obserwacja.  

Co poradziłby Pan osobie, która 

interesuje się filmem, ale nie wie, 

co dalej z tym zrobić? Co potrzeb-

ne jest dobremu twórcy filmowe-

mu?  

Przede wszystkim trzeba mieć wła-

sne zdanie i mocno się go trzymać. 

Przez całą „karierę” wiele osób chce 

zmienić Twoje poglądy - nie można 

się poddać ich opinii. Poza tym myślę, 

że jeżeli ktoś jest tym naprawdę 

zainteresowany, powinien zajrzeć na 

youtube. Jest tam pełno filmików, 

które pokazują, jak robić filmy, skąd 

czerpać inspiracje. Ewentualnie moż-

na wybrać się do szkoły filmowej i 

zobaczyć, jak to wygląda od środka. 

Najważniejsza jest potrzeba opo-

wiedzenia jakiejś historii - jeżeli 

masz właśnie to coś, to się nadajesz.  

Dziękuję bardzo za rozmowę — to 

była wielka przyjemność. 

Dla mnie również. Wielkie dzięki! 

 Martyna Kwiatek  

Ile osób uczestniczyło w tym 
szkoleniu i gdzie się ono odbywa-
ło? 

Na dwóch zjazdach mieliśmy 25-

osobowy komplet. W naszym gronie 

znaleźli się nawet Hiszpanka 

i Egipcjanin. Szkolenie odbywało się 

w Centrum Konferencji i Rekreacji 

„Akwawit” w Lesznie (województwo 

Wielkopolskie). 

Jaki charakter miały zajęcia 
(wykład, warsztaty)? 

Podczas pierwszego zjazdu przewa-

żały wykłady o prawach człowieka, 

rozpoznawaniu dyskryminacji bezpo-

średniej i pośredniej oraz zapobie-

ganiu jej i rasizmowi. Natomiast 15 i 

16 listopada aktywnie uczestniczyli-

śmy w ćwiczeniach i symulacji obrad 

Rady Miasta Sleepyville. 

Podaj przykłady. 

Najciekawszym ćwiczeniem były 

obrady Rady Miasta. Każdy z 

uczestników szkolenia wcielił się 

w postać, którą wcześniej wylosował. 

Ja trafiłem do Stowarzyszenia Mu-

zułmanów Miasta Sleepyville. Razem 

z dwojgiem znajomych musieliśmy 

Rozmowa z Patrykiem Chełstow-
skim, który w Lesznie dowiadywał 
się, jak pomagać dyskryminowa-
nym i uczyć innych tolerancji. 

Uczestniczyłeś w szkoleniu orga-
nizowanym przez Fundację 
„Szansa”. Co to było za szkole-
nie? 
 

Szkolenie organizowane było w 

ramach międzynarodowego projek-

tu CHARM, do którego na początku 

2013r. przystąpiło głogowskie Sto-

warzyszenie dla Dzieci i Młodzieży 

„Szansa”. 

Tematem przewodnim szkolenia 

było przeciwdziałanie dyskrymina-

cji i rasizmowi. 

Skąd pomysł udziału w tym szko-
leniu? 

Znalazłem się tam całkiem przy-

padkiem. To mój przyjaciel zapro-

ponował mi wyjazd na to szkolenie. 

Kto w nim uczestniczył? 

Każdy, kto działa w środowisku 

lokalnym i jest członkiem jakiejś 

organizacji, stowarzyszenia, bądź 

grupy nieformalnej. 

przekonać mera miasta, mieszkań-

ców i Radę, że wybudowanie me-

czetu na miejscu nieużytków w 

mieście, gdzie przesiadują narko-

mani, będzie lepszym rozwiązaniem 

niż postawienie tam następnego 

centrum handlowego. 

Kto prowadził zajęcia? 

Szkolenie prowadził Darek Grzem-

ny, Natalia Tomczak i Martyna 

Rybka, która jest krajowym asy-

stentem koordynatora projektu. 

Darek i Martyna należą do zarządu 

Stowarzyszenia Szansa. 

Nie spotkaliście się w Lesznie z 
nietolerancją? 

Leszno to bardzo przyjazne miasto 

dla innych kultur i mniejszości. 

Podczas pobytu tam nie spotkali-

śmy się z żadnym przejawem nie-

tolerancji. Tak na pierwszy rzut 

oka.  
Co ci się najbardziej podobało? 

Sądzę, że najbardziej interesujące 

w całym szkoleniu były ćwiczenia, 

gdzie każdy musiał się zaangażo-

wać. 

Każdy inny wszyscy równi 
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Co ci dało to szkolenie? 

Na pewno poszerzyło moja wiedzę 

na temat praw człowieka. Rozwiało 

wiele wątpliwości, dotyczących 

statusu prawnego obcokrajowców i 

osób LGBT (lesbijki, geje, biseksu-
aliści i transseksualiści– od red.) i 

przygotowało do działania na forum 

lokalnym. 

Czy rozmawialiście o wydarze-
niach w Warszawie w związku z 
obchodami święta 11 Listopada? 

Temat 11 Listopada pojawił się 

podczas przerwy na kawę. Wszyscy 

uczestnicy ostro potępili zachowa-

nie „patriotów” i pochwalili postawę 

Premiera, dzięki któremu Marsz 

Niepodległości został rozwiązany. 

Miejmy nadzieję, że za rok podobna 

sytuacja nie będzie miała miejsca, a 

tęcza na Placu Zbawiciela będzie 

dalej cieszyła mieszkańców Warsza-

wy i turystów. 

Czy uważasz, że uczniowie naszej 
szkoły są tolerancyjni? 

Trudno powiedzieć. Wiele osób, któ-

re znam, jest tolerancyjnych. Ale 

zdarzają się też ludzie, którzy nie 

akceptują homoseksualności. Sam, 

jako członek Grupy HomoRodzina, 

wspierającej osoby o  orientacji 

innej niż heteroseksualna, wielo-

krotnie spotykałem się z nietoleran-

cją ze strony uczniów naszej szkoły. 

Właśnie dlatego chcielibyśmy w naj-

bliższym czasie  zapoznać społecz-

ność szkolną z filmem opartym na 

faktach. Opowiada on historię mło-

dego geja, próbującego uzyskać 

akceptację głęboko wierzącej mat-

ki.   

I tak na marginesie, samo słowo 

„tolerancja” jest dość brzydkie. Bo 

co to znaczy, jeśli coś tolerujemy? 

Znaczy to, że coś jest i niech bę-

dzie, ale bez szczególnej aprobaty. 

Natomiast chodzi o to, by akcepto-

wać i rozumieć… bo można tolero-

wać, lecz nie akceptować, a nie o to 

tu chodzi.  

Dziękuje za rozmowę M.B. 

Coś się kończy, coś się zaczyna? 

cieszę się, że książka ta powstała. 

Uwielbiam prozę Sapkowskiego, my-

ślę, że nie zmieni się to nigdy, więc 

dlaczego po przeczytaniu „Sezonu 

Burz” krzywię się i cicho wzdycham?  

Ano odpowiedź jest prosta. To już 

nie jest to samo. Dialogi nie te. Ge-

ralt nie ten. Przygody nie te. Nawet 

Jaskier stał się jakiś przejaskrawio-

ny. Kilka rozdziałów książki jest po 

prostu nie do przyjęcia. Na szczę-

ście jest ich mała liczba. Reszta 

trzyma poziom - przypomina legen-

darny już siedmioksiąg… ale tylko 

przypomina. Bardzo chciałabym napi-

sać, że jest super, że to rewelacja, 

że utrzymuje poziom całej serii, ale 

byłoby to wierutnym kłamstwem.  

W mojej opinii Andrzej Sapkowski 

wspiął się na ten szczebel, z którego 

można albo spaść, albo trzymając 

poziom nie ruszać się ani o centy-

metr w górę ani w dół. Nie skorzy-

stał z szansy. Przecież mógł zosta-

wić Geralta z Rivii w świętym, 

anielskim spokoju. „Meladie” była 

prawdziwą wisienką, dlaczegóżby 

nie stworzyć takich więcej? Cóż, 

autor chciał sprawić nam, fanom, 

miłą niespodziankę. Była miła, 

miała w sobie dużo patosu i sen-

tymentu, ale chce się powie-

dzieć: „To za mało, to zdecydo-

wanie za mało…” - i to nie w kon-

tekście liczby stron. 

 „No tak - skonstatował bard. – 

Przygnębion, strapion i zgryzotą 

trawion, przez co zgryźliw i 

opryskliw…” 

Opowieść trwa. Historia nie koń-

czy się nigdy… Oby w naszych 

głowach, albo i nawet na kartach 

książki, tylko lepszej niż „Sezon 

Burz”.  

Martyna 

Przyznam się, czekałam długo. Bar-

dzo długo. Kiedy w końcu przeczy-

tałam ostatnią stronę „Sezonu 

Burz” Andrzeja Sapkowskiego nie 

czułam wielkiego rozczarowania. 

Gdzieś tam w głowie krążyła mi 

jednak myśl, że jedyne, co się nie 

zmieniło, to wiedźmińska klacz- 

Płotka…  

A mówili, że nie wchodzi się dwa 

razy do tej samej rzeki. Stare 

powiedzenie, ale jak bardzo praw-

dziwe w przypadku najnowszej 

opowieści o losach Wiedźmina. Ja-

ko wielki miłośnik serii niezmiernie 
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Twórca „Grand Theft Auto”, 

jednej z najpopularniejszych i 

najbardziej kontrowersyjnych 

gier wszechczasów, przedstawia 

swój nowy projekt, osadzony w 

Iranie w czasie rewolucji islam-

skiej. Było Vice City, San And-

reas i Liberty City - teraz nad-

szedł czas na Teheran.  

 

Navid Khonsari w swojej najnow-

szej grze o roboczej nazwie 

„1979 Rewolucja: czarny piątek” 

przenosi gameplayerów do auto-

kratycznie rządzonego Iranu. Gra 

nawiązuje do czasów, w których 

obalono rządy szacha Mohammada 

Rezy Pahlaviego, w wyniku czego 

doszło do objęcia władzy przez 

Islamską Radę Rewolucyjną, kon-

trolowaną przez ajatollaha Ruhol-

laha Chomeiniego. 

Rozgrywka ma na celu połączenie 

spopularyzowanego przez GTA 

świata i realnej historii, która 

poznawana będzie z perspektywy 

kilku postaci. Sam autor ma do 

tego znakomite warunki – zdefi-

niował na nowo gatunek gier akcji, 

a także poznał islamską rewolucję 

od podszewki, gdyż dzieciństwo 

spędził w stolicy Iranu. Chcę, że-
by ludzie zrozumieli niesamowitą 

moralną dwuznaczność tej historii, 
że był to kraj z wieloma różnymi 
ideami i przekonaniami – powiedział 

Khonsari w wywiadzie dla CNN –

 One dorastały równoległe do mnie – 
widziałem Irańczyków w najlep-
szym, ale i w najgorszym świetle. 

Jak  re l ac jonuje  brytyjsk i 

„Guardian”, pierwsze kilkadziesiąt 

sekund gry to skrócona historia 

rewolucji. Główny bohater, młody 

fotoreporter Reza przebywający w 

Teheranie, pokazuje nam historię 

tego, jak znalazł się w słynnym wię-

zieniu Ewin, gdzie przetrzymywano 

więźniów politycznych z całego 

świata. Gracz obserwuje interpre-

tacje tych wydarzeń. W następnych 

epizodach wcielamy się w zupełnie 

nowych bohaterów, między innymi w 

młodego studenta, biorącego udział 

w demonstracjach. Kolejnym z za-

dań innej już postaci ma być - na-

wiązujące do rzeczywistych wyda-

rzeń - odbicie pracowników amery-

kańskiej ambasady porwanych 

przez islamistów i bezpieczne do-

starczenie ich do domu. Za każdym 

razem, gdy gracz przechodzi do 

nowej postaci, zmienia się styl roz-

grywki – niektóre z wątków fabular-

nych będą skupiały się przede 

wszystkim na wartkiej akcji, inne 

zaś na rozwiązywaniu zagadek. 

Choć grę dzieli od jej wydania co 

najmniej pół roku (wstępną datę 

premiery przewiduje się na maj 

2014 r.), Khonsari nie kryje na-

dziei na wielki sukces i spopulary-

zowanie gier typu „1979 Revolu-

tion”. Wiedza i dziedzictwo twór-

cy sprawiają, że nie jest on zanie-

pokojony polityczną poprawnością 

tworzonego przez siebie projek-

tu. Irańczycy będą mnie krytyko-
wać, bo robię grę, która promuje 
amerykańskich imperialistów, któ-
rzy ich napadali i zabijali. Amery-
kanie będą mnie natomiast kryty-
kowali za to, że robię coś, co glo-
ryfikuje islamski fundamentalizm. 
A ja nie zamierzam zadowalać 
każdego, nie jest to celem tej 
gry  – komentuje Khonsari. 

Kilka dni temu upubliczniono 

pierwszy trailer gry. W ciągu za-

ledwie kilku godzin od uruchomie-

nia pomysł Khonsariego zebrał 

kilka tysięcy dolarów (obecnie ma 

już prawie 49 tys.) i rzesze no-

wych fanów. Osobiście nie mogę 

doczekać się tej gry. Czas popro-

sić Mikołaja o pieniądze na unowo-

cześnienie mojego sprzętu… :) 

 

Zapalony Gracz 

wiązuje do dzieciństwa Arka. Jako 

mały chłopiec zawsze nucił sobie coś 

pod nosem. Jego ojciec, doskonały 

skrzypek, zauważył, że syn zawsze 

śpiewa w tonacji fis-moll. Gdy młody 

muzyk dorósł, przyjął pseudonim bę-

dący dla niego symbolem najczystszej 

i najbardziej naturalnej muzyki, która 

się z niego wydobywała.  

Debiutancka płyta artysty to „At Gla-

de”, a promował ją singiel „Let's Play 

Birds”, który zdobył popularność m.in. 

na Liście Przebojów Trójki i Liście 

Przebojów Radia Merkury. Fismoll 

Arkadiusz Glensk – Fismoll jest 

artystą z Poznania. Urodził się 

1994 r. I mimo tak młodego wie-

ku zachwyca słuchaczy nieodpar-

tym urokiem. Jego muzyka jest 

harmonijna i prosta, co udowad-

nia słowami: ”Dźwięki nie są od 
tego, by przeszkadzały, są od 
tego, by za nimi tęsknić”. 

Fismoll tworzy muzykę liryczną i 

akustyczną, która porównywana 

jest do muzyki takich sław jak 

Ólafur Arnalds, Sigur Rós czy 

Bon Iver. Pseudonim Fismoll na-

został entuzjastycznie przyjęty 

na Festiwalu Open'er w Gdyni, 

gdzie  zaprosiła   go jako support 

koncertowy  Katarzyna Nosowska, 

która z zachwytem mówi o kom-

pozytorze: „Kiedy doświadczam 
czegoś zachwycającego, mam w 
zwyczaju obnosić się z tym za-
chwytem. Wszyscy moi bliscy już 
wiedzą – Kaśka słucha Fismolla! 
Tak wielki talent jak Fismoll to 
już kategoria: nieprzyzwoite. 
Chłopak upłynnia mi serce." 
Każdy utwór tego młodego muzy-

„1979 Revolution” – GTA w Teheranie? 

WARTO POSŁUCHAĆ — FISMOLL i inni 
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ka jest genialnym połączeniem 

brzmień skrzypiec, wiolonczeli, 

gitary akustycznej,  g itary 

elektrycznej/basu oraz głosu 

wspaniałego wokalisty. Warto rów-

nież nadmienić, że Fismoll był 

uczniem Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej II stopnia im. Jadwigi 

Kaliszewskiej w Poznaniu, czyli 

słynnej "Szkoły Talentów". Nie 

pozostaje nam nic innego, jak tylko 

cieszyć się nieprawdopodobnie 

łagodną muzyką artysty. Jego de-

biutancka płyta  zawiera kompozy-

cje takie jak: „Trifle”, „Look at 

this” oraz inne znakomite dzieła .  

 

DOMOWE MELODIE  

Jeśli jeszcze o nich nie słyszeli-

ście, to doskonała chwila, by to 

zmienić! Domowe melodie to kolej-

na niezwykle utalentowana grupa 

pochodząca z Poznania. W skład 

zespołu wchodzą: Justyna Chowa-

niak (wokal,pianino), Staszek Czy-

żewski (kontrabas, akordeon, chór-

ki), Kuba Dykiert (instrumenty 

perkusyjne, gitara, ukulele, chór-

ki). Tworzą muzykę alternatywną, 

zagraną i nagrywaną w warunkach 

domowych. Najbardziej charakte-

rystycznym elementem twórczości 

tego zespołu jest prostota, auten-

tyczność, świeżość i oryginalne 

teksty piosenek, które dają nowe 

spojrzenie na tematykę utworów 

muzycznych. Wyjątkowość zespołu 

podkreśliła główna pomysłodawczyni 

Justyna Chowaniak w swojej wypo-

wiedzi: „"Domowe melodie" to pro-
jekt kilkunastu własnoręcznie na-
bazgranych i skomponowanych pio-
senek. W domu. Razem z płaczem, 
spalonym garnkiem, gorączką i 
dziurawą skarpetą. Nagrywam. 
Rejestruję ulotny fragment moje-

go życia... Po drodze pojawili się moi 
muzykanci najlepsi - Staszek i Kuba. 
I tak sobie klepiemy domowe bity.” 
Utwór „Grażka” został entuzja-

stycznie przyjęty przez słuchaczy 

Programu Trzeciego Polskiego Radia 

i znalazł się na 2. miejscu Listy 

Przebojów, a już po 2 tygodniach 

osiągnął szczyt notowania!  

Od tak wspaniałego debiutu rozpo-

częła się kariera zespołu Domowe 

Melodie. Wykonawcy wystąpili na 

Halfway Festival w Białymstoku (w 

czerwcu 2013r.), w Gdyni na festi-

walu Heineken Open'er (3 lipca 

2013r.) oraz podczas trasy Męskie-

go Grania 2013. Na ich facebooko-

wej stronie wciąż zauważamy wiado-

mości o koncertach w różnych za-

kątkach Polski i nie tylko. Na debiu-

tanckiej płycie zespołu możemy zna-

leźć takie przeboje jak „Zbyszek”, 

„Tu i teraz”, „Północ” i wiele innych 

intrygujących kompozycji.  

W naszym kraju nie ma wielu grup 

komponujących taki rodzaj muzyki, 

dlatego jest to zespół godny polece-

nia. Ich muzyka jednoczy i zmienia 

ludzi. Słuchając tych piosenek może-

my poczuć, jak bardzo ważne dla 

autora jest słowo, które często 

przekazuje nam życiową mądrość. 

Dostrzegamy to w piosenkach, np.:  

„Tato” czy „Miłosna”. 

 

FLORENCE + THE MACHINE 

Florence + the Machine to zdecy-

dowanie jeden z najbardziej orygi-

nalnych zespołów świata. Część z 

Was prawdopodobnie słyszała pio-

senki tej grupy, takie jak „Dog days 

are over” czy „Shake it out”. W 

2006 roku Florence Welch wraz z 

Isabellą Summers koncertowały pod 

nazwą Florence Robot Is a Machine, 

lecz zorientowano się, że jest ona za 

długa i przekształcono ją na Floren-

ce + the Machine. Obecnie ten indie 

rockowy zespół tworzą: Florence 

Welch (wokal), Robert Ackroyd 

(gitara), Christopher Lloyd Hayden 

(perkusja), Isabella Summers 

(instrumenty klawiszowe), Tom Mon-

ger (harfa) oraz Mark Saunders 

(gitara basowa, instrumenty perku-

syjne). Florence Welch to kobieta o 

niespotykanej energii. Porównywana 

jest to wokalistek Kate Bush czy 

Björk, chociaż sama artystka uważa, 

że jej życie najbardziej zmieniła 

Grace Slick. Krytycy ocenili styl 

Florence + the Machine jako 

"ciemny, mocny i romantyczny". Wo-

kalistka w jednym z wywiadów po-

wiedziała, że teksty piosenek są 

podobne do dzieł twórców renesan-

sowych: "Mamy do czynienia ze 
wszystkimi z tych samych rzeczy, 
co kiedyś oni: miłość i śmierć, czas i 
ból, niebo i piekło". Do tej pory ze-

s p ó ł  w y d a ł  d w a  a l b u m y : 

„Lungs”(2008) oraz „ Ceremo-

nials” (2012), choć na facebooko-

wych fanpagach możemy znaleźć 

spekulacje o trzecim albumie grupy. 

Wiele utworów zespołu znalazło się 

na ścieżkach dźwiękowych filmów i 

seriali. („Chirurdzy”, „90210”, 

„Pamiętniki wampirów”, „Jedz, módl 

się, kochaj”,” Saga "Zmierzch: Za-
ćmienie”, „Królewna Śnieżka i Łow-
ca”). Album „Ceremonials” okazał się 

absolutnym hitem w wielu krajach 

świata. Utwory osiągnęły szczytowe 

miejsca w Australii, Wielkiej Bryta-

nii, Polsce, USA. Płyta zadebiutowała 

na 1. miejscu listy sprzedaży w 

Wielkiej Brytanii. Zachęcam do słu-

chania muzyki tego niezwykłego ze-

społu, który pokochały miliony serc 

na całym świecie! 

Layla 
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1.The Hurt Locker : W pułapce 
wojny  

      Bardzo niedawno temu, w roku 

2009, reżyserka Kathryn Bigelow 

stworzyła film opowiadający histo-

rię kilku żołnierzy pełniących służ-

bę w Iraku. Miał to być przejmują-

cy film o tym, jak wojna uzależnia, 

pokazujący, jak styczność z  rze-

czami z reguły złymi i strasznymi 

może stać się nałogiem. I faktycz-

nie, obraz byłej żony Jamesa Cam-

eron’a porusza ten temat, ale nie 

jest w żadnym razie dziełem wie-

kopomnym. Z dwóch powodów. Po 

pierwsze - w mało oryginalny spo-

sób potwierdza prawdę starą jak 

świat.  Po drugie - jest pełen niepo-

trzebnych, nużących dłużyzn. 

Zresztą - czy naprawdę jest on 

lepszy od doskonałych Bękartów 
wojny Quentina Tarantino lub Dys-
tryktu 9 Neila Blomkampa, którym 

obraz Bigelow bezwstydnie zwinął 

Oscara za najlepszy film sprzed 

nosa?  

2.Grawitacja  

    Najnowszy film Alfonso Cuaron’a 

zachwycił krytyków i totalnie zdo-

minował ekrany kin w 2013 roku. I 

owszem, z pewnością jest wart 

obejrzenia, ale w żadnym wypadku 

nie jest arcydziełem. To, co głów-

nie „powala” w Gravity, opowieści o 

dwójce astronautów uwięzionych w 

przestrzeni kosmicznej, to oszała-

miająca strona wizualna. Oglądając 

Grawitację w 3D można naprawdę 

poczuć się jak  przebywający w 

kosmosie bohaterowie. Niestety, 

na pięknie odwzorowanym kosmosie 

i świetnie wkomponowanej w akcję 

filmu muzyce, moc Gravity się koń-

czy. Albowiem gdzieś w odległej 

galaktyce zagubił się scenariusz, 

pełen niedorzeczności i przypadku, 

które miały być zamaskowane 

przez spektakularne widoczki ko-

smosu i technologiczne ooochy i 

aaachy. Sandra Bullock poruszają-

ca się w przestrzeni kosmicznej za 

pomocą gaśnicy i pozostająca 

(mimo licznych obić) w niemal nie-

naruszonej kondycji, bardziej 

przypomina jednego z bohaterów 

Niezniszczalnych, niż autentyczną 

postać z krwi i kości. Grawitacja 
jest zatem dziełem wybitnym od 

strony widowiskowo-muzycznej, 

lecz jako całość, niestety, tylko 

filmem dobrym. 

3.Drzewo życia  

    Ach, ile w tym filmie pytań na 

temat Boga i ludzkiej egzystencji, 

ile symboliki, pięknych zdjęć, mu-

zyki i ….nudy. Tak, nie boję się 

otwarcie powiedzieć, że Tree of 
life jest dla mnie zwyczajnie nud-

nym filmem. Chociaż lubię inteli-

gentne kino, lubię interpretować i 

doszukiwać się w filmach symboli-

ki, odniesień, to lubię też, jak film 

mnie zaciekawi i na swój sposób 

zaintryguje. Drzewu życia, w prze-

ciwieństwie do Pewnego razu w 
Anatolii lub Holy Motors, się to nie 

udaje. Dzieje się tak przez wsta-

wienie do filmu koszmarnie sennej i 

długiej sekwencji, pokazującej 

stworzenie świata i końcową sceną 

pojednania świata, którymi reżyser 

strzela sobie w stopę. Przyczyną, 

dla  której na pewno zapamiętam 

Tree of life jest więc tylko smutny 

fakt, iż jest to pierwszy (i jak do-

tąd jedyny) film, na którym z nu-

dów rozbolała mnie głowa.  

4.Mroczny Rycerz powstaje  

    Mimo ciągłych prób, nadal nie 

mogę zrozumieć geniuszu trylogii 

filmów o Batmanie w reżyserii Chri-

stophera Nolana. Co prawda ścieżka 

dźwiękowa Hansa Zimmera jest w 

jego filmach naprawdę niezła. Rów-

nież Joker w wykonaniu Heatha Led-

gera jest jednym z najbardziej za-

padających w pamięć filmowych psy-

chopatów. Jednak zabiegi, jakie sto-

suje Nolan, umożliwiające mu zbicie 

kasy na młodszych, nieprzyzwyczajo-

nych oglądania brutalnych scen wi-

dzach, wprawiają mnie w zażenowa-

nie. Jednak to trzecia część nola-

nowskiego Batmana najbardziej nie 

przypadła mi do gustu. Film  nie jest 

ani realistyczny, ani widowiskowy. 

Posiada też masę absurdalnych, cza-

sem żenująco śmiesznych momentów 

(vide: bitwa policjantów z żołnierza-

mi Bane’a). Jednak największą choro-

bą, na którą cierpi, jest brak orygi-

nalnych pomysłów. Nie znajdziemy 

ich zarówno w scenach akcji, jak i w 

dialogach. Więc dlaczego recenzenci 

piali nad nim z zachwytu, a dla wielu 

osób The Dark Knight rises jest naj-

lepszym filmem 2012 roku? Ano, 

nadal nie wiem….  

5.Moonrise Kingdom: Kochankowie 
z Księżyca  

  Moje największe filmowe rozczaro-

wanie i przy okazji jeden z najbar-

dziej przecenionych przez krytyków 

filmów jakie widziałem. Nie ukrywam, 

że obejrzałem go na Sopot Film Fe-

stiwal głównie ze względu na obsadę 

(Edward Norton, Harvey Keitel i in.). 

I szczerze mówiąc - gra aktorska 

jest według mnie jedną z niewielu 

dobrych rzeczy, jakie da się o Moon-
rise Kingdom powiedzieć. Jako kome-

dia z niezwykłym (co niestety tutaj 

nie znaczy „dobrym”) wątkiem ro-

mantycznym, nie osiąga  żadnego ze 

Kącik filmowy 
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swoich celów. Żarty czasem śmie-

szą, czasem (niestety częściej) nie. 

Z kolei wątek romantyczny i losy 

nieletnich, uciekających by być ra-

zem bohaterów, twórcy tak skon-

struowali, że  nie pozwalają się wi-

dzowi emocjonalnie zaangażować. 

Dzieje się tak z powodu niewiary-

godnych i abstrakcyjnych momen-

tów, mających miejsce w filmie. 

Pozbawione logiki i pełne absurdu 

sytuacje zabierają cały realizm i 

tworzą z „Kochanków…” niestraw-

ną bajkę, która ani nie bawi, ani 

nie porusza. Bo czy ktoś jeszcze 

wierzy w bajki?    

      Szymon Wotawa 

Olimpiady przedmiotowe — sposób  na wiedzę  

nicy musieli wykazać się wiedzą 

znacznie wykraczającą poza podstawę 

programową.  Nowością w tej edycji 

była szersza, wysoko punktowana  

wypowiedź pisemna – porównanie 

struktury Sejmu RP i Parlamentu Eu-

ropejskiego.  

 Regulamin Olimpiady zakłada, 

że do zawodów okręgowych mogą 

przejść maksymalnie dwie osoby z 

danej szkoły, które zdobyły co naj-

mniej 50 % punktów. W tym roku w 

II etapie, który odbędzie się 18 

stycznia, naszą szkołę reprezentować 

będą: Martyna Kwiatek i Piotr Królak 

z klasy II D, przygotowywani przez p. 

Agnieszkę Burczyńską.  

 Na laureatów Olimpiady cze-

kają nagrody rzeczowe, ale przede 

wszystkim —indeksy niemal wszyst-

kich Uniwersytetów w Polsce na wiele 

kierunków społecznych, ekonomicz-

nych oraz humanistycznych! Zachęca-

my uczniów naszej szkoły do próbowa-

nia swoich sił w konkursach i olimpia-

dach zarówno przedmiotowych krajo-

wych jak i międzynarodowych. Obec-

nie jest ich 28 do wyboru, więc każ-

dy może znaleźć coś, co go zaintere-

suje. 4 grudnia poznamy wyniki 40 

Olimpiady Historycznej, w której 

udział wzięli: Hubert Skierkowski z 

klasy III D oraz Michał Podgórski, 

Piotr Królak i Michał Sadziak z klasy 

II D przygotowywani przez p.Annę 

Krawczyńską. W najbliższym czasie 

obędą się także olimpiady m.in. z 

języków:  angielskiego, rosyjskiego, 

polskiego oraz teologii katolickiej. 

Wszystkim, którzy biorą udział w 

tegorocznych olimpiadach życzymy 

jak najlepszych wyników, a osoby 

niezdecydowane, szczególnie pierw-

szaków, zachęcamy do sprawdzenia 

swojej wiedzy w przyszłym roku. 

P.K. 
 Z ostatniej chwili: Hubert 

Skierkowski, Michał Podgórski i Piotr 

Królak zakwalifikowali się  do II etapu 40 

Olimpiady Historycznej. Gratulujemy !!! 

 22 listopada uczniowie 

naszej szkoły po raz kolejny wzięli 

udział w Olimpiadzie Wiedzy o 

Polsce i Świecie Współczesnym 

pod auspicjami Uniwersytetu War-

szawskiego.   

 Do tegorocznej 55. Olim-

piady zgłosiło się nas pięcioro.  Na 

etapie szkolnym pisaliśmy  test. W 

tym roku bardziej niż w latach po-

przednich  przypominał on  egzamin 

maturalny z wiedzy o społeczeń-

stwie na poziomie rozszerzonym, co 

na pewno ułatwiło przygotowania. To 

wielki plus, że teraz wiedza, którą 

zdobywamy, przygotowując się do 

olimpiady, pomoże nam dobrze, a 

może nawet bardzo dobrze zdać 

egzamin maturalny. 

 Tematem przewodnim tego-

rocznej Olimpiady było członkostwo 

Polski w Unii Europejskiej. Uczest-
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Rok Juliana Tuwima 

Sejm RP ustanowił rok 2013 Rokiem 

Juliana Tuwima. Z tej okazji w szkole 

odbędzie się konkurs recytatorski  

„Muza, czyli kilka słów zaledwie”.  
 Postaram się przybliżyć syl-

wetkę jednego z największych poetów 

polskich  XX wieku. Urodził się 13 wrze-

śnia 1894 w Łodzi w rodzinie zasymilowa-

nych Żydów. Od dziecka wykazywał duże 

zdolności językowe, odziedziczone po 

ojcu, który ukończył studia we Francji i 

władał kilkoma językami. Ojciec poety 

pracował w jednym z banków.  Matką  

była Adela Krukowska, córka właściciela 

zakładu drukarskiego.  

 Nauka w  Męskim Gimnazjum 

Rządowym w Łodzi nie była usłana różami. 

Zdolności humanistyczne szły niestety w 

parze z kiepskimi ocenami z przedmiotów 

ścisłych, szczególnie matematyki, przez 

co Tuwim powtarzał szóstą klasę. Po 

wielu latach wspominał: „Tępota moja 

matematyczna była niema upiorna”… . 

 Młody poeta zadebiutował w 

1911, przekładając na esperanto wiersze 

wybitnego poety, tłumacza i eseisty Le-

opolda Staffa, którym był zafascynowa-

ny. Dwa lata później Julian Tuwim pisze 

swój pierwszy utwór, zatytułowany 

„Prośba”. Okazał się on na tyle interesu-

jący, że znalazło się dla niego miejsce na 

łamach „Kuriera Warszawskiego”.  Poeta 

podpisał go inicjałami poznanej w 1912 

roku swojej przyszłej żony Stefanii Mar-

chwiówny—St.M. W roku  1916 Tuwim 

przenosi się do Warszawy,  gdzie roz-

poczyna studia wyższe.  Poeta wybrał 

prawo, potem polonistykę, ale zarzucił 

oba kierunki po ukończeniu zaledwie 

pierwszych semestrów. W tym czasie 

pisze na łamach miesięcznika młodzie-

żowego Pro Arte et Studio, gdzie po-

znaje Jana Lechonia. Staje się jednym 

z założycieli grupy poetyckiej Skaman-

der. Razem z nim pismo tworzyli: An-

toni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, 

Kazimierz Wierzyński i Jan Lechoń. 

Była to w dwudziestoleciu międzywo-

jennym najbardziej uwielbiana przez 

czytelników grupa poetycka. To oni  

wyznaczali trendy w polskiej poezji i 



nien wyglądać. Podzieliliśmy się na gru-

py. Pani Dyrektor podsunęła nam myśl, 

która bardzo się wszystkim spodobała - 

żebyśmy zrobili film o naszej szkole! 

Zebraliśmy więc mnóstwo najróżniej-

szych  pomysłów, związanych z życiem 

szkoły:  historią Liceum, nauką i matu-

rą, konkursami i olimpiadami oraz ży-

ciem uczniowskim,  i   zaczęliśmy pi-

sać…  Zajęło to nam cały dzień. Zbiera-

liśmy materiały, wybieraliśmy plany 

zdjęciowe i wymyślaliśmy pytania do 

wywiadów. Uczyliśmy się, jak powinno 

robić się ujęcia z różnych perspektyw.  

Drugiego dnia nagrywaliśmy 

film – przyszedł czas na zrealizowanie 

naszych pomysłów. Wykorzystywaliśmy  

w praktyce zdobytą wcześniej  wiedzę. 

Chodziliśmy  w różne miejsca i prze-

prowadzaliśmy wywiady. Sprawiało  nam  

to dużo radości i wiele nas nauczyło. 

Filmowaliśmy w szkole i poza nią, a na-

stępnego dnia montowaliśmy film. To 

naprawdę  długa i  nadspodziewanie 

ciężka praca. Wtedy właśnie  zauważa-

liśmy popełnione  wcześniej błędy. 

Przede wszystkim źle konstruowaliśmy 

pytania, co powodowało, że udzielający 

wywiadu nie mógł rozwinąć swojej wy-

powiedzi, nie potrafiliśmy nawiązać 

swobodnego dialogu. Zrobiliśmy także 

W dniach 25-27 listopada mieliśmy 

okazję brać udział w zaplanowanych 

znacznie wcześniej warsztatach reży-

serskich. Gościliśmy w naszej szkole p. 

Mirona Bilskiego - reżysera, absolwen-

ta Uniwersytetu w Amsterdamie i 

Wydziału Reżyserii w PWSFTViT w 

Łodzi. 

       Pierwszy dzień zaczęliśmy niety-

pową lekcją języka polskiego o niety-

powej godzinie  -  9.00. Nasza polo-

nistka, p. Jolanta Rutkowska, przybli-

żyła nam twórczość  Janusza Głowac-

kiego, autora scenariusza najnowszego  

filmu Andrzeje Wajdy „Wałęsa, czło-
wiek z nadziei”. To właśnie wtedy do-

wiedzieliśmy się, że scenopisarstwo  

to niełatwa sprawa. Czytając fragmen-

ty książki Głowackiego „Przyszłem”  o 

tym, jak pisał ten scenariusz, śledzili-

śmy kolejne etapy jego  powstawania:  

pomysły, trudności, możliwości i… 

ograniczenia.  

Następny etap warsztatów 

poprowadził pan Miron Bilski. Poznali-

śmy podstawowe zasady pisania scena-

riusza do filmu dokumentalnego. I to 

od  prawdziwego profesjonalisty. Re-

żyser uczył nas, co dokładnie powinno 

być zawarte w scenariuszu i jak taki 

film, który będziemy nagrywać, powi-

za dużo ujęć samej rozmowy. Pomimo 

tych  wad udało się nam zrobić  film, 

który składa się po prostu z różnych 

ujęć, opisujących naszą szkołę. Wy-

warło to na nas ogromne wrażenie. 

Poznaliśmy podstawy tworzenia  filmu 

dokumentalnego i nauczyliśmy się, jak 

powinno się pisać do niego scenariusz.   

To było dla nas bardzo ważne 

i ciekawe doświadczenie - odbyć lek-

cję reportażu filmowego, ale nie taką 

teoretyczną - siedząc w ławkach  -  

lecz praktyczną i to poprowadzoną 

przez zawodowego reżysera. Wszyscy 

poczuliśmy się jak prawdziwi, zawodo-

wi dziennikarze. 

Dobrze, że pani Dyrektor 

dba o to, byśmy zdobywali nie tylko 

wiedzę teoretyczną, ale także zmie-

rzyli się z dziennikarską praktyką i 

uczyli się tego od prawdziwych profe-

sjonalistów. Zapraszając pana Bilskie-

go do naszej szkoły – i specjalnie dla 

nas organizując warsztaty z nim – 

sprawiła nam ogromną frajdę, wyzwo-

liła nasze ukryte talenty i dała możli-

wość pokazania się od innej, nie tylko 

uczniowskiej, strony. Dziękujemy. J 

O.S., P.S. 

FILMUJEMY!!!! 

Ameryce poeta publikował swoją twórczość 

w „Nowej Polsce” i „Robotniku”. Na emigra-

cji spotkał go ostracyzm, wynikający z jego 

proradzieckich sympatii. Po powrocie do 

kraju, w czerwcu 1946 roku, nawiązał 

współpracę z nowymi władzami. Nie był to 

odosobniony przypadek. Swoim piórem 

władzy komunistycznej służyło wielu pisa-

rzy, co trudno dziś jednoznacznie oceniać. 

Często byli bowiem zmuszeni do tego sytu-

acją finansową, a część po prostu uwierzyła 

w wizję budowy lepszego jutra, które kre-

ślili przed nimi komuniści.  

W ostatnich latach życia Tuwim stworzył 

niewiele wierszy; czasami tylko ulegał proś-

bom zaprzyjaźnionych redaktorów, potrze-

bujących utworów na rocznicowe okazje. 

Wiele czasu poświęcał swoim pasjom biblio-

filskim i kolekcjonerskim.  

Zmarł nagle 27 grudnia 1953  w Zakopa-

nem. Była niedziela, wiał halny. Wraz z 

przyjaciółmi siedział w jednej z zakopiań-

skich knajpek. Na serwetce zanotował: „Ze 

względów oszczędnościowych polecam zga-

sić światłość  wiekuistą…”. I to były ostat-

nie słowa, jakie napisał.  

 Julian Tuwim to poeta  niezwykły, 

dla niego prawdziwą ojczyzną była pol-

szczyzna. Porównywano go do Mickiewi-

cza, a jego „Kwiaty polskie” do „Pana 

Tadeusza” ” . 

 Pozostawił po sobie ogromną i 

bardzo różnorodną spuściznę literacką. 

Od pełnych humoru skeczów i piosenek 

kabaretowych po utwory ważne, głębo-

kie, mądre. Był prawdziwym czarodzie-

jem słowa, „Księciem Poetów”.  

 Jego dzieła stanowiły i stano-

wią  inspiracją dla wielu artystów, do-

czekały się też licznych parafraz. Do 

wielu napisano  muzykę. Na  wierszach 

dla dzieci Juliana Tuwima wychowało 

się wiele pokoleń Polaków. Któż nie zna 

„Słonia Trombalskiego”, „Ptasiego ra-

dia” czy „Lokomotywy”. Zachęcam do 

czytania Tuwima. Jego poezja potrafi 

bawić, zadziwiać, urzekać. W  szkolnej 

bibliotece  znajdziecie też świetną, 

wydaną w tym roku, a napisana przez  

Mariusza Urbanka, biografię  „Tuwim, 

wylękniony bluźnierca”. Niezwykła  

lektura. Polecam. 

P.K. 

kulturze.  

 30 kwietnia 1919 roku w łódz-

kiej synagodze Julian Tuwim poślubił 

miłość swego życia —Stefanię Mar-

chwiównę.  

W czasie wojny z bolszewikami praco-

wał w Biurze Prasowym Naczelnego 

Wodza Józefa Piłsudskiego. W okresie 

międzywojennym cieszył się dużym 

autorytetem wśród elity kulturalnej, 

ale jego oryginalność, ekscentryczne-

poglądy, a także żydowskie pochodze-

nia sprawiały, że miał wielu wrogów. 

Endecka prasa zarzucała mu, że 

"zażydza" polską literaturę i deprawuje  

młodzież.  

Wybuch II wojny światowej zmusił 

Tuwima do emigracji przez Rumunię i 

Włochy do Francji. Tu poeta zgłosił się 

na ochotnika do tworzącego się polskie-

go wojska, ale komisja lekarska stanow-

czo uznała go za niezdolnego do służby 

wojskowej.  Rok po francuskiej kapitu-

lacji wyemigrował do Brazylii, zamiesz-

kał w Rio de Janeiro. Jego tułaczka po 

świecie kończy się w Nowym Jorku. 

Tuwim mieszka tam do roku 1946. W 
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English Corner — A-Z of the British Parliament 

he waved the mace around his 

head.  

Oaths - all MPs have to say the 

following sentence before they can 

sit in Parliament. "I swear by al-

mighty God (or if an atheist then, 

"I do solemnly swear") that I shall 

be faithful and bear true alle-

giance to Her Majesty the Queen, 

her heirs and successors, accord-

ing to law (so help me God)."  

Prime Minister's Questions 

(PMQs) - occur every Wednesday 

afternoon for half an hour. This is 

the time when MPs can ask any-

thing they want without the Prime 

Minister knowing the questions in 

advance.  

Queen's Speech - formally opens 

each session of parliament, usually 

in November. The speech outlines 

what the government will do over 

the next year in parliament. But 

the Queen does not write this 

speech - the government does.  

Refreshments Department - is 

responsible for the many bars and 

restaurants to be found in the 

Houses of Parliament, to refresh 

MPs and Lords after a hard day's 

argument. These include 8 bars 

(Smoking Room, Stranger's Bar, 

Annie's Bar, for example), 6 self-

service restaurants, and 7 up-

market restaurants with silver-

service, etc. The strict licensing 

laws in Britain, (pubs must close at 

11 pm), do not apply in Parliament. 

So you can drink there 24 hours a 

day, if you want. In its annual re-

port last year, the Refreshments 

Department noted that the total 

expenditure on "refreshments" in 

the House of Parliament cost the 

British tax-payer 6 million pounds. 

Speaker - he, or she, is a kind of 

referee in the House of Commons. 

The Speaker lives in the Speaker's 

House, in the Palace of Westmin-

ster. He wears a black cloak, and a 

wig (which looks a bit like a dead 

sheep on top of his head). The 

Speaker does not speak very often, 

however. The only time he does is 

when trying to get MPs to calm 

down and be quiet, which he does 

by calling out, "Order, order in the 

House." 

Unparliamentary language - there 

are some things MPs cannot say in 

parliament. They cannot say that 

another MP is "a liar", (which must 

be difficult, sometimes), and they 

cannot use abusive or foul language. 

If they do, they might be "named", 

or even worse, they could be 

"expelled" if they do so. 

Voting Lobby - MP's vote, not by 

pressing a button as they do in Po-

land, but by walking through the 

Voting Lobby. If they want to vote 

"yes" then they walk through the 

door marked "aye". If they want to 

vote "no" then they walk through 

the door marked "nae". Clerks 

count the MP's as they come 

through the doors.  

Whips - are people who make sure 

that MPs of the same party all vote 

the same way. If there are rebel 

MPs who are determined not to tow 

the line of the government, then 

the MP can have his "whip re-

moved", which sounds painful, but 

isn't. The term "whip' has its ori-

gins in foxhunting; a Whip was 

someone who made sure the hounds 

did not run away from the hunt. 

The term has been used in the 

British parliament since the late 

1700's. 

Yawn - what normal people do when 

MPs are talking. 

Zzzzzzzzz - what MPs do in the 

Commons when they are not talking. 

 

The World of English, issue 5, 2003 

Nowy rok szkolny zaczęliśmy w En-

glish Corner od poważnych tematów. 

Oto, co każdy krewny i znajomy 

Królika powinien wiedzieć o brytyj-

skim Parlamencie. W dzisiejszym 

numerze część druga od M do Z. 

Some of them wear funny wigs and 
call each other "Right Honourable". 
The Speaker hardly ever speaks, 
and there is someone called Black 
Rod who is neither black, nor is his 
name Rod. But all are vital to the 
day-to-day running of the British 
Houses of Parliament. The strange 
behaviour and rituals of the Mem-
bers of Parliament and officials is 
based on traditions that go back to 
medieval times. We present our 
guide to all you need to know about 
the British legislative chambers. 

Mace - is a silver ornament, about 

1.5 meters long. It dates back to 

the time of Charles I (the headless 

one) and can be seen on the large 

table in the centre of the Commons. 

It is a symbol of Royal authority. 

Each day it is put on the table by 

the Sergeant of Arms, who is a kind 

of parliamentary policeman. Nobody, 

apart from the Sergeant, is allowed 

to touch it. But one infamous day in 

1976, an MP called Michael Heslet-

ine (whose nickname is Tarzan due 

to his long flowing hair) was so an-

noyed at the speeches being given 

by MP's, that he picked up the mace 

and waved it around above his head. 

The Speaker immediately closed the 

session. 

Naming - MPs never call each other 

by name but by a formal title. For 

instance, "I agree with the Honour-

able Member for Chelsea and Ken-

sington." Or, "I agree with my Hon-

ourable Friend." But when an MP is 

being naughty the Speaker punishes 

them by "Naming" them. "I name 

you Michael Hesletine and you are 

barred from the House," was what 

the Speaker said to the MP after 
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 NIE WSZYSTKO PRZEMINIE... 

Wielka dama polskiej piosenki, od ponad 50 lat zachwycająca publiczność swoim 

mezzosopranowym głosem. Irena Santor. 

Niezmiennie pogodna, uśmiechnięta, z zaraźliwym optymizmem patrząca na świat. 

Mimo upływu lat wciąż świetnie się trzyma, a nowe pokolenia chętnie słuchają jej 

piosenek. „Powtórzyłabym życie takim, jakie było” – mówi dziś. Niezwykła, niepo-

wtarzalna, wyjątkowa. Jak dobrze, że jest! 

 30 listopada 2013 jako członek Oficjalnego Fan Clubu Ireny Santor 

miałem zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Artystką z okazji Jej 79. urodzin. 

Dla pani Ireny czas się zatrzymał. Wciąż energiczna, żywiołowa i, cytując frag-

ment piosenki z najnowszej płyty, "kręci Ją ten świat". To wyjątkowe wydarzenie 

miało miejsce w restauracji hotelu "Maria" w Warszawie. O godzinie 15.00 wraz z 

naszą "fan clubową rodziną" zebraliśmy się na miejscu w oczekiwaniu na Jubilat-

kę. Kiedy ujrzeliśmy Ją w drzwiach, szarość i słota, typowa dla obecnej pory roku, 

zamieniła się w kolorowy i bajkowy obraz. Pozytywna energia, która z Niej emano-

wała, udzieliła się nam wszystkim. 

Dla mnie było to wyjątkowe wydarzenie także dlatego, iż miałem okazję 

pierwszy raz wystąpić przed panią Santor. Fan club ogłosił konkurs na najciekaw-

szą formę życzeń dla naszej Gwiazdy. Wymyśliłem nowy tekst, nawiązujący do 

święta Królowej Polskiej Estrady, na melodię bardzo pięknej piosenki „Goniąc 

kormorany” Piotra Szczepanika. Mój pomysł bardzo się spodobał, zaowocował wy-

graną, a w nagrodę osobiście złożyłem życzenia swojej Idolce, prezentując Jej 

nową wersję dawnej piosenki. Ach, co to były za emocje! Ku mojej olbrzymiej 

radości pani Irena była zachwycona. Wzruszona, dziękowała mi z całego serca. 

prawdziwej, ponadczasowej muzyki. 

Miałem okazję poznać też niektó-

rych członków rodziny Artystki. Irena 

Santor podarowała każdemu z nas swój 

nowo wydany zbiór płyt z piosenkami z 

dawnej audycji radiowej "Podwieczorek 

przy mikrofonie". Oczywiście każdy, korzy-

stając z okazji, prosił o autograf. Do dziś 

łza mi się w oku kręci, gdy czytam dedyka-

cję od mojej Idolki: "Adamowi, z prośbą, 

żeby koniecznie śpiewał!!! Irena Santor, 

2013". Usłyszeć takie słowa od kobiety o 

najpiękniejszym głosie na całym świecie, 

coś pięknego. Na koniec, dla upamiętnienia 

tego niezwykłego wydarzenia, zrobiliśmy 

sobie zdjęcia z naszym niezwykłym Dobrem 

narodowym. Jak to mówią, wszystko, co 

dobre, szybko się kończy. Nietrudno się 

domyślić, jak niebywale szybko w tej wy-

jątkowej, magicznej i rodzinnej atmosfe-

rze spotkanie dobiegło końca. 

 Nadchodzący, 2014 rok, to nie-

wątpliwie rok Ireny Santor. Nasza Artyst-

ka obchodzić będzie swoje 80. urodziny i 

zarazem 55-lecie pracy artystycznej. Z tej 

okazji ukazać się mają dwie płyty z zupełnie 

 

razem odśpiewaliśmy pani Irenie 

„100 lat” i wznieśliśmy toast. Z gło-

śników płynął dźwięczny głos naszej Kró-

lowej.  Rozmów, żartów, a przede 

wszystkim pięknych i ciekawych historii 

z życia Jubilatki, opowiadanych przez 

Nią samą, nie było końca. Rozmawialiśmy 

o dzisiejszej sytuacji politycznej nasze-

go kraju, rynku muzycznym czy poziomie 

życia publicznego. Pani Santor z ogromną 

troską pytała każdego z nas o plany na 

przyszłość, marzenia, zapatrywania na 

pewne kwestie. 

Bardzo się cieszę również z 

tego, że miałem okazję spotkać się z 

innymi członkami Fan Clubu, gdyż nieste-

ty na co dzień nie mamy takich możliwo-

ści. Mieszkamy w różnych częściach 

Polski, dzielą nas od siebie kilometry, 

dlatego też wyczekujemy takich wyda-

rzeń, dzięki którym możemy się zoba-

czyć. Jesteśmy dla siebie takimi 

"bratnimi duszami" i bez wątpienia łączy 

nas miłość do Ireny Santor. Myślę, że 

Fan Club, który tworzymy, jest doskona-

łym przykładem tego, iż pani Irena ma 

wielu młodych wielbicieli, którzy potrafią 

dostrzec piękno i niepowtarzalność 

nowymi piosenkami. My, niezależnie od 

tego, co się wydarzy będziemy spoty-

kać się z panią Ireną, zawsze wtedy, 

gdy tylko znajdzie dla nas czas, bę-

dziemy wspierać Ją w dalszych działa-

niach oraz promować Jej twórczość 

wszędzie, gdzie tylko się da. Według 

mnie sztuką nie jest robienie z siebie 

gwiazdy na siłę, ale bycie nią i nieokazy-

wanie tego. Taka jest właśnie Irena 

Santor, na której piosenkach wychowy-

wali się nasi dziadkowie, rodzice, a 

teraz ten zaszczyt spotkał nas, jeśli 

tylko tego zechcemy. Pani Ireno, jesz-

cze raz życzę zdrowia, aby jak najdłu-

żej mogła Pani cieszyć nas swoją Osobą 

i głosem, i aby jak najdłużej mogła być 

Pani naszym życiowym przewodnikiem. 

Jedno mogę obiecać, zawsze Pani oraz 

Pani twórczość będzie częścią mojego 

życia. 

 

Adam Zaremba 
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