
pod których czujnym 
okiem  zmierzaliście 
do sukcesów i sięga-
liście po najwyższe 
noty. 

Święta Wielkiej Nocy 
to czas nadziei i od-
radzania się wiary w 
moc Chrystusa i dru-
giego człowieka. Ży-
czę całej Społeczno-
ści Szkolnej radości, 
życzliwości, wypo-
czynku w gronie naj-
bliższych. Życzę tak-
że wiosennej, ciepłej 
aury, która sprzyjać 
będzie pełnemu re-
laksowi od trosk co-
dziennego życia 
szkolnego. 

Dyrektor 

Na co dzień w swojej 
pracy mam kontakt z 
młodzieżą, która 
przychodzi z różny-
mi sprawami. Na 
przykład dopytać  o 
zapisy Statutu Szko-
ł y  c z y  W e -
w n ą t r zs z k o l ne g o 
Oceniania, o możli-
wość zorganizowa-
nia kolejnej ciekawej 
inicjatywy uczniow-
skiej, czy pożyczyć 
kalkulatora na kla-
sówkę. Tak częsty 
kontakt pozwala na 
zbudowanie dobrych 
relacji pomiędzy dy-
rektorem a uczniami. 
To dla mnie jeden z 
ważniejszych ele-
mentów pracy na 

tym stanowisku. 
Ogromną radością 
napełniają mnie suk-
c e s y  „ m o i c h ” 
uczniów a było ich w 
tym roku wyjątkowo 
dużo, zarówno tych 
wiedzowych, jak                  
i artystycznych czy 
sportowych.  Dzię-
kuję i gratuluję na 
łamach szkolnej ga-
zety wszystkim 
uczestnikom Olim-
piad, konkursów i 
zawodów.  

O Waszych sukce-
sach piszemy na 
stronie internetowej 
szkoły, czyniąc z 
Was „wizytówki” 
Skargi. Dziękuję tak-
że Nauczycielom, 

Chwila refleksji Dyrektora Skargi 

WESOŁYCH ŚWIĄT!  

Już  za chwilę tak 

oczekiwane Święta  i 

kilka dni odpoczynku!  

 Życzymy wesołych, 

pełnych słońca i wio-

sennej radości Świąt 

Wielkanocnych. Uda-

nych kolorowych pi-

sanek, smacznych 

mazurków i mokrego 

(ale nie za bardzo…) 

Dyngusa.  Nich bę-

dzie  to czas  miłych 

spotkań z najbliższy-

mi, czas odpoczynku i  

wiosennych space-

rów.   

Korzystając z okazji 

specjalne życzenia 

składamy Maturzy-

stom.  Trzymamy za 

Was  kciuki i POWO-

DZENIA! 

SU i Redakcja  

Carpe diem, czasopismo młodzieży  

LO im. Piotra Skargi w Pułtusku 
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bibliotece szkolnej, która nawet 

kupowała książki specjalnie na moje 

potrzeby. To, czego nie znalazłem u 

nas, udało mi się wypożyczyć z Bi-

blioteki Pedagogicznej, która jest 

mało znana wśród uczniów, a ma na-

prawdę doskonałe zbiory popularno-

naukowe. Chciałem tu podziękować 

szczególnie bibliotekarkom z Biblio-

teki Pedagogicznej za wielką życzli-

wość i fachową pomoc. 

WOS-u w szkole uczy Cię pani 

Burczyńska? 

Tak, oczywiście. Uczestnicy etapu 

centralnego, który odbywał się w 

Warszawie, widząc zaangażowanie 

pani Profesor, która codziennie 

przez trzy dni bardzo rano przyjeż-

dżała do mnie, by wspierać mnie i 

kibicować mi osobiście podczas zma-

gań olimpijskich, zdziwieni, że to 

moja nauczycielka, stwierdzili: „Musi 

bardzo cię kochać” . A tak na poważ-

nie - jestem bardzo wdzięczny Pani 

Profesor za pomoc. Poświeciła wiele 

czasu, by wspierać mnie swoją wie-

dzą w przygotowaniach do olimpiady.  

To było na Olimpiadzie. A tak na 

co dzień? 

Spotykaliśmy się na kółku co tydzień 

już od pierwszej klasy. Pracowaliśmy 

pod kątem olimpiady, przeglądaliśmy 

arkusze z poprzednich lat, pani Pro-

fesor przesyłała mi mailem różne 

materiały, które uznała za istotne. 

Uczuliła mnie też na to, na co zwra-

cać uwagę podczas pisania testu, a 

na co w czasie części ustnej zawo-

dów.  

Ile godzin dziennie poświęcałeś 

Olimpiadzie? 

Niedużo - ale bardzo systematycz-

nie, codziennie. 

To znaczy? 

Od pół godziny do godziny, czasem 

trochę więcej. Lub dużo więcej – 

przed samą olimpiadą. 

Czy Olimpiada to duży stres? 

Na okręgowych zawodach byłem 

Piotr Królak, uczeń II klasy Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Pio-

tra Skargi w Pułtusku, zdobył ty-

tuł finalisty Ogólnopolskiej Olim-

piady Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym. To wielki sukces, 

ponieważ daje mu to indeks na 

wybrane kierunki studiów oraz 100 

procent na maturze rozszerzonej 

z przedmiotu wiedza o społeczeń-

stwie. 

Jak się czujesz jako finalista 

Olimpiady? 

Czuję się wyśmienicie.  

To znaczy? 

Olimpiada dała mi nową dawkę ener-

gii, sama myśl, że nie muszę się sku-

piać na rozszerzonej maturze po-

zwoliła mi znowu zająć się innymi 

moimi pasjami. 

Jak przygotowywałeś się do Olim-

piady? Bo zrobiłeś to bardzo sku-

tecznie…  

Po prostu czytałem książki… i czaso-

pisma, głównie „Politykę”, „Gazetę 

Wyborczą” i „Rzeczpospolitą”. Bar-

dzo systematycznie.  

A telewizja? 

Nie oglądam telewizji. Ewentualnie 

jakieś programy informacyjne, ale 

rzadko. 

Internet? Na ile był dla Ciebie 

źródłem informacji? 

Czytam dużo artykułów w Interne-

cie, ale sporo z nich nie jest na od-

powiednim poziomie. A jak zaczynam 

czytać komentarze pod artykułami, 

to głupota ludzi, kompletny brak 

elementarnej wiedzy i ich chamstwo 

po prostu mnie przytłaczają. 

A informacje bieżące? 

Zaglądam codziennie na portale in-

ternetowe Onet, Interia…  

Ale głównym źródłem wiedzy były 

dla Ciebie książki? 

Oczywiście. Większość z nich znala-

złem w naszej wspaniałej i kochanej 

dużo bardziej zdenerwowany.  

Napisałeś przecież świetną pracę.  

No tak, ale eliminacje okręgowe to 

najtrudniejszy próg do przejścia, bo 

dają wstęp do finału. No i na zawo-

dach centralnych przed rozmową 

ustną denerwowałem się tym bar-

dziej, że nieprzyjemnie wspominałem 

właśnie część ustną eliminacji okrę-

gowych. 

A jaka była ogólnie atmosfera za-

wodów centralnych? 

Bardzo przyjazna i sympatyczna. 

Uczestnicy byli sobie bardzo życzli-

wi, pomagali sobie, chętnie dzielili się 

wiedzą. Podczas zawodów okręgo-

wych było zupełnie inaczej, bo i kon-

kurencja dużo większa, i walka bar-

dziej zajadła. 

Brałeś też udział w eliminacjach 

okręgowych Olimpiady Historycz-

nej.  

Z historii do etapu centralnego za-

brakło mi tylko 10 pkt. Na tej Olim-

piadzie zależało mi bardziej, bo hi-

storia jest dla mnie dużo ciekawsza i 

bliższa memu sercu.  

Będziesz startował w tej Olimpia-

dzie jeszcze raz za rok? 

Tak. Moją ulubioną epoką jest XX 

wiek i ją wybieram jako epokę prze-

wodnią. 

A co czytasz na co dzień? 

Głównie książki historyczne – nauko-

we i popularnonaukowe. Ale również 

fantastykę, np. Pilipiuka, Tolkiena. I 

sagę George’a Martina „Pieśń lodu i 

ognia” (sfilmowaną jako „Gra o tron”). 

A powieści historyczne? 

Też. Na przykład powieści Roberta 

Saylora, które znalazłem w naszej 

szkolnej bibliotece. 

A jak godzisz przygotowanie do 

Olimpiad z normalnym, codziennym 

życiem szkolnym – klasówkami, 

sprawdzianami, odpowiedziami ust-

nymi…?  

Finalista Olimpiady Przedmiotowej ze Skargi 
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Jakoś trzeba sobie radzić. Na moje 

szczęście – za co bardzo dziękuję – 

nauczyciele spojrzeli na mnie przy-

chylnym okiem i czasami pozwalali (i 

nadal pozwalają) zaliczyć materiał w 

innym terminie niż reszta klasy.  

 Co chcesz robić po maturze? 

Nadal jestem rozdarty między pra-

wem a historią…  Wielu radzi „idź na 

prawo”, a ja jednak wolałbym histo-

rię, bo – nie ukrywajmy – prawo jest 

nudne…  No cóż, mam jeszcze rok, 

żeby się zastanowić.  

Życzymy zatem wyboru, z którego 

będziesz zadowolony w życiu i bar-

dzo dziękujemy za rozmowę. 

Rozmawiała LC 

OLIMPIJCZYK TO WYZWANIE... 

muszą zdawać przecież nawet laure-

aci olimpiad. 

Do zawodów okręgowych zakwalifi-

kowało się dwoje Pani uczniów? 

Tak. Martyna Kwiatek i Piotrek Kró-

lak. Eliminacje okręgowe udało się  

pokonać tylko Piotrkowi, ale prze-

cież Martyna ma dużą szansę w 

przyszłym roku i mam nadzieję, że z 

niej skorzysta. 

Jak osiągnąć sukces w Olimpia-

dzie? I to taki SUKCES. Finalista 

Olimpiady Ogólnopolskiej! 

Uczeń musi być przede wszystkim 

zainteresowany przedmiotem. To 

podstawa. W Olimpiadzie z wos 

trzeba mieć też bardzo dużą wiedzę 

ogólną, której nie da się zdobyć w 

ciągu jednego roku. Dam przykład.  

Podczas ustnego etapu zawodów 

ogólnopolskich pojawiły się pytania:  

wyświetlono fragment skeczu Monty 

Pythona, a uczestnik miał za zadanie 

podać jego tytuł; albo odtworzono 

fragment hymnu, a uczestnik miał 

podać, jakiego państwa jest to 

hymn.  

W tym roku tematem przewodnim 

było „Dziesięć lat członkostwa 

Polski w Unii Europejskiej”? 

To tzw. temat zmienny, inny w każ-

dym roku. Trzeba się do niego 

szczególnie dobrze przygotować 

przed etapami ustnymi, bo uczeń  

losuje dwa pytania – jedno z bloku 

stałego, jedno ze zmiennego.  

A w przyszłym roku ? 

Tematem przyszłorocznym będzie 

współpraca euroatlantycka. Wydaje 

mi się ciekawszy niż tegoroczny, a 

co najważniejsze, obejmuje  zagad-

nienia, którymi Piotrek się najbar-

dziej interesuje. Przecież historia 

XX wieku  to jego pasja. 

Co w waszych przygotowaniach 

było najtrudniejsze? 

Dla mnie? 

Tak. 

Znaleźć czas, by przeszukiwać 

strony internetowe i prasę, i wyła-

wiać istotne informacje. Chciałam, 

żeby Piotrek nie musiał już tego 

robić w tak dużym zakresie, a po-

święcił się uczeniu i czytaniu. 

A co jest najtrudniejsze dla 

uczniów? 

Ogrom pracy. Nie da się opanować 

materiału w ciągu kilku miesięcy, a 

nawet jednego roku. Piotrek starto-

wał przecież także w pierwszej 

klasie, a sukces osiągnął teraz. To i 

tak nie lada wyczyn, bo miał do nad-

robienia program wos z klasy trze-

ciej. Większość finalistów to 

uczniowie klas trzecich. 

Olimpiada to duży stres dla na-

uczyciela? 

Przyznam, że tak. Wiem, ile uczeń 

wkłada pracy, zapału, ile poświęca 

czasu, jaką ma wiedzę, więc gdy coś 

nie wychodzi, jest mi  po prostu 

przykro, gdy widzę, jak przeżywa 

porażkę. Bo muszę podkreślić, że 

udział w olimpiadzie to dla ucznia 

ogromny stres, przecież to rywali-

zacja z najlepszymi z całej Polski. 

Rozmowa z komisją, oczekiwanie na 

wyniki po kolejnych etapach, pisem-

ny egzamin w wersji elektronicznej 

i oczywiście tematy — wielka nie-

wiadoma; bo przy ogromie materia-

łu, nie wszystko ma się opanowane w 

100%. To tak jak w sporcie, czasem 

bardzo dobrzy też znajdują się 

Pani  Agnieszka Burczyńska, nauczy-
cielka wos i matematyki w naszej 
szkole, przygotowywała Piotrka Króla-
ka, ucznia klasy II D,  do Olimpiady 
Wiedzy o Polsce i Świecie Współcze-
snym. Oto krótka rozmowa z Panią 
Profesor. 

Jak to jest być nauczycielem olim-

pijczyka? 

I dobrze, i trudno. To bardzo wyma-

gający uczeń, któremu na bieżąco 

muszę przygotowywać materiały – 

wyszukiwać, doczytywać, bo przecież 

na świecie ciągle dzieje się coś nowe-

go. Ale to wielka przyjemność, gdy 

widzę, jak Piotrek korzysta z mojej 

wiedzy, gromadzi ją i zdobywa nową. 

I odnosi sukces! To daje wielką satys-

fakcję. 

Trudno jest zachęcić uczniów do 

udziału w olimpiadzie? 

Tak. 

Dlaczego? 

Moi uczniowie wiedzą, ile pracy trze-

ba włożyć, by coś osiągnąć, by w ogóle 

wziąć udział w olimpiadzie, a przecież 

muszą też uczyć się tego, czego wy-

maga od nich normalny program in-

nych przedmiotów  w liceum, choćby 

maturalnych.    

Ale zgłaszają się? 

Na początku bywa rzeczywiście dużo 

chętnych, ale w miarę przygotowań 

niestety ubywa ich – materiał się roz-

rasta, pojawiają się nowe książki, 

nowe artykuły, które trzeba przeczy-

tać, a przecież szkolne życie toczy 

się swoim torem.  Lekcje z innych 

przedmiotów, zwłaszcza maturalnych, 

też są ważne. Nie można w liceum 

postawić wszystkiego na jedną kartę. 

Przedmioty obowiązkowe na maturze 
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poza podium. Łut szczęścia jest 

potrzebny.  

Czego Pani Profesor życzyć? 

Jak najwięcej uczniów – olimpijczy-

ków w przyszłych edycjach, i oczy-

wiście laureatów i finalistów zawo-

dów centralnych. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy 

dalszych sukcesów. 

Rozmawiała MB 

Witraż – moje hobby 

Żeby w ogóle rozpocząć pracę nad 

witrażem, trzeba narysować pro-

jekt. 

Na papierze? 

Tak. W zasadzie dwa takie same 

projekty – kontur i pojedyncze wy-

cięte elementy. 

A nie robi się kolorowego rysunku? 

Można, ale jeśli się wie, jakie mają 

być kolory, to niekoniecznie. To za-

leży też od wielkości witrażu i ilości 

elementów, z których się składa. 

Co dalej? 

Potem wycina się według szablonu 

elementy ze szkła – w kolorach, ja-

kie są potrzebne – przezroczyste, 

półprzezroczyste lub matowe, szli-

fuje się je, żeby nadać ostateczny 

kształt. Szklane elementy układa się 

na papierowym projekcie. Wymaga 

to wielkiej precyzji, by wszystkie 

elementy dokładnie do siebie przyle-

gały. Kiedy szkło jest idealnie przy-

cięte, brzegi każdego elementu 

okleja się miedziana taśmą, która 

następnie smaruje się topnikiem – to 

taki płyn, który powoduje, że cyna 

przylega do tej taśmy. Wtedy się 

lutuje.  

Macie lutownice? 

Oczywiście, nawet kilka. Po zlutowa-

niu trzeba wszystko dokładnie wy-

czyścić, potem się cynę patynuje, by 

osiągnęła pożądany kolor (np. złoty 

lub czarny). Teraz mycie. Ale cza-

sem te czynności trzeba powtarzać 

wielokrotnie, by osiągnąć właściwy 

efekt. Zostaje jeszcze kosmetyka – 

woskowanie i polerowanie. 

To strasznie dużo pracy. Na do-

datek żmudnej. Nie brakuje Ci 

czasem cierpliwości? 

Czasem bywa i tak. Najbardziej mo-

notonne jest oklejanie elementów ta-

śmą, a najbardziej lubię wycinanie 

elementów i lutowanie. 

A pomysły na witraże? Sama wymy-

ślasz? 

Czasem inspiruję się wzorami, które 

znajdę w Internecie, czasem po pro-

stu przyrodą, wzornictwem ludowym. 

Bywa, że wspólnie opracowujemy po-

mysły na projekty. 

A materiały? Szkło? Skąd to bie-

rzecie? 

Jest taki specjalny sklep w Warszawie 

z materiałami do robienia witraży.  

A zamawiał ktoś u Ciebie witraże? 

Czy robisz tylko dla własnej przy-

jemności? 

Na początku oczywiście dla przyjem-

ności, ale kiedy ma się już spore umie-

jętności, chce się dalej rozwijać. Te-

raz właśnie zaczęliśmy robić na zamó-

wienia. Pierwsze to szyba do drzwi. 

To nie lada wyzwanie! 

To duży witraż. W ferie robiłyśmy go 

od rana do wieczora. I zostało już 

tylko lutowanie. 

A projekt? Same wymyśliłyście? 

Osoba, która go zamawiała, prosiła, by 

w szkle odtworzyć to, co miała namalo-

wane na starych drzwiach. 

Udało się? 

 Tak. Nie było to łatwe, ale udało się i 

efekt nawet nam się podoba…  

Jak godzisz pasję ze szkolnymi obo-

wiązkami? 

Poświęcam na nią wolne dni – soboty, 

niedziele, ferie, a nie popołudnia, chy-

ba że w piątek. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy 

wielu pięknych witraży. 

Podczas XI Szkolnych Spotkań 
ze Sztuką zaprezentowała prze-
piękne witraże. Dziś opowiada 
nam o swojej pasji. Weronika 
Kowalczyk, uczennica kl. II E 

Rysowałaś od zawsze? 

W sumie to tak, odkąd pamiętam. 

Lubiłaś, czy Cię namawiano? 

Lubiłam, ale często się denerwowa-

łam, że nie wychodzi mi tak, jak 

bym chciała. 

Twoja ulubiona dziedzina sztuki, 

którą uprawiasz? 

Chyba witraż. 

Ale najpierw był chyba rysunek, 

czy malarstwo? 

Najpierw oczywiście rysowałam. W 

przedszkolu – ołówkowymi kredka-

mi, więc w kolorze. 

Trochę próbowałam farbami, ale 

później to zostawiłam… chyba bra-

kowało mi wytrwałości. 

A od kiedy zajmujesz się witra-

żem? 

Od pierwszej klasy gimnazjum. 

Ktoś Cię zachęcił, powiedział, 

jak się to robi? 

Moja koleżanka, z którą razem 

bawiłyśmy się sztuką – rysowałyśmy 

razem. To ona  powiedziała mi o 

witrażu, o tym, że w Miejskim Cen-

trum Kultury i Sztuki w Pułtusku 

można się uczyć, jak go robić. 

Zaciekawiło Cię to? 

Od samego początku. Zajęcia pro-

wadził pan Piotr Mroziewicz, świet-

ny nauczyciel, który „zaraził” mnie 

tą pasją. 

Jak powstaje witraż? 
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nistka, p. Dorota Otłowska, nauczy-

cielka języka francuskiego, p. Lech 

Chybowski, dziennikarz. I mieli bar-

dzo trudne zadanie, gdyż uczestnicy 

tegorocznego konkursu byli nie tylko 

wyjątkowo dobrze przygotowani, ale 

też bardzo utalentowani. 

Uczniowie naszej szkoły zaprezento-

wali się znakomicie. W kategorii 

pierwszej wystąpił Kamil Bednarski, z 

wielką wrażliwością i aktorskim talen-

tem recytując wiersz Romans Ch. 

Baudelaire'a. Jury nagrodziło go II 

miejscem. 

W drugiej kategorii, w której trzeba 

było wykazać się nie tylko talentem 

recytatorskim, ale też językowym, 

bezkonkurencyjna okazała się Marty-

na Kwiatek. Wiersz Ch. Baudelaire'a  

La beaute mówiła tak pięknie, ekspre-

syjnie, udowadniając, że język fran-

cuski to język poezji, że jury przy-

znało jej I miejsce. II nagrodę zdo-

była pełna wdzięku Kamila Chimkowska 

recytująca utwór Il pleure dans mon 
coeur P. Verlaine'a, a miejsce III 

Martyna Dąbkowska, rozmarzona i 

romantyczna w wierszu  P. Eluarda  
Je t'aime,  którego nastrój podkre-

ślał  subtelny gitarowy akompania-

ment w wykonaniu Aleksandry Sko-

czeń. 

Najbardziej oczekiwaną kategorią 

była piosenka francuska. Jury osobno 

oceniało uczniów szkół podstawowych, 

osobno starszych uczestników. Nasi 

śpiewający zachwycili wspaniałymi 

głosami, pomysłową interpretacją i 

muzycznym talentem. I miejscem 

nagrodzono Szymona Fabisiaka (ex 

19 marca w pułtuskiej 

Galerii „4 Strony Świata” odbył 

się dziewiąty już  Konkurs Poezji i 

Piosenki Francuskiej Art poétique, 
który nasze Liceum organizuje 

wspólnie z Pułtuską Biblioteką Pu-

bliczną im. Joachima Lelewela.  

Tradycyjnie rozgrywany był w 

trzech kategoriach: recytacja wier-

szy poetów francuskich w tłumacze-

niu na język polski,  recytacja wier-

szy poetów francuskich w oryginale, 

piosenka francuska, a udział wzięli w 

nim uczniowie szkół pułtuskich oraz 

ZSP w Przemiarowie. Uczestników 

byłoby zapewne więcej, ale regula-

min konkursu przyznaje każdej 

szkole określony limit miejsc w każ-

dej z kategorii.  

Konkurs uroczyście otworzyły pani 

Barbara Meredyk, dyrektor Liceum 

oraz pani Bożena Potyraj, dyrektor 

PBP im. J. Lelewela w Pułtusku, ser-

decznie witając przybyłych gości, 

uczestników i publiczność. Imprezę 

zaszczycili swoją obecnością przed-

stawiciele władz powiatu i miasta:   

pan Andrzej Dolecki, Wicestarosta 

Pułtuski i pan Zenon Kowalewski, 

Wiceburmistrz Miasta Pułtusk. 

   Uczniowie LO - Kinga Kozłowska i 

Piotr Sadowski - profesjonalnie po-

prowadzili konkurs, czuwając nad 

jego sprawnym przebiegiem, swoim 

spokojem i serdecznością pomagając 

uczestnikom pokonać stres.  

W jury zasiedli: p. Barbara Mere-

dyk, dyrektor LO, p. Bożena Potyraj, 

dyrektor PBP, p. Grażyna Maria 

Dzierżanowska, dziennikarka, polo-

aequo z uczennicą PG nr 3 Karoliną 

Ambroziak).  Akompaniując sobie na 

gitarze wykonał La chanson de 
Prevert  S. Gainsbourg'a czarując 

publiczność głosem,        

 grą i talentem scenicznym.  

Miejsce II jury przyznało  także 

uczniom LO - zespołowi w składzie: 

Patrycja Zajkowska, Tomasz 

Karwański, Mateusz Gródek. Gitara, 

skrzypce, piękne głosy, pomysłowe 

kostiumy i pełne swobody i wdzięku 

muzyczne poczucie humoru zachwy-

ciło publiczność.  

Uczniów LO biorących udział w Kon-

kursie  przygotowywały:  panie Do-

rota Otłowska i Anna Krystoszyk. 

Dla wszystkich przygotowano dy-

plomy i nagrody książkowe. I zapro-

szenie do udziału w jubileuszowym, 

X Konkursie Poezji i Piosenki Fran-

cuskiej w przyszłym roku. 

Nagrody  dla uczestników ufundo-

wali: pan Edward Marek Wroniew-

ski, Starosta Pułtuski, pan. Woj-

ciech Dębski, Burmistrz Miasta 

Pułtusk, pani Maria Korbal, Prezes 

Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtu-

sku, pani Jolanta Siejbik, Przewod-

nicząca NSZZ „Solidarność” Oświa-

ty Ziemi Pułtuskiej.  

Nad organizacją i przebiegiem kon-

kursu czuwały panie Marta Juzep-

czuk i Lidia Chymkowska z LO i pa-

nie Barbara Zbrzezna i Ewelina 

Tomczak z PBP im. Joachima Lele-

wela. 

MJ 
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ROK ROCZNIC... 

„ …A imię jego będzie czterdzieści 

i cztery” - od 1832 roku kolejne 

pokolenia próbują znaleźć odpo-

wiedź na pytania, co poeta „chciał 

przez to powiedzieć”. Zainspiro-

wana tekstem Mickiewicza posta-

nowiłam sprawdzić, czy rok z 

„czwórką” jest rzeczywiście wyjąt-

kowy.  

 Historia jest dziełem ludzi, 

dlatego warto odnotować, że w latach 

zakończonych czwórką urodziło się 

wiele wybitnych postaci. Oto bardzo 

subiektywny ich wybór.  

 700 lat temu – 4 marca 

1314 zmarł arcybiskup Jakub Świn-
ka - jeden z najwybitniejszych do-

stojników kościoła polskiego,  który 

potrafił połączyć lojalność wobec 

kościoła z lojalnością wobec państwa 

i narodu polskiego i który występo-



wał w obronie języka polskiego. W 

1295 roku dokonał pierwszej po 

okresie rozbicia dzielnicowego koro-

nacji Przemysława II.  

120 lat temu, w 1894 r.,  

urodził się Maksymilian Maria Kol-
be, franciszkanin i męczennik ko-

ścioła katolickiego, który dobrowol-

nie wybrał śmierć głodową w obozie 

koncentracyjnym Auschwitz, aby 

ratować życie innego współwięźnia.  

30 lat temu - 19 paździer-

nika 1984 r. — zamordowany został 

ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosła-

wiony kościoła katolickiego  

W dzieje  polityczne i kul-

turalne Polski wpisała się księżniczka 

z dalekiego Bari – Bona Sforza. W 

tym roku obchodzić będziemy 520 
rocznicę jej urodzin (2 lutego 1494 

r).  Bez niej nie byłoby  epoki zyg-

muntowskiej, twierdzy Bar i włosz-

czyzny.  

190 lat temu - 23 marca 

1824  urodził się Zygmunt Miłkow-
ski (Teodor Tomasz Jeż),  działacz 

niepodległościowy, założyciel Ligi 

Polskiej i Ligi Narodowej, która za-

początkowała rozwój ruchu narodo-

wego na ziemiach polskich  

150 lat temu -  9 sierpnia 

1864 roku urodził się Roman Dmow-
ski, twórca Narodowej Demokracji, 

główny ideolog nacjonalizmu polskiego, 

jeden z twórców niepodległego pań-

stwa polskiego. W 2014 roku przypa-

da także 75 rocznica jego śmierci 

(zmarł 2 stycznia 1939 r.).    

W 1864 roku urodził się tak-

że jeden z wybitnych pisarzy polskich 

– Stefan Żeromski.  

140 lat temu – 21 stycznia 

1874 - urodził się Wincenty Witos,  
wybitny działacz ruchu ludowego, 

współtwórca II Rzeczypospolitej, 

premier Polski.  

W tym roku obchodzimy 

100. rocznicę urodzin Jana Karskie-
go - człowieka, który przedstawił 

prezydentowi USA raport o Holokau-

ście.  

200 lat temu – 22 lutego 

1814 roku - urodził się wybitny polski 

etnograf Oskar Kolberg. 

130 lat temu - w 1884 r.   - 

urodził się autor „Panny z mokrą gło-

wą”, „O dwóch takich co ukradli Księ-

życ”  i postaci Koziołka Matołka - 

Kornel Makuszyński. Dziesięć lat 

młodszy od niego – rocznik 1894 - był 

Tadeusz Boy-Żeleński, pisarz znany 

z „odbrązawiania” bohaterów pol-

skich.  

Data z czwórką przyniosła 

także szczęście polskiemu sportowi. 

W 1914 roku, czyli równo sto lat te-

mu, urodził się Jan Mulak - twórca 

sukcesów polskiej lekkoatletyki, słyn-

nego Wunderteam, który na Mistrzo-

stwach Europy w Sztokholmie zdobył 

8 złotych medali.  

Historia świata i nauki wy-

glądałaby zupełnie inaczej, gdyby nie: 

Emmanuel Kant - którego  290. 

rocznicę urodzin i 210. rocznicę 

śmierci obchodzimy w tym roku;  

urodzony w 1834 roku wybitny 

chemik, twórca słynnej tablicy - 

Dymitr Mendelejew; 

urodzony w 1874 roku wybitny 

polityk, premier Wielkiej Bryta-

nii, uczestnik konferencji w Tehe-

ranie, Jałcie i Poczdamie - Win-
ston Churchill;  

urodzona w 1894 roku Lucy Maud 
Montgomery, na której powie-

ściach z cyklu Ania z Zielonego 

Wzgórza wychowało się kilka po-

koleń.  

A. Krawczyńska 

Jazda konna - moja pasja 
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Jazda konno to przede wszystkim 

przyjemność, jaką daje bliski kon-

takt z wyjątkowym zwierzęciem. 

Konie są stworzone do współpracy 

z człowiekiem.  

 W przeciwieństwie do 

wielu innych form aktywności fi-

zycznej jazda konna angażuje 

wszystkie zmysły. Jeździec odbie-

ra wrażenia poprzez dotyk, zapach, 

ciepło, a nawet smak. Stajenne 

rytuały, takie jak pielęgnacja i 

przygotowanie konia do treningu, 

czyszczenie boksów i sprzętu, a 

także, oczywiście, sama jazda, ma-

ją działanie odstresowujące, dlate-

go jazdę konną można traktować 

bardziej jako znakomitą formę 

relaksu niż sport wyczynowy.  

 Stawianie pierwszych kro-

ków w jeździectwie to nie lada wyzwa-

nie i wiele osób ma na ten temat mylne 

wyobrażenie -  uważa, że jest to bar-

dzo trudne. A jednak okazuje się, że 

nauka jazdy konnej to wcale nie pro-

blem, a hobby, które może sprawić 

wiele przyjemności. Dla każdego mło-

dego jeźdźca może okazać się wspania-

łą przygodą. 

      Jazda konna pasjonowała mnie już 

od dziecka, jednak nie byłam nigdy na 

tyle odważna, żeby się przełamać i 

spróbować. Moją prawdziwą przygodę 

zaczęłam w wieku 13 lat. Kiedy w okoli-

cy powstało mini-zoo, jedną z atrakcji 

były koniki. Nie chciałam przepuścić 

takiej okazji i postanowiłam spróbować. 

Początki były trudne, a brak umiejęt-

ności sprawił, że zraziłam się już po 

pierwszym razie. Upłynęło trochę cza-

su, zanim znów się przełamałam. Mimo 

to, moje zamiłowanie do koni nie wyga-

sło ani trochę, dlatego postanowiłam 

spróbować raz jeszcze, tym razem już 

pod okiem profesjonalnego instruktora. 

Tak naprawdę dopiero wtedy poczułam, 

jaka więź może powstać między czło-

wiekiem i koniem, że nie jest to tylko 

przyjemność, ale i świetna odskocznia 

od szarej rzeczywistości. Od tamtej 

pory nie miałam już żadnych wątpliwo-

ści. 

      Dziś uczęszczam na lekcje jazdy 

konnej, a nawet nie mam problemu, 

żeby pielęgnować koniki :D. Każdą wol-

ną chwilę poświęcam mojej pasji. Uczu-

cie więzi z tym wspaniałym zwierzę-

ciem jest nie do opisania. Polecam każ-

demu. 

Klaudia 



6 marca  w naszej  auli odbyły 

się już XI Szkolne Spotkania ze 

Sztuką. W tym roku program był 

wyjątkowo bogaty - swoje arty-

styczne talenty zaprezentowało 

aż 30 osób. W galerii wystawiało  

prace 6 plastyków. 

 Okazuje się, że najchęt-

niej uprawiana forma sztuki to 

śpiew, a zaraz po nim – gra na in-

strumentach. I to one zdominowały 

tegoroczne święto sztuki w Liceum. 

Repertuar był tak różnorodny, a 

interpretacje tak ciekawe, że dwu-

godzinny koncert wydawał się … 

nawet za krótki. Każdy mógł zna-

leźć coś dla siebie – od utworów 

lirycznych, nastrojowych, po żywio-

łowe, o ostrzejszym brzmieniu.  

XI Szkolne Spotkania ze Sztuką  

poprowadzili jak zwykle z dużym 

wdziękiem Kinga Kozłowska i Piotr 

Sadowski.  

Na dobry początek, tuż przed 

Dniem Kobiet, usłyszeliśmy piosen-

kę Marka Grechuty „Będziesz moją 

panią”, którą  zaśpiewał Adam Za-

remba, wspaniale oddając klimat 

utworu, a Maja Szlaska, przekony-

wała, że „Babę zesłał Bóg” -  oczy-

wiście z dedykacją dla Pań.  

Michał Smutkiewicz, tworzący mu-

zykę elektroniczną, opowiedział o 

swojej ciekawej pasji i właśnie na-

granej płycie. Utwór, którego wy-

słuchaliśmy, wzbudził takie zainte-

resowanie, że rozdawane przez 

Michała płyty rozeszły się błyska-

wicznie.  

Wyjątkowy głos i ciekawa interpre-

tacja -  Malwina Pawlewicz piosenką 

„Niech żyje bal” znowu zabrała pu-

bliczność w podróż przez świat 

muzyki. 

Czarując głosem, skłaniając do re-

fleksji, czasem zapraszając do 

wspólnego śpiewania wystąpili: Da-

ria Borek („Miasteczko cud”), Mar-

cin Malinowski („Just the way you 

are”), duet Aleksandra Skoczeń i 

Patrycja Zajkowska, któremu na 

gitarze akompaniował Tomek 

Karwański („Dust In the Wnd”), 

Katarzyna  Kalinowska (piosenka z 

musicalu Romeo i Julia), Adrian 

Rosłoniec („I am still standing”),  

Szymon Fabisiak („ Imagine” ), Emil  

Górski („Turn the Page”), Justyna 

Zielińska („Flirt”). Piosenki Anny 

German, które ostatnio znów stały 

się popularne, przypomnieli: Alek-

sandra Wasilewska (przepiękny 

„Człowieczy los”) i Adam Zaremba 

(piosenkę wykonał w języku rosyj-

skim). 

Prawdziwym przebojem XI Szkol-

nych  Spotkań ze Sztuką był nie-

zwykły, niepowtarzalny występ tria 

w składzie: Tomasz Karwański, Da-

wid Wichowski, Mateusz Gródek, z 

którym gościnnie wystąpił Emil 

Olbrych. Zachwycili, rozbawili i 

zaskoczyli publiczność grą na in-

strumentach (skrzypce, keyboard), 

muzycznymi wariacjami, połączony-

mi z  beatboxem, elementami kaba-

retowymi i wielką dawką pomysło-

wości, poczucia humoru, muzycz-

nych talentów i umiejętności. 

W tegorocznych Spotkaniach nie 

zabrakło też innych dziedzin sztu-

ki. Damian Giełzakowski zaprezen-

tował  swoje wiersze, Renata Jad-

kowska  wykonała ułożony przez 

siebie układ taneczny, a Justyna 

Sadowska z wielkim wdziękiem i 

talentem aktorskim recytowała 

wiersz Juliana Tuwima „Ewa”.   

Publiczność też została zaproszona 

do wspólnej zabawy. Konkurs „Kto 

z nauczycieli śpiewa tę piosenkę” 

wymagał skupienia i dawał możli-

wość zdobycia słodkich upominków. 

Publiczność wysłuchała nagrania 

utworu „W żółtych płomieniach 

liści” i bez problemu odgadła, że 

śpiewała go p. Lidia Chymkowska. 

Wśród tych, którzy udzielili  po-

prawnych odpowiedzi, Pani Profe-

sor wylosowała zdobywców słodkich 

upominków. Na deser zaśpiewała 

„Ludzkie gadanie” do słów Agnieszki 

Osieckiej.  

To zawsze najbardziej oczekiwany 

występ – pan Rafał Chmielewski tym 

razem zachwycił piosenką „Uratuj mi 

życie”, akompaniując sobie na gita-

rze.  Na prośbę o bis zaprosił do 

wspólnego grania i śpiewania Szymo-

na Fabisiaka, Emila Górskiego, Mate-

usz Skudzińskiego i wszystkich chęt-

nych. Występ przerodził się w spon-

taniczne, radosne muzykowanie.  

Tegoroczne Spotkania zakończyły 

dwa utwory w rewelacyjnym wykona-

niu Szymona Fabisiaka i Emila Gór-

skiego: improwizacja bluesowa w to-

nacji E-Dur (gitara i harmonijka ust-

na) oraz „Lokomotywa” do słów Julia-

na Tuwima.  

W Szkolnych Spotkaniach ze Sztuką 

uczniowie i nauczyciele zaprezento-

wali też swoje talenty plastyczne. W 

galerii prace wystawiali: Maksymilian 

Zaręba (fotografia), Wiktoria Ciosek 

(rękodzieło), Weronika Kowalczyk 

(witraże), Katarzyna Czupryn (prace 

plastyczne), Nina Dudkowska 

(rysunki), oraz pani Wanda Koniecka-

Pieńkos, nauczycielka języka polskie-

go (obrazy - technika: pastele).  

Pani dyrektor Barbara Meredyk  po-

gratulowała szkolnym  artystom 

wspaniałych występów i podziękowała 

za niezwykły koncert. Poinformowała 

też o niezwykłym sukcesie Piotra 

Królaka. Właśnie dotarła do szkoły 

informacja, że Piotr zakwalifikował 

się do eliminacji ogólnopolskich Olim-

piady Wiedzy o Polskie i Świecie 

Współczesnym. Publiczność oklaskami 

nagrodziła sukces „artysty nauki”.  

Szkolne Spotkania ze Sztuką przy-

gotowały: p. Jolanta Wotawa, p. Mar-

ta Juzepczuk, p. Lidia Chymkowska. 

MB 
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Patriota, zapomniany bohater, wilk 

morski i pisarz, czyli kapitan Stani-

sław Kosko, „Pierwszy uczeń i 

ostatni dyrektor Szkoły Morskiej w 

Gdyni". 

W dziejach Pułtuska niewiele było 

chyba osób tak nietuzinkowych jak  

kapitan żeglugi wielkiej, pisarz i 

przede wszystkim patriota, kapitan 

Stanisław Kosko. Jego ojciec, Franci-

szek Kosko, był felczerem z Ostrowii, 

matka - Helena Zimińska,  pochodziła 

z Pułtuska, toteż rodzice ślub wzięli w 

naszym mieście w 1892 roku. Choć 

Stanisław urodził się 13 listopada 

1898 r. w Wojciechowicach pod 

Ostrołęką, to dzieciństwo i  młodość 

spędził w Pułtusku -  w latach 1905-

1915 uczęszczał tu do gimnazjum rzą-

dowego. Już wtedy angażował się w 

działalność patriotyczną. Prowadził 

bibliotekę książek zabronionych 

przez carską cenzurę.  Organizował 

drużyny skautowe, należał do 

„Sokoła”, kolportował ulotki,  niepod-

ległościowe pisma.  W 1915 r. wraz z 

innymi uczniami i nauczycielami gim-

nazjum został ewakuowany w głąb 

Rosji. Naukę kontynuował w Czerniho-

wie, a dokończył w Kijowie - zdając 

egzamin dojrzałości we wrześniu 1919 

i rozpoczynając naukę w Kijowskim 

Instytucie Politechnicznym. 

Po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości  przystąpił do egzami-

nów wstępnych na Wydział Nawiga-

cyjny Szkoły Morskiej w Tczewie. 

Natychmiast po egzaminach, będąc 

już słuchaczem Szkoły, wyruszył   

Stanisław na front wojny polsko- bol-

szewickiej. Za zasługi wojenne otrzy-

mał Medal „Polska swemu obrońcy". Po 

zakończeniu wojny wrócił do Szkoły. 

Był jej prymusem, fascynowała go 

nawigacja, astronomia. Nauczyciele 

doceniali rzetelność, z jaką Stani-

sław wywiązywał się ze swoich obo-

wiązków. Ze względu na jego trudną 

sytuację materialną Rada Pedago-

giczna postanowiła zatrudnić Stani-

sława jako instruktora wychowania 

fizycznego. Ceniony przez nauczy-

cieli i słuchaczy, którzy nazywali go 

Ojciec Kosko, ukończył Szkołę w 

1923 r. jako jeden z  szesnastu ab-

solwentów pierwszego rocznika.  

Jako wychowawca i oficer na 

„Lwowie", pierwszym szkolnym ża-

glowcu pod polską banderą, uczest-

niczył w rejsie do Brazylii. Przez 

przełożonych został obarczony do-

datkową misją. Miał po drugiej stro-

nie Atlantyku tworzyć polskie dru-

żyny harcerskie, zachęcać dzieci 

emigrantów do podtrzymywania kon-

taktów z krajem przodków i ojczy-

stą mową.  

Ambitny, młody, zdolny, 

odpowiedzialny absolwent Szkoły 

Morskiej po zmustrowaniu ze 

„Lwowa” otrzymał propozycję pracy 

w Departamencie Morskim Minister-

stwa Przemysłu i Handlu. Uczestni-

czył w pracach organizujących 

pierwsze przedsiębiorstwa  arma-

torskie. W 1930 roku rozpoczął pra-

cę  w Szkole Morskiej w Gdyni.  Na 

wielokrotne prośby komendanta 

„Daru Pomorza" Konstantego Macie-

jewicza zgodził się objąć funkcję IV 

oficera w rejsie żaglowcem dookoła 

świata. Rejs ten opisał w książce 

„Przez trzy oceany", za którą otrzy-

mał Srebrny Wawrzyn Akademicki 

Polskiej Akademii Literatury, a Mi-

nisterstwo Wyznań Religijnych i 

Oświecenia Publicznego zatwierdziło 

książkę do bibliotek uczniowskich w 

szkołach średnich ogólnokształcą-

cych. W 1935 otrzymał dyplom kapi-

tana żeglugi wielkiej, a od 1 lipca 

1937 był dyrektorem Państwowej 

Szkoły Morskiej w Gdyni. Stosowane 

metody wychowawcze i  stosunek do 

słuchaczy gwarantowały sukcesy i 

jednocześnie zyskiwały sympatię 

młodych ludzi, którzy tak śpiewali o 

nim: 

„ Po kolacji ojciec Kosko 

Niechaj się uśmiecha bosko! 

Porzuć smutki romantyczne 

Przecież życie jest tak śliczne!” 

 Jego ostatnia decyzja 

jako dyrektora Szkoły Morskiej w 

Gdyni uchroniła od zniszczenia bądź 

przejęcia przez Niemców „Dar Po-

morza”. Stanisław Kosko wysłał ża-

glowiec w rejs szkoleniowy i kazał 

mu tak długo krążyć po Bałtyku, jak 

będzie to możliwe. „Dar Pomorza”  

miał trzymać się brzegów Szwecji, 

a w razie wojny pozostać w tym 

kraju.   

W sierpniu 1939 r.  powoła-

ny został do czynnej służby wojsko-

wej. Tuż przed wybuchem wojny do 

Gdyni dotarła decyzja o zwolnieniu 

go ze służby. Miał się zająć ewaku-

acją szkoły. Kapitan powiedział jed-

nak, że „ nie po to włożył mundur, 

aby go zdejmować nawet dla słusz-

nej, ale nie podstawowej sprawy…” i   

objął dowództwo na przybrzeżnym 

statku pasażerskim „Gdynia”. Sta-

tek, wcielony w skład nowo powsta-

łego Oddziału Kutrów Trałowych,  

miał wozić zaopatrzenie na Hel.   

„Gdynia”, która - po podniesieniu 

bandery - stała się okrętem wojen-

nym Rzeczypospolitej Polskiej, była 

nim tylko z nazwy.  Niestety zabra-

kło czasu na przemalowanie statku, 

nie wyposażono go w żadną broń, 

nawet karabiny. W efekcie nie-

uzbrojony biały statek był doskona-

łym celem dla lotnictwa. Już 2. 

września ORP "Gdynia" został tra-

fiony dwiema bombami i natych-

miast zatonął. Według relacji 

świadków kilka nieprzyjacielskich 

samolotów nadlatywało nad pływają-

cych w wodzie rozbitków ostrzeli-

wując ich z broni maszynowej.   

Wśród rozbitków był także kapitan 

Stanisław Kosko, który  8 września 

1939 zmarł w szpitalu w Gdyni  od 

ran po pociskach.  

Ten niezwykle czynny i 

zaangażowany społecznie człowiek 

był członkiem założycielem Związku 

Oficerów Marynarki Handlowej, 

ZAPOMNIANY BOHATER 
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ległości, francuskim L'Ordre de I'Et-

oile Noire du Benin. 31 stycznia 1957  

jego żona dr Jadwiga Titz-Kosko doko-

nała chrztu nowego polskiego dziesię-

ciotysięcznika, nadając mu imię 

„Kapitan Kosko”.  

Wielka szkoda, że tak niezwy-

kła postać, która może być wzorem 

zaangażowania społecznego, rzetelno-

ści i patriotyzmu została w naszym 

mieście zupełnie zapomniana.  Mamy 

członkiem Ligi Morskiej i Kolonial-

nej, Stowarzyszenia Polskich Dzien-

nikarzy i Publicystów Gospodar-

czych, członkiem-założycielem To-

warzystwa Przyjaciół Nauk w Gdyni 

(w 1937), współpracownikiem „Małej 

encyklopedii wojskowej", członkiem 

redakcji miesięcznika „Morze", au-

torem wielu artykułów na tematy 

floty polskiej. Odznaczony był m.in. 

Krzyżem Niepodległości, srebrnym 

Krzyżem Zasługi, Medalem Niepod-

nadzieję, że las, który wyrośnie dzię-

ki pracy leśników i uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi 

będzie służył przypomnieniu  Stanisła-

wa Kosko, wilka morskiego, który 

dzieciństwo i młodość spędził w  Puł-

tusku. Sylwetkę Kapitana - bohatera 

dwu wojen o wolność Polski  -warto 

przypomnieć w roku, w którym obcho-

dzić będziemy  75 rocznicę wybuchu 

II wojny światowej. 

Anna Krawczyńska 

„Ten biedny Wokulski”… czyli o lekturach na wesoło :D 
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„Ten biedny Wokulski - artykuł do 

specjalnego wydania gazety szkol-

nej z okazji święta zakochanych.” 

- taki właśnie temat wypracowania z 

języka polskiego otrzymali do napi-

sania wasi koledzy. A oto, co z 

tego wynikło :D  

„Gdzie ci mężczyźni...?” Niestety 

ostatnimi czasy coraz częściej za-

daję sobie to pytanie. Ani orłów, ani 

sokołów… ba, nawet bażanta trudno 

ustrzelić. Brak testosteronu jest 

jednym z największych problemów 

XXI wieku. 

Kobiety właściwie od zawsze boryka-

ją się z tym, że mężczyzn jest od 

nich mniej o kilka procent. Teraz w 

dodatku ten odsetek jeszcze spada. 

Mężczyźni są albo „dresami”, albo 

zniewieściałymi „sierotkami”. 

Gdzie dżentelmeni? Gdzie zdobyw-

cy? Gdzie tytani „woli, czynu, inte-

lektu…”? 

Odpowiedź można znaleźć nawet w 

tak podręcznym źródle informacji 

jak lektury szkolne. Tragiczne pro-

blemy mężczyzn można odnaleźć już 

w mitologii… Potem ten los podziela 

trzy czwarte romantyzmu, a nawet 

pozytywiści! 

Regres męskości jest widoczny do-

syć wyraźnie już w powieści dojrza-

łego realizmu – „Lalce” Bolesława 

Prusa. Mężczyźni pojawiający się 

przez sześćset stron tego dzieła to 

w znacznym stopniu nieudacznicy, 

ludzie niepotrafiący odnaleźć się w 

społeczeństwie lub (nieliczni) męż-

czyźni „prawdziwi”, ale jednak zma-

nipulowani przez pozornie niewinne 

damy. Takie postaci jak baron Krze-

szowski, baron Dalski, czy nawet 

Rzecki są reprezentantami tej 

pierwszej grupy – ofiar losu: męż-

czyzn może nawet o bogatym wnę-

trzu, lecz pozbawionych życiowej 

zaradności. Drugą stronę medalu 

reprezentuje swoją postawą Wokul-

ski. Stach jest mężczyzną pod wie-

loma względami wyjątkowym. Potra-

fił wyjść z biedy i stać się personą, 

z którą musiał się liczyć arystokra-

tyczny światek Warszawy. Jest wy-

kształcony nie tylko w sferze przed-

miotów ścisłych, lecz także pokazuje 

swoje oczytanie i talenty językowe 

na każdym kroku. Wreszcie jest 

świadomy etykiety, która jest trak-

towana jak świętość przez warszaw-

ską arystokrację.  

Cóż jednak stanęło mu na przeszko-

dzie? Co pchnęło go w grono tych 

fatalnych przykładów nijakości? 

Izabela Łęcka. To ta niewinna na 

pozór kobieta jest źródłem tragedii 

(chociaż częściowo i bogactwa) Wo-

kulskiego. Zubożała arystokratka, 

dla wielu okrutna manipulatorka, dla 

niektórych kobieta walcząca o swo-

je. Jej postać do tej pory budzi 

emocje – można tu nawet przywo-

łać… strony na Facebooku jej po-

święcone. 

Od niefortunnego spotkania w te-

atrze, kiedy to Wokulski pierwszy 

raz ujrzał pannę Izabelę miała ona 

„gigantyczny” wpływ na jego życie. 

Jednocześnie dodawała mu skrzydeł i 

je podcinała; była jego nemezis. W 

sumie… to jak się jej dziwić? Wokul-

ski był od niej o wiele starszy, a Łęc-

ka przywykła do otoczenia arystokra-

tycznych pseudomężczyzn, jak na 

przykład baron Dalski. Chociaż Izabe-

la była dla Stacha wyjątkowa, on był 

dla niej tylko jednym z wielu. 

Nasz „prawdziwy mężczyzna” trafił 

zatem w kobiece sidła. Swoje najlep-

sze cechy uzależnił od humorów panny 

Izabeli. Z przedsiębiorczego i inteli-

gentnego pana swojego życia – ulu-

bieńca kobiet, stał się nieszczęśli-

wym, tragicznie zmanipulowanym 

przez „córkę Ewy” cieniem samego 

siebie. Porzuciwszy swoje realizowane 

przez wiele lat marzenia, otarł się 

nawet o samobójstwo! 

Pomimo swojego romantycznego tra-

gizmu Wokulski został w „Lalce” po-

zbawiony cech uwielbianych przez 

kobiety – a zwłaszcza kobiety XXI 

wieku. Jak zatem się dziwić temu 

regresowi współczesnych mężczyzn…? 

Kobiety od wieków bezwzględnie ba-

wią się uczuciami wpatrzonych w nie 

mężczyzn, sprawiając, że wyróżnianie 

się może być tylko źródłem proble-

mów. 

Może zatem, szczególnie w Walen-

tynki, zamiast rozważań „Gdzie ci 

mężczyźni?”, zastanówmy się, jaką 

„Babę zesłał Bóg”? 

Alicja 



#Współczesny #Anachronizm 

tradycją i tworzy jakąś nową języko-

wą hybrydę od pięknej, czystej polsz-

czyzny? 

Najgorzej na tym wszystkim 

wychodzimy my -  młodzież, do której 

nowość i świeżość przyklejają się 

natychmiastowo. Nie możemy tego 

uniknąć, unikając zamknęlibyśmy się   

i odseparowali od rówieśników, od 

nowoczesnych, zachodnich nastolat-

ków. Więc jak to pogodzić, jak połą-

czyć słowny anachronizm i szybki, 

prosty, współczesny język? Co tak 

naprawdę jest złego w pisaniu krót-

kich i treściwych komunikatów? 

Otóż one wcale nie są treści-

we. Zastanów się, co piszesz na face-

booku, gdy ktoś (nawet bardzo bliska 

Ci osoba) zapyta  o Twoje samopoczu-

cie? Piszesz: jest okej, wszystko w 

porządku, rzadko kiedy – czuję się 

dobrze. Zaraz po tym przerzucasz 

pałeczkę – „A tam?” Czy można na-

zwać to rozmową? To bezuczuciowe i 

przygnębiające. Bo ile treści tak na-

prawdę zawartych jest w tym „okej”? 

Niezliczenie wiele, ale to już przy-

zwyczajenie, piszesz „okej” i tyle. 

Temat zakończony, przechodzisz do 

następnego. Kiedy w końcu tydzień, 

może dwa po ostatniej rozmowie, pra-

gniesz się wysilić i napisać coś więcej, 

następuje przykra niespodzianka. Co 

ja teraz czuję? Hm… nie umiem tego 

nazwać. To rozgoryczenie? Żal? Tę-

sknota za czymś? Ach, wiem! Wyślę 

emotikonę, ona wystarczy. Tak jest 

zazwyczaj. Nie potrafiąc nazwać te-

go, co czujemy, posługujemy się gra-

ficzną minką i jest fest! „Słowo” 

przygrywa z kretesem. 

Kolejna sytuacja. Jesteś w 

autobusie, obok ktoś rozmawia przez 

telefon, czy można w ogóle nazwać 

to rozmową? Mężczyzna krzyczy 

coś do aparatu, to pojedyncze sło-

wa, ale jakże znaczące – co drugie 

to w końcu przekleństwo. Ostatecz-

nie rzuca słuchawkę, trąca przy tym 

starszą panią. W jej stronę leci 

nieme „SORY”.  

Język udał się na banicję. 

Poszedł „na chatę”. Nie wiadomo, 

kiedy wróci. 

O przykładach zaniku daw-

nego „słowa” można by pisać wiele. 

Ludzie coraz mniej czytają, coraz 

więcej czasu pochłania im komputer. 

Uzależnienie XXI wieku, choć moim 

zdaniem to już nie samo urządze-

nie. To Internet – sieć, która tak 

jak ta pajęcza łapie nas i nie chce 

wypuścić. Jest czymś posmarowana, 

kiedy raz się do niej przykleimy, nie 

możemy się oderwać. Walka jest 

nadaremna. Odczepić może nas tyl-

ko kolejne zebranie w szkole albo 

burza, gdy pogoda akurat będzie 

łaskawa i pozrywa okoliczne kable, 

dostarczające prąd. Człowiek, który 

przez całe swoje życie dążył do 

wolności, teraz sam siebie wiąże. 

Pęta może rozciąć słowo, to ono 

daje nam poczucie wielkości i nieza-

leżności. 

Ten tekst może wydać się 

jednym rozgoryczonym słowem ko-

lejnej szkolnej cyniczki. Nie jest 

nim. To szczera prawda, którą każ-

dy może dostrzec gołym okiem. Mo-

że warto się zatrzymać? Może jest 

sens przypomnieć sobie znaczenie 

słowa i kolejnym razem napisać coś 

więcej? 

Martyna  

Słowa. Podstawa porozumie-

wania się międzyludzkiego. Podstawa 

komunikacji werbalnej. Są z nami 

praktycznie od samego początku. 

Słowa nas uczą, kształtują, by w 

ostateczności stać się zwieńczeniem 

naszego życia. Język, słowa, mowa... 

to wszystko jest najwspanialszym 

tworem ludzkiego postępu – ewolu-

cji. Gdybyśmy chcieli zdefiniować 

znaczenie słowa musielibyśmy do-

tknąć i zahaczyć o każdy fragment 

naszego życia. Sam ten fakt powi-

nien uświadomić, jak wiele słowo dla 

nas znaczy. Więc dlaczego mam wra-

żenie, że jego wartość od niedawna 

tak bardzo spada, a co straszniej-

sze, nie zanosi się na powrót „słowa” 

na dawny szczyt?  

INTRUZ. To właśnie to sło-

wo pojawia się w mojej głowie, gdy 

czytam kolejne, coraz to krótsze 

wiadomości na portalach społeczno-

ściowych. Teraz, by przekazać to, 

co czujemy,  o czym myślimy, używa-

my tak zwanych hasztagów. W końcu 

napisać: „Ta piękna pogoda za oknem 

przypomina mi ostatni dzień lata. To 

były cudowne wakacje, mam nadzie-

ję, że następne będą takie same!” 

jest jakimś wysiłkiem, łatwiej bę-

dzie: 

#jest #zaj….cie #pogoda 

#fajna #gorac #jak #w #wakacje 

#cudnie #pieknie #polish #girl 

#window 

Czy nadal dziwicie się, że 

nazwałam TO „intruzem”? To nie są 

nowinki technologiczno – komunika-

cyjne, to obcy, próbujący wymieszać 

się z pierwotnymi mieszkańcami. To 

najgorsze, co może być; bo jak od-

różnić coś, co po części łączy się z 
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Narodowa Akademia Sztu-

ki i Techniki Rejestracji 26 stycz-

nia po raz 56. uhonorowała wy-

różniające się osiągnięcia w muzy-

ce. Muzycznego Oscara otrzymali 

m.in. Justin Timberlake, Maclemo-

re, Daft Punk, Jay-Z i... Polak – 

Władek Pawlik. 

Niezaprzeczalnym trium-

fatorem tegorocznej gali był fran-

cuski zespól Daft Punk. Wykonują-

cy muzykę elektroniczną duet 

Znamy zwycięzców Grammy 2014! 



otrzymał aż cztery statuetki. 

Utwór, na punkcie którego oszalał 

cały świat — ,,Get Lucky” - został 

uznany za nagranie roku. W tej 

kategorii szansę na wyróżnienie 

mieli: Imagine Dragons za 

utwór ,,Radioactive”, Lorde 

za ,,Royals”, Bruno Mars za ,,Lock 

Out of Heaven” oraz Robin Thicke, 

T.I i Pharrell Williams za ,,Blurred 

Lines”. Daft Punk dostali nagrodę 

także za album roku, grupowy wy-

stęp pop oraz za najlepszy album 

Dance, pokonując Calvina Harrisa i 

jego płytę ,,18 Months”.  

Siedemnastoletnia Nowo-

zelandka Lorde dzięki swojemu 

utworowi ,,Royals” została wyróż-

niona za najlepszy solowy występ 

pop oraz piosenkę roku. Nominowa-

ni w tej kategorii to także Pink i 

Nate Ruess za piosenkę ,,Just Give 

Me A Reason”, Katy Perry 

za ,,Roar”, Bruno Mars za ,,Lock 

Out of Heaven” oraz Maclemo-

re&Ryan Lewis wraz z Mary Lam-

pert’em za ,,Same Love”. 

 Najlepszym albumem pop 

okazał się ,,Unorthodox Jukebox” 

Bruno Mars’a, który zwyciężył z 

Laną Del Rey, Lorde, Robinem 

Thicke oraz Justinem Timberl-

ake’m. 

 Dużym zaskoczeniem było 

przyznanie statuetki duetowi Zedd 

i Foxes za piosenkę ,,Clarity” w 

kategorii najlepsze nagranie dance, 

gdyż spodziewano się, że nagrodę 

otrzyma Calvina Harris i Florence 

Welch za dynamiczny utwór ,,Sweet 

Nothing”. 

 ,,Panic Station” Muse 

oraz ,,God is Dead?” Black Sabbath 

nie zostały wyróżnionymi rockowymi 

piosenkami, ponieważ nagrodę 

Grammy w tej kategorii otrzymali 

Paul McCartney, Done Grohl, Krist 

Novoselic i Pat Smear za pio-

senkę ,,Cut Me Some Slack”.  

Zespól Led Zeppelin otrzy-

mał statuetkę za najlepszy rockowy 

album ,,Celebration Day”,  pokonując 

Kings of Leon ,,Mechanicall Bull”.  

Najlepszą piosenką R&B 

okazała się ,,Pusher Love Girl” Justi-

n’a Timberlake’a, a najlepszą płytą 

tego rodzaju muzyki ,,Girl On Fire” 

Alicia’i Keys. 

 Jay-Z, z dziewięcioma no-

minacjami otrzymał zaledwie dwie 

nagrody i to w duecie z Justin’em 

Timberlake’m  - za najlepszy duet 

rap ,,Holy Grail” oraz najlepsze wi-

deo  muzyc zne  do  p i os en-

ki ,,Suit&Tie”.   

Maclemore&Ryan Lewis 

otrzymali statuetkę dla najlepszego 

nowego artysty. W kategorii najlep-

sza piosenka rap duet ten piosen-

ką ,,Thrift Shop” wygrał z Jay’m-Z, 

który miał nominację dzięki ,,Holy 

Grail” oraz Kanye’m West’em, nomi-

nowanym za ,,New Slaves”. Ich al-

bum ,,The Heist” także okazał się naj-

lepszym albumem rap. W tej kategorii  

szansę na statuetkę mieli znów Jay-Z 

za ,,Magna Carta... Holy Grail” i Kanye 

West za ,,Yeezus” oraz Drake 

za ,,Nothing Was The Same”.  

Producentem roku okazał się 

Pharrel Williams. 

 Adele otrzymała nagrodę za 

piosenkę ,,Skyfall” w kategorii najlep-

sza piosenka napisana dla mediów wizu-

alnych. Rok temu dostała za ten utwór 

Oscara.  

Nie zabrakło polskiego akcen-

tu. Po raz pierwszy w historii statuet-

kę Grammy otrzymał Polak - Władek 

Pawlik! Muzyk okazał się perfekcyjny w 

kategorii najlepszy album jazzowego 

zespołu. Od dawna cieszy się ustaloną 

renomą wśród krytyków. Jest nie tylko 

znakomitym pianistą, ale też pedago-

giem i kompozytorem muzyki filmowej. 

Ten sukces potwierdził jego klasę i 

pewnie zwróci na niego jeszcze większą 

uwagę branży i słuchaczy za granicą.  

Nagrodzony album ,,Night in Calisia” 

Pawlik nagrał ze swoim zespołem, muzy-

kami Filharmonii Kaliskiej, i Randym 

Breckerem. 

Jak co roku nagrody Grammy 

szokują, zachwycają i cieszą. W tym  

nie mogło być inaczej. Ceremonię roz-

dania nagród uświetniły występy cenio-

nych artystów. Za rok kolejne nomina-

cje i kolejne rozdania.   

   

 Piotr Sadowski 

ZŁUDNA CISZA 
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Oto fragment opowiadania, napisanego przez naszą koleżankę, które ukaże się w numerze przedwakacyjnym. 

 Stałam na balkonie patrząc w niebo. Po policzkach spływały mi łzy. Granatowe niebo ze swoimi jasnymi punkcika-

mi było jedyną rzeczą, jaką chciałam teraz widzieć. Jesienny wiatr gonił chmury po firmamencie, przez co światło księ-

życa tworzyło rozmaite cienie na ulicy. Usłyszałam szmer liści, jakby ktoś przechodził tuż obok mojego płotu, ale gdy 

spojrzałam na trawnik, zobaczyłam tylko wszechogarniającą ciemność. Pewnie mi sie zdawało, pomyślałam. Gdy spojrza-

łam na niebo raz jeszcze, jakaś gwiazda powoli spadała ku horyzontowi. Otarłam ręką mokre policzki. Trzeba pomyśleć 

życzenie, zamknęłam oczy... ,,żeby stało się coś wspaniałego".  Gdy je otworzyłam, gwiazdy nie było, pozostała tylko ja-

sna poświata. Zadzwonił telefon — to Paweł. Rozłączyłam połączenie i rzuciłam urządzeniem celując w wodę. 

 - Już nie dam ci się więcej zranić. - Powiedziałam do siebie i wróciłam do pokoju. 

Położyłam się na łóżko, pachniało lawendą. Skuliłam sie i usnęłam. Obudziły mnie promienie słońca wpadające przez  bal-

kon. Otworzyłam zaspane oczy. Słońce było już wysoko na niebie; jak na październikowy poranek było naprawdę ciepło. 

Odruchowo sięgnęłam za poduszkę w nadziei, że zaraz napotkam mój telefon; po chwili poszukiwania mojej komórki 

przypomniałam sobie wczorajszy wieczór… (CDN...). 

Maja 



KĄCIK FILMOWY 

Urodzeni mordercy 

haterów, z gruntu twierdzących, że 

każdy z nas  popełnia grzechy, wszy-

scy zasługują na śmierć, a sięgnięcie 

po broń pomaga odkryć ludziom ich 

prawdziwą naturę – naturę złego 

człowieka, zabójcy.  

     Zanosiło się na ciekawe dzieło 

filmowe bezkompromisowo ujawnia-

jące źródła przemocy i obnażające 

naturę mediów, robiących celebry-

tów z brutalnych morderców. Co z 

tego wyszło? Film jest od początku 

do końca apoteozą okrucieństwa i 

mordu. Dzieje się tak, ponieważ 

Oliver Stone traktuje stworzoną 

przez siebie parę morderców tak, 

jak widzowie i fani zabójczego 

związku Mickeya i Mallory w jego 

filmie. Ukazuje on ową dwójkę w 

sposób żenująco pozytywny, próbu-

jąc wzbudzić naszą sympatię do tej 

pary zdegenerowanych kochanków. 

Ostatecznie można powiedzieć, że 

Natural born killers są spuentowani 

przekazem, pozwalającym nam na 

czynienie zła, bo przecież i tak 

wszyscy jesteśmy grzeszni, a przy 

tym wszystkim pozostaniemy bez-

karni. Ponadto da się w nim zaobser-

wować zjawisko, jakiego osobiście w 

kinie nie uznaję, bo chociaż nie je-

stem przeciwny pokazywaniu śmierci 

niewinnych osób w kinie (oczywiście 

jeśli jest to potrzebne do celów 

fabularnych), to bardzo irytuje 

mnie, gdy twórcy ukazują krzywdę 

bogu ducha winnych osób w ironicz-

nej powłoce, z tzw. czarnym humo-

rem. Według mnie z cierpienia nie-

winnych istot nie wolno się śmiać, a 

już na pewno nie tak prymitywnie, 

jak robi to Oliver Stone.  

     Co do formy artystycznej, to 

jest ona jednocześnie atutem i ko-

lejną bolączką Urodzonych morder-
ców. Z jednej strony film robi wra-

żenie dzięki swojej złożoności, róż-

norodności i oryginalności. Frag-

menty a la amerykański sitcom, mo-

menty zrobione w komiksowym stylu 

lub pozorujące film dokumentalny 

początkowo robią wrażenie i sku-

tecznie urozmaicają całą kompozy-

cje artystyczną. No właśnie – całą. 

Niektóre rysunkowe klipy, obrazy 

przeszłości bohaterów i surreali-

styczne wstawki wydają się nieupo-

rządkowane, wrzucone do danych 

scen chaotycznie, bez wyraźnego, 

logicznego ciągu i sensu, sprawiając 

wrażenie wizualnego naddatku. Kon-

strukcja ta ma też duży wpływ na 

odbiór filmu przez niedojrzałego 

widza, gdyż ujęcia pokazujące sytu-

ację oczami bohaterów jeszcze 

bardziej wtapiają nas w ich krwawy 

świat. Przez to oglądający może 

zanadto zanurzyć się w świecie  

fikcji i nieświadomie (lub świado-

mie) zacząć utożsamiać się z posta-

ciami.  

Jedyne, za co jestem w stanie do-

cenić film Stone’a, poza wymienio-

nymi wcześniej aspektami związa-

nymi z jego strukturą, to praca 

aktorów (szczególnie Roberta Dow-

neya, Jr.) oraz całkiem niezły dobór 

filmowych piosenek, z Waiting for a 
miracle Leonarda Cohena na czele. 

Jestem też w stanie postawić mu 

malutki plusik za filmową intertek-

stualność (jakoś wątpię, żeby przy-

padkowo śledczy Scagnetti nosił 

takie same nazwisko, jakie miał ku-

rator Mr. Blonda ze Wściekłych 
psów) i charakterystyczną dla kina 

postmodernistycznego banalną sym-

bolikę (biały welon ulatujący z głowy 

Mallory = utrata niewinności, itp.). 

Poza tym „dzieło” reżysera Sava-
ges: ponad bezprawiem to kiepsko 

wykonana wydmuszka, gloryfikująca 

zachowanie w stylu Mieckeya i Mal-

lory. Wcale nie dziwi mnie fakt, iż 

po premierze Urodzonych morder-

Urodzeni mordercy 

(Natural born killers) (1994)  

Reż. Oliver Stone  

 

Natural born killers jest postrze-

gany jako jedna z najlepszych i 

najbardziej kontrowersyjnych pro-

dukcji kinowego postmodernizmu. 

Dla mnie jednak nie jest filmem 

kontrowersyjnym, tylko nieomalże 

od A do Z złym, zarówno w kwestii 

formy artystycznej, jak i tema-

tycznej pseudo-głębi. Filmem, chcą-

cym opowiadać o źródłach przemo-

cy, a stającym się jednym z nich. 

Ale od początku.  

Stones tworzył swą opowieść na 

podstawie historii pierwotnie napi-

sanej przez Quentina Tarantino. 

Reżyser Plutonu, po przejęciu sce-

nariusza z rąk mistrza kina popkul-

turowego szaleństwa, tak go zmie-

nił, że Tarantino domagał się usu-

nięcia swojego nazwiska z czołówki 

filmu. Twierdził ponoć, iż z jego 

utworu Stone wyrzucił wszystkie 

kluczowe elementy. Być może było 

mu to potrzebne do poruszenia 

głównego tematu swojego dzieła, 

którego sam film staje się ofiarą. 

Dostajemy więc opowieść o losach 

pary kochanków – Mickeya i Mallo-

ry. Chłopak i dziewczyna zakochują 

się w sobie, krwawo rozprawiają z 

podłymi rodzicami Mallory, a na-

stępnie wyruszają w podróż przed 

siebie, podczas której rabują, nisz-

czą i zabijają każdego, kto nawinie 

im się pod rękę. Robią to trochę dla 

pieniędzy, trochę dla sławy, ale 

przede wszystkim dla czystej nie-

zobowiązującej frajdy. Sumienie 

ani trochę nie dręczy głównych bo-

STR. 12 ROK SZKOLNY 2013/2014, NUMER 3 



ców na świecie znalazły się osoby 

naśladujące poczynania głównych 

bohaterów. Po jego obejrzeniu 

zaczynam się zastanawiać, czy 

aby na pewno, jako z natury podła 

osoba, zasługuję na życie? Kieru-

jąc się przesłaniem Urodzonych 
morderców może Ty, Drogi Czy-

telniku/Czytelniczko odstrzelicie 

mi łeb przechodząc obok mnie na 

szkolnym korytarzu, ponieważ oka-

załem brak szacunku do języka pol-

skiego i polonistów i nie postawiłem 

znaku interpunkcyjnego na końcu 

tego artykułu …? 

Moja ocena: 3+/10 

Reżyseria: Oliver StoneScenariusz: 

Oliver Stone, Richard Rutowski, 

David Veloz Występują: Woody 

Harrelson, Juliette Lewis, Robert 

Downey Jr.  

Szymon Wotawa 

GLADIATOR  

skich zabójców pragnie zemścić się 

na obecnym cesarzu i spełnić ostat-

nie życzenie Marka Aureliusza. 

Wkrótce trafia do grona gladiato-

rów na rzymskiej prowincji…..  

Ale o czym właściwie opowiada (a 

raczej próbuje opowiedzieć) Scott? 

O miłości, wolności, pożądaniu, mani-

pulacji, zemście? Niby wszystkie te 

motywy są w filmie widoczne, ale 

odnoszę wrażenie, iż są tu wtłoczone 

nie po to, abyśmy po seansie się nad 

nimi zastanowili, a raczej dlatego, 

by Gladiator był bardziej spektaku-

larny/widowiskowy, a jego akcja 

rozpięta i chwytająca za serca. Za 

dużo w tym wszystkim afektacji i 

ckliwości, za dużo tanich chwytów 

popychających do przodu warstwę 

fabularną i zabiegów mających przy-

spieszyć tempo narracji. Brakuje 

autentyczności i naturalności. Film 

traci realizm m.in. na rzecz pate-

tycznych, filozoficznych aforyzmów 

wygłaszanych co chwila przez Maxi-

musa ( „Spotyka nas tylko to, co 

jesteśmy w stanie znieść”, itp.). 

Nadmiar owych egzystencjalnych 

maksym wypowiadanych w podnio-

słym tonie szkodzi dziełu i pozbawia 

je wiarygodności. Paradoksalnie naj-

lepiej w całym filmie wypada żarto-

bliwa, uroczo spontaniczna rozmowa, 

w której bohater opowiada swemu 

przyjacielowi o tym, co mówi w mo-

dlitwach do swoich zmarłych bli-

skich: „Synkowi mówię, że niedługo 

go spotkam i żeby trzymał pięty w 

dół, gdy jeździ konno, a żonie….. to 

nie twoja sprawa.” Największą wadą 

Gladiatora jest w moim mniemaniu 

zakończenie. I nie chodzi tu o same 

wydarzenia finalizujące opowieść, 

a o ich przesłodzony melodrama-

tyzm, łatwo manipulujący naszymi 

emocjami. Kiedyś w owym punkcie 

k u l m i n a c y j n y m  w y l e w a ł e m 

(dosłownie) potoki łez, oglądając go 

dzisiaj w oczach miałem sucho jak 

na pustyni.     

        Najciekawszym i najlepszym 

elementem całego Gladiatora jest 

postać młodego cesarza Commodu-

sa (znakomity Jaquin Phoenix) - w 

założeniu czarny charakter. Moim 

zdaniem jest to postać tragiczna, a 

nawet nosząca znamiona bohatera 

romantycznego. Commodus to chło-

pak zagubiony, pragnący miłości 

(szczególnie ojcowskiej) i władzy. 

Ojciec ma do niego pogardliwy sto-

sunek i uważa go za niezdolnego do 

władzy. Być może też zaniedbuje 

syna z powodu licznych cesarskich 

obowiązków. Wskutek tego w Com-

modusie rodzi się coraz większy 

gniew, kierowany zarówno w stronę 

ojca, jego faworyta Maximusa, jak 

i całego świata. To facet dręczony 

przez demony bojaźni od wczesne-

go dzieciństwa (vide: jego strach 

przed ciemnością), w dodatku opę-

tany kazirodczą miłością, jaką da-

rzy swą siostrę, Lucilię (Connie 

Nielsen). Grany przez Phoenixa 

bohater to najbardziej przekonu-

jąca i intrygująca postać filmu, 

będąca zarazem najlepszym ele-

mentem całej opowieści.     

       Warto również docenić 

„gladiatorowe” elementy samego 

obrazu tj. zdjęcia, scenografię, 

kostiumy i choreografię walk. Na-

wet sceny zrobione całkowicie 

 Pole pszenicy, wszechobecna 

pustka, widać jedynie męską rękę 

muskającą kłosy koniuszkami palców. 

Nagła zmiana kadru - samotny żoł-

nierz, otoczony przez szarość i ubogą 

roślinność, spogląda na ptaszka sie-

dzącego na gałęzi. Ptak po chwili odla-

tuje, a wojownik patrzy na niego z 

uśmiechem i ukrytą zazdrością. Tak 

właśnie rozpoczyna się Gladiator, zna-

ny i kochany przez wielu film Ridleya 

Scotta, do którego podczas tego-

rocznych ferii zimowych postanowi-

łem powrócić. Chciałem ponownie go 

obejrzeć teraz, gdy moja wiedza o 

świecie kina jest dużo większa. Tro-

chę tego żałuję, trochę nie….      

          Na początek małe przypomnie-

nie. Główny bohater, Maximus Deci-

mus Meridius (świetny Russel Crowe), 

jest generałem armii Cesarstwa 

Rzymskiego za panowania Marka Au-

reliusza. Po krwawym zwycięstwie nad 

ostatnim plemieniem germańskim,  

bohaterski wódz zamierza wrócić do 

swojego domu w Hiszpanii i nadrobić z 

rodziną czas spędzony na wojennych 

wyprawach.  Jednak cesarz, traktują-

cy i kochający Maximusa jak syna, ma 

wobec niego inny plan. Zamierza uczy-

nić go swoim następcą, aby - jako od-

powiedzialny i wierny ojczyźnie wódz 

- po jego śmierci doprowadził do 

przekształcenia Rzymu w republikę. 

Sprawy przybierają niespodziewany 

obrót, gdy zdesperowany syn cesarza, 

Commodus, na wieść o decyzji ojca, 

zrozpaczony perspektywą utraty ko-

rony, morduje go oraz, jako nowy 

władca Rzymu, skazuje znienawidzo-

nego generała i jego rodzinę na 

śmierć. Jednak Maximus nie daje za 

wygraną i po ucieczce z rąk cesar-
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komputerowo robią spore wraże-

nie, chodź niektórym może prze-

szkadzać ich lekka sztuczność, 

widoczna zwłaszcza w momentach, 

gdzie tylko część obrazu jest wy-

kreowana wirtualnie. Chylę też 

czoła przed muzyką Hansa Zimme-

ra, który skomponował dla tego 

filmu moim zdaniem swój najlepszy 

soundtrack.     

         „Nazywam się Maximus Deci-

mus Meridius, dowódca wojsk pół-

nocnych, generał legionów Felix, 

wierny sługa prawdziwego cesarza 

- Marka Aureliusza. Ojciec zamor-

dowanego syna, mąż zamordowanej 

żony, których pomszczę w tym 

życiu bądź następnym.” Te słowa 

główny bohater skierował do Com-

modusa w jednej ze scen w rzym-

skim Koloseum. Pamiętam, że kie-

dyś był to mój ulubiony moment w 

Gladiatorze. Oglądany dzisiaj wy-

wołał u mnie lekkie zażenowanie, a 

sama podniosła tyrada Maximusa 

brzmi tak nienaturalnie, jakby 

przygotowywał sobie ją przez całe 

życie, by użyć jej w tym konkret-

nym momencie konfrontacji ze 

znienawidzonym cesarzem. 

         Obecnie najbardziej marzę o 

tym, aby Ridley Scott odłożył na 

bok drugą część swojego nieszczę-

snego Prometeusza i stworzył do-

pracowany, magnetyczny film dro-

gi, jak zrobił to w przypadku swo-

jego najlepszego dzieła z 1991 ro-

ku. Więc jeżeli chcecie zapoznać 

się ze starszymi, lecz dla mnie dużo 

lepszymi dziełami reżysera Gladiato-
ra, to śmiało mogę polecić wam film 

Thelma& Louise, będący wybitnym 

osiągnięciem i dowodem talentu tegoż 

twórcy. 

Najlepsze filmy 2013 roku : 

 

Co jest grane, Davis? (Coen) 

Zniewolony: twelve years as a 

slave (McQuenn) 

Ona (Jonze) 

Labirynt (Villenueve) 

Nebraska (Payne) 

Za wzgórzami (Mungiu) 

To już jest koniec (Wright) 

Ida (Pawlikowski) 

Holy Motors (Carax)    

U niej w domu (Ozon) 

 

F i lmowe wyróżn ien ia 2013 : 

 
Witaj w klubie (Vallee)  

W Ciemność: Star Trek (J.J. 

Abrams)    

Następny Jesteś Ty (Wingard) 

Don Jon (Gordon-Levitt)  

Kapitan Phillips (Greengrass)  

Drogówka (Smarzowski)  

Wielki Liberace (Soderberg)      

Wielki Gatsby (Luhrmann) 

Wielkie piękno (Sorrentino)  

 

Najgorsze filmy 2013 roku: 

 

Adwokat (Scott) 

Spring Breakers (Korine)  

Historie rodzinne (Polley) 

Szymon Wotawa 

Trzecia część Spalonych 
Słońcem, a w zasadzie kolejna odsłona 

drugiej części (na kontynuację filmu 

składają się dwie produkcje – 

„Oczekiwanie” i właśnie „Cytadela”), 

po raz kolejny ukazuje nam życiowe 

wybory i ścieżki, które dzielnie wyty-

cza pułkownik Sergiej Petrowicz Ko-

tow. Car rosyjskiej kinematografii, 

Nikita Michałkow, kończy w Polsce 

epopeję o radzieckim bohaterze na-

Do Polski niedawno trafił 

film, który swoją rosyjską pre-

mierę miał dwa lata temu - 5 ma-

ja 2011 roku. „Spaleni Słońcem: 

Cytadela” to kontynuacja genial-

nego obrazu Nikity Michałkowa 

nagrodzonego Oscarem, Złotą Pal-

mą oraz nagrodą Brytyjskiej Aka-

demii Sztuk Filmowych i Telewi-

zyjnych (BAFTA).  

rodowym w sposób podobny do atmos-

fery, którą obecnie widzimy i czuje-

my – atmosfery pompatycznej, nieco 

banalnej i nerwowej.  

W głównej roli oczywiście 

niezmiennie Michałkow, Oleg Mieńszy-

kow jako Mitja  (pracownik NKWD), 

Ingeborga Dapkunaite oraz Nadieżda 

Michałkowa – Nadja, którą w filmie 

widzimy już jako dorosłą dziewczynę. 

Za scenariusz odpowiada kwartet 

Czas odkurzyć kurę znoszącą złote jajka, czyli „Spaleni 

Słońcem: Cytadela” w Polsce. 
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do rodzinnych stron Sergieja Koto-

wa. 

W Rosji  trzecia część Spa-
lonych Słońcem nie cieszyła się zbyt 

wielką popularnością. Można nawet 

śmiało stwierdzić, że została 

ochrzczona mianem katastrofy. 

Wschodnich krytyków przede 

wszystkim zirytowało to, w jaki spo-

sób reżyser kreuje postaci rosyj-

skich dowódców i generałów. Nikita 

Michałkow już w pierwszych frag-

mentach przedstawia ich jako przy-

słowiowych „chlejusów” i bandę kre-

tynów. Psuje to otoczone „złotą po-

światą” radzieckie zasługi, zwłaszcza 

wśród zagranicznych widzów. Skry-

tykowane zostały również znikome 

jednych z  najlepszych rosyjskich 

scenarzystów – Vladimir Moiseen-

ko, Aleksandr Novototskiy–Vlasov, 

Gleb Panfilov, a także sam reżyser.  

Głównym wątkiem filmu 

jest powrót Kotowa do domu. Przy-

dzielony do kompanii karnej ma 

wziąć udział w bezsensownej, 

wręcz samobójczej misji ataku na 

świetnie ufortyfikowaną Cytadelę. 

W tym samym czasie Mitja, dosta-

je zadanie od samego Stalina - ma 

odnaleźć Petrowicza w wojennej 

zawierusze i oddać mu dawną 

chwałę, zasługi i wszelkie ordery. 

Rosjanie odnajdują się w okopach, 

cudem ratują spod Cytadeli i 

wspólnie rozpoczynają wędrówkę 

sceny batalistyczne oraz masa nie-

wiarygodnych „przypadków”, sprawia-

jących, że widz otwierał ze zdumie-

nia oczy i nie zamykał ich przez dłuż-

szy czas.   

W ojczystym kraju sukces 

pierwszej części nie został powtó-

rzony, warto jednak zainteresować 

się dziełem Michałkowa. W końcu 

składa się ono na wybitną premierę  

1994 roku. Nie jest łatwo reanimo-

wać coś, co dawno już umarło, co wię-

cej - zostało gdzieś zakopane. Złota 

kura tym razem nie została odrato-

wana - zdarza się... Nieliczni są ci, 

którzy potrafili tego dokonać.  

Martyna 
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Oscary już rozdane! 

Amerykańska Akademia Sztuki i 

Wiedzy Filmowej 2 marca po raz 86. 

nagrodziła filmowe osiągnięcia. Ko-

lejne wielkie święto kina już za nami. 

 Najlepszym filmem 2013 

roku okazał się ,,Zniewolony. 12 

Years a Slave” opowiadający histo-

rię czarnoskórego niewolnika. Nomi-

nowanych było dziewięć filmów: 

,,American Hustle”, mówiący o oszu-

ście finansowym, ,,Grawitacja”, 

przedstawiająca losy astronautów w 

kosmosie, ,,Nebrasaka” - o podróży 

ojca alkoholika i jego syna, melodra-

mat ,,Ona”, ukazujący samotnego 

pisarza, ,,Tajemnica Filomeny”, opi-

sująca poszukiwania dorosłego  syna 

przez matkę, komedia ,,Wilk z Wall 

Street”, odsłaniająca rozrzutny styl 

życia brokera Jordana Belforta, 

,,Kapitan Phillips”, ilustrujący rabu-

nek statku przez somalijskich pira-

tów oraz ,,Witaj w klubie” opowiada-

jący o pracy nad systemem pomocy 

w zdobywaniu leków osobom zarażo-

nym wirusem HIV. Najwięcej statu-

etek, bo aż 7, otrzyma-

ła ,,Grawitacja”. Film ten zdecydo-

wanie był triumfatorem tegorocznej 

gali. Zwyciężył w kategoriach:  naj-

lepsza muzyka (pokonując m.in. 

,,Ratując pana Banksa”), najlepsze 

zdjęcia, najlepszy dźwięk, najlepszy 

montaż, najlepszy montaż dźwięku. 

Produkcja ta wygrała także w katego-

rii najlepsze efekty specjalne i poko-

nała filmy: ,,Iron Man 3”, „Jeździec 

znikąd”, ,,Hobbit: Pustkowie Smauga” 

i ,,W ciemność. Star Trek”. ,,Wielki 

Gatsby” otrzymał nagrodę za najlep-

sze kostiumy oraz za najlepszą sce-

nografię. Najlepszym długometrażo-

wym filmem animowanym zosta-

ła ,,Kraina Lodu”, która pokona-

ła ,,Minionki rozrabiają” i ,,Krudowie”. 

Niestety, Pharell Williams za swój 

uwielbiany przez wszystkich 

utwór ,,Happy” nie otrzymał Nagrody 

Akademii w kategorii najlepsza pio-

senka, nie wygrało też U2 

z ,,Ordinary Love” do filmu ,,Mandela: 

Droga do wolności”. Statuetkę otrzy-

mała Indina Menzel za „Let It Go” 

do ,,Krainy Lodu”. Za najlepszą cha-

rakteryzację i fryzury Oscara zdo-

był ,,Witaj w klubie” wygrywając 

z ,,Jeźdźcem znikąd”. ,,Wielkie pięk-

no” został najlepszym filmem niean-

glojęzycznym. Woody Allen nie dostał 

nagrody za najlepszy scenariusz ory-

ginalny do ,,Blue Jasmine”. W tej ka-

tegorii wygrał film ,,Ona”, a za najlep-

szy scenariusz adaptowany  uzna-

no ,,Zniewolony. 12 Years a Slave”. 

Najlepszym reżyserem został Alfonso 

Cuarón, (za film„Grawitacja”). Martin 

Scorsese, reżyser filmu ,,Wilk z 

Wall Street”, wyszedł z gali z pu-

stymi rękoma. Podobnie jak Leonar-

do DiCaprio, który zagrał główną 

rolę w tym filmie. Christian Bale 

także nie został najlepszym akto-

rem pierwszoplanowym, jest nim 

Matthew McConaughey, który za-

grał zarażonego wirusem HIV. Naj-

lepszą aktorką pierwszoplanową 

została Cate Blanchet, która zagra-

ła ,,Blue Jasmine”. Pokonała  Meryl 

Streep, Judi Dench, Sandrę Bullock 

i Amy Adams. Grający transwestytę 

Jared Leto zdobył Oscara dla  naj-

lepszego aktora drugoplanowego, 

pokonując m.in. Bradleya Coopera. 

Rok temu Jennifer Lawrence otrzy-

mała statuetkę za komedię roman-

tyczną, w tym roku nie zdobyła jej. 

Julia Roberts także, gdyż najlepszą 

aktorką drugoplanową okazała się 

Lupita Nyong’o. Największymi prze-

granymi gali okazały się filmy ,,Wilk 

z Wall Street” i ,,American Hustle”, 

które, mimo odpowiednio 5 i 10 no-

minacji, nie otrzymały ani jednej 

statuetki. 

 Amerykańska Akademia co 

roku zaskakuje i zachwyca. Tym 

razem  nie tylko dzięki rozdaniu 

nagród, ale i dzięki świetnej prowa-

dzącej — Ellen DeGeneres. Dzienni- 



 karka rozdawała aktorom pizzę, przebrała się za wróżkę, a zro-

biona przez nią „słitfocia” z gwiazdami stała się jedną z bardziej popular-

nych i udostępnianych w historii internetu. Podczas tegorocznęj gali fil-

mowi ,,Czarnoksiężnik z krainy Oz” została oddana cześć z okazji 75. 

rocznicy powstania. Za rok kolejne nominacje i kolejne rozdania. 

Piotr Sadowski 

Twórcy projektu: Agnieszka Słodow-

nik, Michał Danielewicz oraz Michał 

Szota wpadli na niekonwencjonalny 

pomysł, by powieść przenieść na kar-

ty… internetowe. Od 14 stycznia hi-

storia Maćka Chełmickiego może stać 

się historią każdego z nas. Pomysło-

dawcy stworzyli coś niespotykanego w 

polskim internecie. Bawiąc się kon-

wencją połączyli elementy interakcyj-

ne oraz historyczne oparte na moty-

wach książki, pozwalając, by każdy z 

nas odczuł na własnej skórze paradok-

sy „tamtych” czasów. Żołnierz Armii 

Maciek Chełmicki, a w tle powo-

jenna rzeczywistość – „Popiół i 

diament” na ekranach monitorów 

jako gra online. 

Przez jednych uważana za sfałszo-

wany obraz Polski bezpośrednio po-

wojennej, przez drugich za powieść 

sztandarową i doskonałą. „Popiół i 

Diament” Jerzego Andrzejewskiego 

należy już do klasyki. Tym razem, 

przybierając unowocześnioną formę 

i stając się międzypokoleniowym 

medium, wkracza w świat gier online. 

Krajowej staje przed wieloma 

trudnymi wyborami, każda decyzja 

wiąże się z nieodwracalnymi konse-

kwencjami. Dopiero teraz, stając 

twarzą w twarz z własnym sumie-

niem, odkrywa prawdę o sobie… a 

los już upomina się o rachunek.  

Grę znaleźć można pod adresem: 

popioldiament.pl 

Martyna 

„POPIÓŁ I DIAMENT” W NOWEJ ODSŁONIE 

Carpe diem, czasopismo młodzie-

ży LO im. Piotra Skargi w Pułtu-

sku. Miesięcznik. 

Liceum Ogólnokształcące im. Pio-

tra Skargi w Pułtusku 

Ul. P. Skargi 2 

06-100 Pułtusk 
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DEWIZA GAZETY: 

CARPE DIEM 

ENGLISH CORNER 

W dzisiejszym kąciku miłośników angielszczyzny krótko na temat powie-

dzonek „15 minutes of fame” i „a far cry / far from it”… 

The expression „15 minutes of fame” comes from Andy Warhol’s 1968 

statement — as famous as his art - that „in the future everybody will be  

famous for 15 minutes.” Today the expression is sometimes shortened to 

„5 minutes of fame” - as TV  and movie scenes get shorter, 15 minutes 

seems longer than it did in 1968 :D 

„A far cry”, which means much different, ususally is combined with 

„from”. „Far from it” means not at all.  - In the past, cry often meant 

shout, and a far cry was a  shout over a long distance. The expression is 

similar to „far from”. In many sentences „a far cry from” could be chan-

ged to „far from” and the sentence would have the same meaning. 

Here are some examples from the American press of how the 

expressions are used in everyday language: 

„Everything that he is saying is false and nonsense,” says Kardashian’s 

lawyer, Marty Singer. „This guy is in it to promote himself for his 15 

minutes of fame.” (New York Post, 14th Nov, 2011) 

„Today, it’s all about your set five minutes of fame, and then it’s over 

for you.” - Ian Gillan, lead singer for the English rock band Deep Purple 

(19th Feb, 2013) 

„Carpe Diem Collegiate High School and Middle School is a far cry from 

the schools that today’s parents attended. (The Arizona Republic, 6th 

March, 2011) 

 

Na podstawie książki „American English Idioms in the News — Meaning and Ori-
gin”  Petera Bengelsdorfa (do kupienia na www.amazon.com za ok. $2 :D) 


