
ludzie są bierni. 

     I słowo do maturzy-

stów. Zbliżają się ferie 

zimowe. Warto ten 

czas poświęcić na na-

ukę i przygotowanie do 

matury. Ten wysiłek 

jest niezbędny, abyście 

w maju mieli poczucie, 

że odnieśliście sukces. 

Pierwszoklasistom i 

drugoklasistom oraz 

wszystkim Nauczycie-

lom życzę miłego, bez-

piecznego wypoczynku. 

Dyrektor Szkoły 

Barbara Meredyk 

         Z a t e m 

czas na krótkie podsu-

mowanie. Wiele się w 

tym okresie wydarzyło 

w naszym Liceum. To, 

na co warto zwrócić 

uwagę, to duża aktyw-

ność młodzieży w życie 

szkoły, m.in. dwie sesje 

popularno – naukowe: 

„Sąd nad GMO” i „Jak 

geny zmieniły historię”. 

Uczniowie pod opieką 

nauczycieli opracowali 

w niezwykle atrakcyjny 

sposób wiedzę na po-

wyższe tematy, odwo-

łując się do ciekawo-

stek. Jak co roku ko-

lejna edycja Konkursu 

Pieśni Patriotycznej 

stała się okazją do in-

tegracji pułtuskiego 

środowiska oraz zapre-

zentowania wyjątko-

wych talentów muzycz-

nych. Cieszę się bardzo 

z inicjatywy nauczycieli 

prowadzenia zajęć z 

różnych przedmiotów w 

soboty i licznego udzia-

łu w nich uczniów. Suk-

cesy w pierwszych eta-

pach olimpiad przed-

miotowych również są 

powodem do zadowole-

nia. Mam nadzieję, że 

uda się osiągnąć wyma-

rzone tytuły laureatów 

i finalistów. „Odrobina 

łagodności” – inicjatywa 

młodzieży cieszy się 

ogromnym zaintereso-

waniem. Jest to przy-

kład na to, że przeła-

mujemy stereotypowe 

myślenie, że młodzi 

ZA NAMI PIERWSZY SEMESTR... 

OD REDAKCJI 
 D a w n o  n a m – 

uczniom– nie było tak do-

brze! Jeszcze jakiś czas 

temu leżeliśmy na kanapach 

regenerując siły po prze-

pysznej kolacji wigilijnej 

oraz hucznej zabawie syl-

westrowej. Ledwo zdążyli-

śmy wrócić do szkoły, a tu 

znowu laba! Ferie to fanta-

styczny czas na przygoto-

wanie się do zbliżającego 

się wielkimi krokami egza-

minu maturalnego. Mam 

nadzieję, że te dwa tygo-

dnie nie będą dla Was cza-

sem straconym. Wszystkim 

pierwszakom i drugoklasi-

stom życzę śnieżnych i 

beztroskich (jeszcze) dni. 

Trzecioklasistom…. aktyw-

nego wypoczynku.  K o r z y -

stajcie z ostatniej tak dłu-

giej przerwy, pamiętając 

jednak o rozwadze i odpo-

wiedzialności. Za dwa tygo-

dnie widzimy się w komple-

cie! 

Bardzo udanych ferii! 

Redakcja - 
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Carpe diem, czasopismo młodzieży  

LO im. Piotra Skargi w Pułtusku 

W TYM NUMERZE: 

Jak geny tworzyły   historię 2 

„Odrobina łagodności” po 

raz piąty 
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Film - nasze  hobby. Wy-

wiad z Igą i Patrycją 

4 

Książka i  Film  - spotkanie  

szkolnego DKKiF „Dialog” 
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„ Czytaj. Czytaj wszystko i  

nigdy nie przestawaj”-

Spotkanie z pisarką 
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Kącik filmowy 7 
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Trzy...dwa...jeden...Akcja

! Opowiadanie 

8 

Imię życia. Opowiadanie  10 

Nasz człowiek w Gdyni. 

Rozmowa. 

12 

Najlepsze filmy 2014 roku. 14 
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5 grudnia 2014 r. w auli Aka-

demii Humanistycznej im. Aleksandra 

Gieysztora  odbyła się sesja popular-

nonaukowa pt. „Jak geny tworzyły 

historię”,  zorganizowana przez Li-

ceum Ogólnokształcące im. Piotra 

Skargi w Pułtusku i „Stowarzyszenie 

Miłośników Skargi” pod honorowym 

patronatem rektora Akademii prof. 

dr. hab. Adama Koseskiego. 

W sesji brały udział nasze  

koleżanki, uczennice LO:  Patrycja 

Koniecka z kl. IIE , a także Wiktoria 

Ciosek z kl. IID , które przygotowy-

wały się pod kierunkiem p. Anny Nie-

ścior i p. Anny Krawczyńskiej. 

Program sesji był  bardzo 

bogaty. Obejmował  5 następujących 

wykładów:  

- „Hemofilia – historia kró-

lewskiej choroby” - Patrycja Koniec-

ka, klasa II E -  medyczna. 

-„Zaczarowany król -  prze-

klęte geny Habsburgów,  katastrofa 

Romanowów”- Wiktoria Ciosek, klasa 

II D – prawna.  

-„Szkielet z Fromborka- 

DNA z kości i włosów- Mikołaj Koper-

nik” - prof. dr hab. Władysław Duczko 

-„O czym mówią mumie i 

egipskie hieroglify” -  dr  Joanna Po-

pielska-Grzybowska 

-„Archeozoologia, czyli kości 

zostały rzucone" -mgr Urszula Iwasz-

czuk 

Dla tych, którzy nie mogli uczestni-

czyć w tej bardzo ciekawej sesji, a 

także dla tych, którzy chętnie przy-

pomną sobie pasjonujący wykład Wik-

torii Ciosek drukujemy go w całości.  

 

Zaczarowany król – przeklęte geny 

Habsburgów, katastrofa Romanowów 

    Kiedy w sierpniu 1904 roku 

przyszedł na świat i został ochrzczo-

ny następca tronu rosyjskiego nikt 

nie przypuszczał, że choroba chłopca 

przyczyni się do upadku Imperium 

Rosyjskiego i katastrofy całej dyna-

stii.  Aleksy Mikołajewicz Romanow, 

bo to o nim mowa, urodził się z hemo-

filią. Odziedziczył ją po babce Wik-

torii i matce Aleksandrze.  

   Rodzina wiedziała, że na 

chorobę carewicza nie ma lekarstwa, 

jednak starała się z nią walczyć i 

łagodzić jej objawy.  Przebieg cho-

roby chłopca przypominał kaprysy 

pogody. Aleksy był  pogodnym, ży-

wym dzieckiem, ale gdy tylko choro-

ba dawała o sobie znać, przypominał 

cień samego siebie.  

    Jego matka,  Aleksandra, 

czuła się winna choroby syna – popa-

dła nawet w depresję i szukała, wo-

bec niemocy lekarzy, innych sposo-

bów leczenia. Wtedy na dworze car-

skim pojawił się znachor ( ponoć 

nawet mnich) - Grigorij Rasputin. Po 

raz pierwszy zatamował krwotok 

wewnętrzny i uratował życie Alekse-

mu w  1907 roku.  Od tego momentu 

ten niepiśmienny chłop z Syberii miał 

coraz większy wpływ na decyzje 

cara.  Aleksandra widziała w nim 

„narzędzie Boga”,  carewicz i jego 

siostry  polubiły go. Car Mikołaj II 

nie miał do niego zaufania, ale pod 

naciskiem żony wprowadził  go w 

życie na dworze. Rasputin bez prze-

szkód mógł przebywać w obecności 

władcy, decydował również o obsa-

dzie najważniejszych urzędów w 

Rosji. Odegrał niejasną  rolę w za-

machu na życie premiera Stołypina.   

   W 1914 roku wybuchła I 

wojna światowa. W jej trakcie  po-

zycja  Rasputina uległa wzmocnieniu. 

W  1916 r.  nakłonił  on cara do mia-

nowania premierem Stummera, o 

którym mówiono, że jest „ całkowi-

tym zerem”.  Jego następnym prote-

gowanym był Aleksander Protopow, 

powszechnie podejrzewany o kiep-

ską kondycję umysłu;  został mini-

strem spraw zagranicznych.  Klęski 

na frontach,  rosnące wpływy Raspu-

tina w połączeniu z wywoływanymi 

przez niego skandalami obyczajowy-

mi, obniżały prestiż cara.  Wpływały 

na narastanie nastrojów rewolucyj-

nych, tym bardziej, że Rasputina 

oskarżano o szpiegostwo na rzecz 

Niemiec.  Wybuchu rewolucji nie po-

wstrzymała nawet śmierć mnicha, za-

mordowanego w wyniku spisku zorgani-

zowanego przez  kuzyna cara.   

    Rewolucja lutowa, która wy-

buchła w 1917 roku , doprowadziła do 

obalenia monarchii w Rosji. Kilka mie-

sięcy później władzę przejęli bolsze-

wicy. Car i jego rodzina została aresz-

towana i osadzona w Jekaterynburgu i 

tam 17 lipca 1918 roku rozegrał się 

ostatni akt ich tragedii. 

    Czy katastrofa Romanowych  

była bezpośrednim następstwem  he-

mofilii carewicza? Zdecydowanie nie, 

ale gdyby nie choroba Aleksego, to na 

dworze rosyjskim nie pojawiłby się 

Grigorij Rasputin i nie zyskałby tak 

znacznego wpływu na cara i jego decy-

zje. Być może Rosja dzięki temu unik-

nęłaby rewolucji a Romanowowie upad-

ku swojej dynastii.  

     O ile nie można wykazać 

bezpośredniego związku między  he-

mofilią Aleksego, a upadkiem jednej z 

największych dynastii Europy, o tyle  

upadek Habsburgów hiszpańskich był 

bezpośrednią konsekwencją „ przeklę-

tych genów” .  

    Ostatnim przedstawicielem 

tej dynastii był urodzony w 1661 roku 

Zaczarowany król, czyli Karol II.  Ka-

rol II był potomkiem księżniczki Cym-

barki Mazowieckiej - siostrzenicy  

naszego Władysława Jagiełły i żony 

Ernesta Żelaznego Habsburga, która 

przyczyniła się do utrwalenia wady 

genetycznej,  zwanej wargą Habsbur-

gów, czyli progenii. Nie była ona cho-

robą śmiertelną, jednak nieleczona 

mogła doprowadzić do deformacji i 

kalectwa. 

    U syna  Cymbarki, Fryderyka 

III i jej wnuka Maksymiliana I, wada 

ta była już widoczna.  Jej praprawnuk 

Karol V nie mógł normalnie zagryzać 

zębów, przez co mówił bardzo niewy-

raźnie i połykał tylko rozdrobnione  

potrawy.  Wadliwy gen został  wzmoc-

niony, kiedy  syn Karola V, Filip II, 

poślubił swoją siostrzenicę -  Annę 

Austriacką.  Potomek tej pary królew-

Jak geny tworzyły historię – sesja popularnonaukowa  
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skiej Filip III poślubił Małgorzatę 

Habsburg, nie zważając na to, że ich 

dziadkowie byli braćmi.   

    Hiszpańscy Habsburgowie w 

ciągu niemal 200 lat panowania za-

warli jedenaście małżeństw, z czego 

aż dziewięć  było związkami kazirod-

czymi - dwukrotnie stryja z bratani-

cą, cztery razy pomiędzy kuzynami w 

pierwszej linii i trzy związki bar-

dziej odległych kuzynów.  

    Za endogamiczne związki 

Habsburgów najwyższą cenę zapłacił  

właśnie Karol II. Był on synem Ma-

rianny Habsburg i Filipa IV. Hiszpań-

ska Święta Inkwizycja uznała go za 

opętanego przez szatana i stosowała 

wobec niego egzorcyzmy. Kazano mu 

pić święte oleje, męczono oczyszcza-

jącymi zaklęciami. Karol miał tak 

obwisłą wargę, i niezbyt rozwiniętą 

żuchwę, że normalne przeżuwanie 

potraw sprawiało mu trudności. Nie 

mógł domknąć ust, ślinił się, niewy-

raźnie mówił. Przed osiągnięciem 35 

roku życia utracił zęby, wyłysiał, w 

wieku 37 lat ogłuchł. Współcześni 

uczeni po przeprowadzeniu badań 

genetycznych szczątków Karola II 

doszli do wniosku, że cierpiał na wie-

lohormonalną niedoczynność przy-

sadki mózgowej i nerkową kwasicę 

kanalikową . Karol II, mimo dwóch 

małżeństw,  nie doczekał się potom-

stwa. Był ostatnim przedstawicielem 

hiszpańskiej linii Habsburgów.  W 

wieku 39 lat zmarł, a po jego śmierci 

rozpętała się wojna o sukcesję hisz-

pańską, w wyniku której tron Hiszpa-

nii przeszedł w ręce francuskich Bur-

bonów.  

 Geny Habsburgów zmieniły  

także historię Polski. Elżbieta Habs-

burg, żona Kazimierza Jagiellończyka,  

urodziła trzynaścioro dzieci, z któ-

rych troje zostało królami Polski, je-

den świętym, jeden arcybiskupem, 

jeden królem Czech i Węgier.  Córka 

Zofia poślubiła Fryderyka Hohenzol-

lerna i była matką Albrechta – ostat-

niego mistrza zakonu krzyżackiego i 

twórcy państwa pruskiego. Ostatni z 

Jagiellonów -  Zygmunt August dwu-

krotnie poślubiał Habsburżanki.  Sio-

stry Elżbieta i Katarzyna nie tylko 

były chore na epilepsję, ale  także 

blisko spokrewnione ze swym mężem.  

Żadna z nich nie urodziła mu dziedzi-

ca.  

Z Habsburżankami  związał  

się także  Zygmunt III Waza. Obie 

jego żony : Anna i Konstancja były 

prawnuczkami Władysława Jagielloń-

czyka -  króla Czech i Węgier,  brata 

dziada  Zygmunta . Pierwsza z nich, 

Anna, urodziła pięcioro dzieci, z któ-

rych tylko jedno dożyło wieku doro-

słego.  Potomkiem Anny Jagiellonki  i  

Ferdynanda I Habsburga była także 

żona Władysława IV Wazy – syna 

Zygmunta III.  Obaj synowie Zyg-

munta III Wazy , Władysław IV  i 

Jan Kazimierz,  cierpieli na progenię, 

a dzieci Władysława nie dożyły 10 

urodzin. 

Oczywiście nie tylko geny 

odpowiadają za wygaśniecie dynastii  

Romanowów, Habsburgów hiszpań-

skich, Jagiellonów i Wazów. Pamiętać 

należy o tym,  że o  przetrwaniu  

tych rodów i ich upadku decydował 

także postęp medycyny, higiena i 

prowadzony przez nich tryb życia, w 

tym przede wszystkim uciechy, któ-

rym się monarchowie oddawali.  

Ale to już zupełnie inna opo-

wieść .   

Wiktoria Ciosek 

p.s : polecam artykuł pt. „Król ze 

szkła” – który również mówi o tym, 

jak geny tworzą historię J.  

Znajdziecie go tutaj: 

http://wyborcza.pl/

alehistoria/1,132067,13612631,Krol_

ze_szkla.html  
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Tematem  kolejnego, mu-

zyczno – poetyckiego spotkania z 

cyklu „Odrobina łagodności”, były 

„Moje muzyczne fascynacje”, a jego 

mottem  -  słowa Ludwika Jerzego 

Kerna: „Czym jest muzyka? Może po 
prostu niebem z nutami zamiast 

gwiazd?”   

Aula Liceum 4 grudnia 2014 

roku o godzinie 17.00 znów zmieniła 

się w  artystyczną kawiarenkę. Na 

stolikach pachnące świerkowe gałąz-

ki, wesołe aniołki, migotliwy blask 

świec  i… gorąca herbatka z pyszny-

mi ciasteczkami, także tymi upie-

czonymi przez nauczycieli – panią 

Małgorzatę Matuszewską i panią  Do-

rotę Kowalską. Miłą  niespodzianką dla 

organizatorów było ogromne zaintere-

sowanie tym poetycko-muzycznym  

wieczornym spotkaniem w szkole – 

ledwie starczyło miejsc! 

Konferansjerzy, Kinga Ko-

złowska i Piotrek Sadowski, profesjo-

nalnie i z wielkim wdziękiem poprowa-

dzili  jubileuszową „Odrobinę łagod-

ności”. Serdecznie powitali panią dy-

rektor Barbarę Meredyk, panią  wice-

dyrektor Beatę Czerniakowska – Koc , 

nauczycieli, rodziców, absolwentów  

oraz oczywiście koleżanki i kolegów 

licealistów.  

Jak  na „Odrobinę łagod-

ności” przystało wieczór otworzy-

ła  nastrojowa,  wyciszająca muzy-

ka, skomponowana przez Michała 

Smutkiewicza. Potem królowała 

piosenka. Ponieważ tematem wie-

czoru były „Moje muzyczne fascy-

nacje”,  młodzi artyści wykonywali 

te utwory, które lubią najbardziej 

i którymi chcą się podzielić z in-

nym.   

Jako pierwsza czarowała 

swoim głosem Aleksandra Wasi-

lewska w piosence Anny German 

„Tańczące Eurydyki”. Małgosia 

Wawrzyniak przypomniała piękny 

„Odrobina łagodności” po raz piąty 

http://wyborcza.pl/alehistoria/1,132067,13612631,Krol_ze_szkla.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,132067,13612631,Krol_ze_szkla.html
http://wyborcza.pl/alehistoria/1,132067,13612631,Krol_ze_szkla.html


zainteresowań pani Lidia Chymkowska   

wzruszyła utworem  „Tears in He-

aven”, a potem zaprosiła publiczność 

do wspólnego śpiewania. Na stolikach 

czekały przygotowane słowa i … udało 

się.  Wspólnie zaśpiewaliśmy  „ Cho-

dzą ulicami ludzie ….” czyli piosenkę 

Wolnej Grupy Bukowina.  Takie śpie-

wanie to bardzo lubiana tradycja na-

szych spotkań. 

O swoich muzycznych fascy-

nacjach ciekawie opowiadali Szymon 

Fabisiak i Emil Górski. W profesjonal-

nym wykonaniu Szymona usłyszeliśmy 

dwa utwory „ Heart of Gold” oraz 

„Blowin in the Wind”, a  Emil Górski  z 

wielką ekspresją zaśpiewał piosenki:  

„In this River” i  „Hurdy Gurdy Man” .  

Szymon i Emil wystąpili również w 

duecie w pięknym utworze „ Ring of 

Fire”. 

Muzykę i poezję połączyła 

Iga Przybyłowska,  recytując wiersz  

Charlesa  Baudelaire’a „Balkon”. 

W aktorskiej interpretacji 

piosenki  „Miasteczko cud” ze słowami 

Agnieszki Osieckiej  podziwialiśmy 

Justynę Sadowską,  a z Patrycją Pień-

kosz spotkaliśmy się w nastrojowym 

utworze „Czas nas uczy pogody”.  

O tym, że łagodny nie znaczy 

smutny, a muzyka to świetna zabawa  

przekonał nas pełen humoru występ 

Tomka Karwańskiego, Mateusza Gródka 

i Dawida Wichowskiego.  

Mikołajkowym deserem był wy-

stęp pana Rafała Chmielewskiego. Tym 

r a z e m  z a c h w y c i ł  w yk o n a n i e m 

„Autobiografii” zespołu Perfect. 

Pani dyrektor Barbara Mere-

dyk podziękowała młodzieży i organiza-

torom, p. Marcie Juzepczuk, p. Jolancie 

Wotawie, p. Dorocie Kowalskiej, p. Lidii 

Chymkowskiej oraz wszystkim, którzy 

włączyli się w przygotowania,  za wspa-

niały wieczór.  Wyraziła radość, że 

„Odrobina łagodności” cieszy się coraz 

większą popularnością wśród młodzieży 

i że nasi uczniowie tak licznie wybierają 

udzia ł  w wieczorze poetycko -

muzycznym jako świetny sposób na miłe 

spędzenie wolnego czasu, zamiast sie-

dzenie  samotnie w czterech ścianach.  

BP 

 

utwór Stinga „Fields of Gold”.  

Wspaniale wypadł debiut Julity 

Siemieniak i Doroty Skorodo w 

piosence „All of me”.   

 Jak zwykle doskonale 

przygotowany zespół w składzie: 

Aleksandra Skoczeń, Patrycja Zaj-

kowska, Karolina Wnorowska, To-

masz Karwański, Adrian Rosłoniec  

piosenką „A ty mnie kochaj” zabrał  

nas w świat  radości i miłości,  a 

Aleksandra Skoczeń z wielkim ta-

lentem zaśpiewała „Takie tango” 

zespołu Budka Suflera . 

 Niespodzianką wieczoru 

były życzenia i specjalna muzyczna 

dedykacja dla pani dyrektor Bar-

bary Meredyk -  wszak był to dzień 

Jej imienin. Tomek Karwański i 

Karolina Wnorowska   wzruszająco 

zaśpiewali jedną z ulubionych  pio-

senek Pani Dyrektor – „Do kołyski” 

zespołu Dżem. Pani Dyrektor,  ser-

decznie dziękując  za wspaniały 

prezent, przywołała  szkolny zwy-

czaj i poczęstowała wszystkich  

pysznymi cukierkami . 

Znana z łagodności i wielu 
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FILM – NASZE HOBBY 

wania. My postanowiłyśmy skupić się 

na Pani Wandzie Roguskiej, która od 

1934 roku do wybuchu II wojny 

światowej pełniła funkcję dyrektora 

Państwowego Gimnazjum Żeńskiego 

im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. 

 A nagroda ? 

Nagroda była naprawdę wyjątkowa - 

warsztaty dźwięku i montażu w 

Szkole Filmowej w Łodzi - pod okiem 

studentów i specjalistów. Chociaż, 

tak naprawdę można powiedzieć, że 

to  drugi etap konkursu, ponieważ na 

pierwszych ogólnych warsztatach 

dostaliśmy własnego operatora i 

mieliśmy nagrać film na podstawie 

naszej pracy. 

 Jak zorganizowano te warsztaty? 

Warsztaty były podzielone na 3 blo-

ki tematyczne. Na pierwszych uczy-

liśmy się o zasadach przeprowadzania 

wywiadów i prawie autorskim. W tym 

czasie również został nam przydzielo-

ny operator filmowy, który miał po-

móc nam w realizacji pomysłu doty-

czącego naszego filmu. Drugie warsz-

taty to montaż. Na nich również 

przydzielono nam montażystkę. Ona 

nauczyła nas paru przydatnych umie-

jętności oraz przybliżyła zasady do-

bierania tła do scen. Na trzecich 

warsztatach mieliśmy okazję poznać 

tajniki dźwięku oraz nauczyć się, jak 

obsługiwać profesjonalne mikrofony.  

 Kto brał w nich udział? 

Na warsztaty pojechałyśmy my, a 

także nasz kolega, Kuba. Towarzyszy-

ły nam opiekunki, na każdych warszta-

tach inna: pani pedagog, która zachę-

ciła nas do udziału w konkursie i ciągle 

nas wspierała, a także dwie panie po-

Wszyscy lubimy kino. Nawet nasz 
szkolny Dyskusyjny Klub Książki 
zmienił się w Dyskusyjny Klub 
Książki i Filmu. Ale nakręcić film – 
to już wyższa szkoła jazdy! Po-
znajcie dwie niezwykłe dziewczyny 
– Igę Kaliszuk i Patrycję Grąb-
czewską – które dzięki wygranemu 
konkursowi miały okazję uczyć się 
sztuki filmowej od fachowców. 

Jaki był temat Waszej konkurso-

wej pracy? 

Temat konkursu zorganizowanego 

przez Muzeum Narodowe brzmiał: 

„Mistrz i Uczeń. Wychowanie w II 

RP". Uczniowie, którzy zdecydowali 

się na udział w nim mieli za zadanie 

wybrać i przybliżyć sylwetkę osoby 

związanej ze szkołą bądź miastem,  

w czasach II RP szczególnie zasłu-

żonej  i będącej wzorem do naślado-



że było trzeba włożyć dość dużo 

wysiłku w te warsztaty, cały pobyt 

tam był niesamowity i naprawdę ża-

łujemy, że to tak szybko się skoń-

czyło.  

Poznałyście jeszcze kogoś sławne-

go? 

Tak, nawet miałyśmy okazję poroz-

mawiać dłuższą chwilę z panią 

Agnieszką Więdłochą, znaną m. in z 

serialu "Lekarze".. 

Jaki był efekt Waszej pracy? 

Efektem naszej pracy był ponad 

piętnastominutowy film o pani Wan-

dzie Roguskiej, który można znaleźć 

na YouTube, wpisując ,,Wanda Rogu-

ska i Jej wychowanki". 

Była uroczysta premiera i czerwo-

ny dywan? 

Tak. Uroczysta premiera odbyła się 

w Warszawie w kinie Iluzjon, ale 

obyło się bez czerwonego dywanu  W 

końcu jesteśmy tylko, jak nas nazy-

wano, "młodymi adeptami sztuki fil-

mowej", a nie wielkimi gwiazdami 

rodem z Hollywood. Pomimo braku 

dywanu, galę wspominamy bardzo 

dobrze i pamiętamy, jak bardzo by-

łyśmy zdenerwowane przed wej-

ściem na scenę, gdy prowadząca- 

Agnieszka Więdłocha - wyczytała 

nasze nazwiska. Serca waliły nam 

bardzo mocno. Po wejściu na scenę, 

miałyśmy przed sobą całą salę kino-

wą. To  niesamowite uczucie widzieć, 

jak  publiczność nagradza nas bra-

wami. Szczególnie ucieszyły nas  

wyrazy aprobaty ze strony Dyrekto-

lonistki. Poza nami były również inne 

grupy z całej Polski, wyłonione na dro-

dze konkursu 

Kto konkretnie z wami pracował ? 

Mieliśmy okazję pracować z reżyse-

rem wielu filmów dokumentalnych- 

Maciejem Drygasem. Przez kilka dni 

obserwowaliśmy pracę pani Doroty 

Wardęszkiewicz - cenionej monta-

żystki. Dla nas jednak wyjątkowym 

doświadczeniem było obserwowanie 

niezwykłego człowieka, zwanego 

"alchemikiem dźwięku", który jest 

znany nie tylko w Polsce, ale i w Euro-

pie. Ten Pan to Henryk Zastróżny. 

Jest autorem dźwięku w słynnych pro-

dukcjach, m.in. "Pokłosie", "Powstanie 

Warszawskie", "Rewers", "Mała Mo-

skwa". 

Co było  dla Was najtrudniejsze? 

Chyba dojeżdżanie, bo zdarzały się 

takie incydenty, jak spóźniony pociąg, 

wiadomo.  

Pamiętam, jak raz, kiedy już wracali-

śmy, okazało się, że nasz pociąg ma 

trzy godziny opóźnienia, ale na szczę-

ście Pani Polonistka „dogadała się” z 

konduktorem innego pociągu, który 

także jechał do Warszawy, więc osta-

tecznie sobie poradziliśmy. 

Najprzyjemniejsze chwile? 

Zwiedzanie Łodzi. Mimo wszystko, ma 

ona swój urok, zwłaszcza rano, kiedy 

jeszcze unosi się mgła. Poza tym, Ma-

nufaktura! Pomysł ze zrobieniem cen-

trum handlowego w budynkach daw-

nych fabryk jest naprawdę genialny. 

Jednak, tak naprawdę,  pomimo tego, 

ra Muzeum Historii Polski oraz Dy-

rektora Banku WBK, który był spon-

sorem warsztatów. Po gali, gdy emo-

cje opadły, postanowiłyśmy wykorzy-

stać okazję i zrobić sobie zdjęcie z 

Panią Agnieszką Więdłochą. Byłyśmy 

zszokowane, gdy powiedziała do nas 

"dziś jest wasz dzień i to ja chcę z 

Wami zdjęcie". Nie spodziewałyśmy 

się takiej reakcji. Po zrobieniu kilku 

zdjęć Pani Agnieszka zadała nam kilka 

pytań dotyczących naszego filmu. 

Powiedziała, że bardzo jej się podo-

bał, a niektóre sceny rozbawiły ją do 

łez. To niewątpliwie pozostanie w na-

szej pamięci już na zawsze, ponieważ 

zgodnie twierdzimy, że była to jedna 

z najlepszych chwil w naszym życiu. 

Bawicie sie filmem po sukcesie? 

Właściwie to tak, ale kończy się to na 

amatorskim kręceniu jakiś ciekawych 

i ważnych chwil z naszego życia, co 

właściwie robimy od dość dawna. W 

trzeciej gimnazjum zrobiłyśmy jesz-

cze film na konkurs o Janie Pawle II. 

 A co po Liceum? Teraz jesteście  

w pierwszej klasie. Macie już jakieś 

plany na przyszłość? 

Iga chciałaby studiować kierunek 

związany z mediami, np. logistykę 

mediów. Ja [Patrycja – przyp. red.] 

nie wiążę raczej swojej przyszłości z 

filmem. Przynajmniej na razie. Myślę 

o bardziej humanistycznych studiach, 

np. lingwistyka. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy 

wspaniałych nagród filmowych! 

Rozmawiała MB 
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Nasz Dyskusyjny Klub Książki, który 

poszerzył krąg swoich zainteresowań 

o film i stał się Dyskusyjnym Klubem 

Książki i Filmu przyjął nazwę „Dialog”. 

Tematem spotkania, które odbyło się 

24 listopada była książka Jane Au-

sten „Duma i uprzedzenie” oraz  jej 

trzy różne ekranizacje. Okazało się, 

że to nie tylko ulubiona książka Bry-

tyjczyków, ale także pani Lidii Chym-

kowskiej.  

Po krótkiej rozmowie na temat ksią-

żek, które ostatnio przeczytaliśmy 

lub które wydały nam się godne omó-

wienia, oddaliśmy głos Pani Profesor.  

Nie wszyscy książkę czytali, toteż 

p. Lidia Chymkowska  precyzyjnie i 

pasjonująco przedstawiła nam zawiłą 

fabułę powieści, tak, byśmy mogli 

ocenić fragmenty ekranizacji, które 

dla nas przygotowała: amerykańską, 

angielską  oraz indyjską ( tzw. kino 

Bollywood).  W trakcie oglądania nie 

mogliśmy się powstrzymać od uwag, 

komentarzy i ocen.  Dyskutowaliśmy 

o scenografii, doborze i grze akto-

rów, klimacie filmów i wierności 

pierwowzorowi – książce Jane Au-

sten. Najbardziej zaskakująca była 

oczywiście ekranizacja indyjska. P. 

KSIĄŻKA I FILM 



życie. Pisanie było jej następnym 

krokiem. Gdy została dziennikarką, 

publikowała swoje teksty o prawdzi-

wym życiu. Daugerty jako reporter-

ka dostrzegała wszystko: każdy 

dźwięk, emocje ludzi; „mój umysł 

ciągle wszystko rejestrował”. Uwa-

ża, że przy pisaniu jest to bardzo 

pomocne: „to szczegóły czynią książ-

kę prawdziwą – kiedy jesteś w sta-

nie poczuć zapach owocu, usłyszeć, 

co dzieje się za ścianą pokoju”. Wła-

śnie to pomogło jej zostać pisarką. 

Wydała cztery książki, a premiera 

kolejnej planowana jest na najbliż-

szy rok.  

Jakich  rady udziela C. J. Daugherty  

początkującym pisarzom?  

Pierwszą jest: „Czytaj. Czytaj 

wszystko i nigdy nie przestawaj”. To 

właśnie pewien artykuł w gazecie 

podsunął jej pomysł na „Wybranych”. 

Pisarka tłumaczy, że zamieszczono w 

nim fotografię premiera i innych 

członków brytyjskiego rządu, kiedy 

byli jeszcze studentami. Należeli 

wówczas do tajnego stowarzyszenia 

na Uniwersytecie Oksfordzkim, 

zwanego Bullingden Club. Zdała sobie 

sprawę, że sam David Cameron za 

czasów swojej młodości był w tajnej 

organizacji! Daugherty obchodziło 

tylko to, że istniał taki klub. 

„Minister edukacji, głowa BBC, 

wszyscy ci ważni ludzie: sędziowie, 

politycy i nie tylko – wszyscy oni 

znajdowali się w tych stowarzysze-

niach, to są fakty” – opowiada autor-

ka. Są to właśnie kulisy powstawania 

 Dnia 25 października 

tego roku miałam zaszczyt spo-

tkać się z moją ulubioną autorką 

książek – C. J. Daugherty.  

Pisarka pochodzi ze Stanów Zjed-

noczonych i obecnie mieszka w 

Wielkiej Brytanii. Przyleciała do 

Warszawy w związku z premierą 

czwartej części serii „Wybranych”. 

Powieść została przetłumaczona na 

dwadzieścia dwa języki. Jej autor-

ka, zanim została pisarką, była 

dziennikarką  specjalizującą się w 

pisaniu o przestępstwach.  C. J. 

Daugherty lubi także podróżować, 

odkrywać „nieznane zakamarki Zie-

mi”. Pracowała również dla brytyj-

skiego rządu.  

Cykl „Nocnej Szkoły” opowiada o 

dziewczynie, której świat legł w 

gruzach. Jej ukochany brat zagi-

nął, a ona została aresztowana – 

kolejny raz. Rodzice podejmują 

desperacką decyzję o wysłaniu 

dziewczyny do elitarnej szkoły z 

internatem. Panują tam dziwne 

zasady… Główna bohaterka popełnia 

błędy i wyciąga z nich wnioski. Czy 

uda jej się odgadnąć wszystkie 

sekrety szkoły? Książkę czyta się 

naprawdę bardzo dobrze.  

Co inspiruje autorkę do pisania?  

Jak przyznała w wywiadzie, które-

go udzielała przed podpisywaniem 

książki, nigdy nie robiła niczego 

innego poza pisaniem. Kiedy była 

nastolatką, czytała cały czas. 

Chciała w ten sposób zarabiać na 

„Wybranych”.  

Byłam bardzo szczęśliwa, że mogę 

zobaczyć moją ulubioną pisarkę w 

Warszawie. Grzecznie stanęłam w 

ogromnej kolejce i podekscytowana 

czekałam na chwilę, kiedy to mnie pi-

sarka podpisze książkę. Po dwóch go-

dzinach stanęłam przed C. J. Daugher-

ty! Tego, co się działo przez kolejne 

pięć minut, nie jestem w stanie opisać. 

Autorka to przesympatyczna osoba, 

uśmiechnięta, ciepła, życzliwa. Chcia-

łam wypowiedzieć zdanie typu: „I love 

your books”, ale nie mogłam wydusić z 

siebie ani słowa. Oczywiście zrobiłam 

zdjęcie z pisarką, które zajęło hono-

rowe miejsce w moim albumie. Całe 

wydarzenie działo się dość szybko, ale 

na zawsze pozostanie w mojej pamięci.  

Pisarka odwiedziła nasz kraj po raz 

pierwszy. Pokochała Warszawę. „To 

fascynujące miejsce z równie niesa-

mowitą historią”. Po wizycie w Polsce  

wróciła na kilka tygodni do Francji. 

Jak wiele radości może sprawić jedna 

osoba! Spotkanie było krótkie, ale bar-

dzo magiczne i pełne uśmiechu. Jeśli 

Wy nie czytaliście jeszcze serii 

„Wybranych”, gorąco zachęcam – na 

pewno nie pożałujecie.  

 

Paulina Siemek kl. IA   

„ Czytaj. Czytaj wszystko i  nigdy nie przestawaj” 

Spotkanie z autorką książki 

kom i filmom biograficznym.  Rozma-

wialiśmy  o biografach, które czyta-

liśmy i uznaliśmy za ciekawe. Dysku-

towaliśmy, jak można  i jak warto 

przedstawić biografię, jakie bywają 

autobiografie oraz o tym,  jaka jest 

siła oddziaływania książki biogra-

ficznej, a jaka – filmu. Na następ-

nym spotkaniu, zaplanowanym na  

luty, obejrzymy wybrany film, którego 

tematem jest biografia. Szczegółowe 

informacje podamy na stronie biblio-

teki.  

Już dziś zapraszamy! 

MJ 

Chymkowska przybliżyła nam specy-

fikę tego kina, podkreślając jego 

walory  i udowadniając, jak niesłusz-

nie zostało u nas zaszufladkowane 

tak, że unika się go i traktuje jak 

„kiczowate”.  

Formuła DKKiF sprawdziła się fanta-

stycznie! Spotkanie, które odbyło 

się 11 stycznia  poświeciliśmy  książ-
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EKRANOWY KOMIKS A’LA CRO-
NENBERG 

Kanadyjskiego reżysera, 

Davida Cronenberga, warto doceniać 

chociażby z dwóch powodów. Po 

pierwsze - za rozmiar jego filmogra-

fii, po drugie - za jej niejednolitość. 

Niewielu jest twórców kina, których 

dorobek byłby tak obszerny, a jed-

nocześnie tak zróżnicowany gatun-

kowo. Niewiele by jednak z tego 

było, gdyby nie reżyserskie zdolno-

ści Cronenberga, a te z pewnością 

robią wrażenie. Widoczne są one 

zwłaszcza przy jego najwybitniej-

szych osiągnięciach,  tj. eXistenZ, 
czy Wschodnie obietnice. Oparta o 

wydarzenia z komiksu Johna Wagne-

ra i Vince Locke Historia przemocy 
z pewnością należy do najdoskonal-

szych dzieł Kanadyjczyka. Skutecz-

nie pokazuje również, że komiksowa 

opowieść w kinie może dostarczać 

emocji nie tylko za pośrednictwem 

obecnych w niej super-bohaterów. 

Bohater Historii przemocy, 

Tom Stall, to przeciętny Ameryka-

nin z klasy średniej. Facet budzi 

powszechną sympatię, sąsiedzi go 

szanują. Ma również kochającą żonę 

i dwójkę dzieci, którymi opiekuje się 

wkładając w to całe serce. Pewnego 

dnia bar prowadzony przez Toma 

zostaje napadnięty przez parę rabu-

siów. Kiedy złodzieje zaczynają grozić 

klientom i obsłudze Tom, bez mru-

gnięcia okiem, facetów ukatrupia. I to 

nie w dyskretny, a już na pewno nie 

amatorski sposób. Wtedy ten, z pozo-

ru delikatny, miły facet, zaczyna być 

gwiazdą w swojej małej mieścinie, 

zaczyna wzbudzać zainteresowanie 

grupy nieciekawych typów, którzy, 

jak twierdzą, znali kiedyś Toma….  

     Film rozpoczyna sekwencja, pod-

czas której dwaj gangsterzy 

„wymeldowują się” z hotelu. Ta kręco-

na niemal jednym ujęciem, spowita 

enigmatyczną atmosferą, ciszą i 

przerażającym spokojem część filmu 

już daje nam znać, że oglądamy coś 

nietuzinkowego, nie pozwalającego 

postawić się na półce obok innych 

ekranizacji komiksów, tudzież przed-

stawicieli kina sensacyjnego. Dalej 

jest jeszcze ciekawiej i jeszcze bar-

dziej zaskakująco. 

     Postać Toma to jedna wielka ta-

jemnica. Niczego nie można być co do 

niego pewnym, a liczba pytań odnośnie 

jego osoby wydłuża się wraz z kolej-

nymi słowami i czynami tego człowieka

- zagadki. Te niejasności ani przez 

chwilę nie przeszkadzają, za to doda-

ją opowieści smaku, otwierają szero-

kie pole do snucia indywidualnych spe-

kulacji. Czy Tom jest psychopatą? 

Czy jest chorym na schizofrenię bie-

dakiem? A może po prostu kimś, kto 

odnajdując w życiu miłość, postanowił 

odwrócić całą swoją tożsamość, natu-

rę i rzeczywistość do góry nogami? 

Pewne jest tylko to, że jego mroczna 

przeszłość nie może dać mu o sobie 

zapomnieć.  

Viggo Mortensen, znany 

głównie jako  Aragorn z trylogii 

Władcy Pierścieni Petera Jacksona, 

w roli Toma sprawdza się znakomi-

cie. Ed Harris w roli jednookiego, 

nie dającego za wygraną gangstera 

również robi wrażenie. Jednakowoż 

nic nie przebije epizodycznego wy-

stępu Williama Hurta, jako brata 

głównego bohatera. Aktor przez 

zaledwie 10 minut swojej obecności 

na ekranie stworzył wielką kreację, 

za którą otrzymał nominację do 

Oscara. 

      W odpowiedzi na pytanie w sty-

lu: „Dla kogo jest ten film?”,  mogę 

śmiało polecić go każdemu, kto lubi 

mocne, dojrzałe kino sensacyjne, 

thrillery bądź filmy „z tajemnicą”. 

Na szczególną uwagę zasługuje on 

także ze strony tych widzów, któ-

rych wyobrażenie o komiksowych 

ekranizacjach było dotychczas bu-

dowane wyłącznie poprzez super - 

bohaterskie produkcje, zwłaszcza te 

sygnowane przez MARVELA (Iron 
Man, Avangers itp.) oraz filmy opar-

te na komiksach autorstwa Franka 

Millera (Sin City: miasto grzechu, 

300). Nie zrozumcie mnie źle. Wcale 

nie odżegnuję się od Kapitana Ame-

ryki i zepsutego moralnie, aczkol-

wiek całkiem „zabawnego” świata neo

-noir z  Sin City. Obejrzyjcie jednak 

Historię przemocy, a zobaczycie, że 

to coś zupełnie innego i dużo mocniej 

wbijającego w fotel. 

Szymon Wotawa 

pierwsza międzynarodowa nagro-

da naukowa wręczana od 1901r.  w 

następujących dziedzinach: fizy-

ka, chemia, medycyna, literatura 

oraz za działania  na rzecz poko-

ju. Kilkanaście lat później Bank 

Szwedzki ustanowił  ją także w 

Niedawno mieliśmy okazję usły-

szeć o pewnej  17 – letniej 

dziewczynie z Pakistanu -  o 

Malali Yousafazi, która została 

nominowana do Pokojowej Na-

grody Nobla.   

Czym jest nagroda Nobla? To 

dziedzinie nauk ekonomicznych. 

Osoba, której   to wielkie wyróż-

nienie zostanie przyznane, do-

staje  medal, dyplom, pieniądze i 

zyskuję międzynarodową sławę.  

Fundatorem tej nagrody jest 

Alfred Nobel, szkocki przemy-
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słowiec, chemik, wynalazca dy-

namitu. Postanowił, że dochód z 

jego spadku  (31.5mln koron) 

będzie dzielony na pięć rów-

nych części pomiędzy osoby, 

które w poprzednim roku 

szczególnie przysłużyły się 

ludzkości.  

19 czerwca 1900 zarejestrowa-

no Fundację Nobla. Fundacja ta 

zgodnie testamentem Alfreda 

Nobla zarządza dawnym jego 

majątkiem i przeznacza pro-

centy od niego na wypłacanie 

nagród jego imienia, czyli Na-

grody Nobla. 

 

Ale wróćmy do naszej paki-

stańskiej rówieśniczki. W tym 

roku Pokojową Nagrodą Nobla  

została uhonorowana właśnie 

ona oraz Hindus Kailash Saty-

arthi - działacz polityczny i 

obrońca praw człowieka, za, jak 

podał w uzasadnieniu przewod-

niczący Norweskiego Komitetu 

Noblowskiego Thorbjoern Ja-

gland , „walkę z ciemiężeniem 

dzieci i młodych ludzi oraz o 

prawo wszystkich dzieci do 

nauki".  

 Kolejnym tegorocznym noblistą jest 

Jean Tirole, Francuz, któremu przy-

znano tę nagrodę w dziedzinie nauk 

ekonomicznych  za „analizę siły ryn-

ku oraz regulacji”. 

Z fizyki za wynalezienie wydajnej 

diody emitującej niebieskie światło 

Nagrodę Nobla otrzymali Japończy-

cy:  Isamu Akasaki, Hiroshi Amano i 

Amerykanin japońskiego pochodze-

nia Shūji Nakamura. Zaletą tych 

diod, nazywanych skrótem LED, jest 

bardzo małe zużycie energii i bardzo 

długi czas pracy. 

Kolejną wielką trójką, tym razem w 

dziedzinie chemii, okazali się na-

ukowcy:  Eric Betzig, Stefan Hell 

oraz William Moerner. Nobla otrzy-

mali za rozwój  mikroskopii fluore-

scencyjnej wysokiej rozdzielczości, 

która pozwoliła pchnąć do przodu 

badania w dziedzinie m.in. biologii 

molekularnej. Dzięki odkryciom, 

dokonanym  przez  noblistów  udało 

się  skonstruować  niezwykle dokład-

ne mikroskopy.  

I jeszcze jeden nagrodzony zespół, 

tym razem w dziedzinie medycyny  i 

fizjologii:  Amerykanin John O’Keef-

e oraz Norwegowie: May-Britt Mo-

ser i Edvard Moser. Noblem uhonoro-

wano ich  za odkrycie komórek, które 

odpowiadają za  orientację człowieka 

w przestrzeni;  nasz wewnętrzny 

„GPS”.  Udowodnili oni, że dzięki spe-

cjalnym neuronom w mózgu potrafimy 

orientować się w przestrzeni i w niej 

się przemieszczać.    

 I wreszcie Nobel w dziedzinie litera-

tury. Nagrodzono nim  Patricka Mo-

diano,  pochodzącego z Francji pisa-

rza. Szwedzka Królewska Akademia 

Nauk  uhonorowała go tą nagrodą za 

ukazaną w książkach "sztukę pamięci i 

dzieła, w których uchwycił najbardziej 

niepojęte ludzkie losy i odkrywał świat 

czasu okupacji".  

Patrick Modiano znany jest w Polsce z 

takich powieści jak: "Nawroty nocy", 

"U l i c a  c iemnyc h  s k lep i ków" , 

"Zagubiona dzielnica".  

 

 Gratulujemy i czekamy na naszych 

rodaków. 

        

 Mateusz Paradowski  

Dziewczynka zakręciła się, wprawia-

jąc w ruch satynową sukienkę, z któ-

rej posypał się drobny śnieg. Sztucz-

ne skrzydełka zaszeleściły, kiedy za-

trzymała się i  wpatrywała z  nadzieją 

w obiektyw, a potem ukłoniła się jak 

księżniczka,  z uroczym szczerbatym 

uśmiechem. 

Przybliżyłam obiektyw  do jej twarzy 

dając znak,  żeby mówiła.  Założyła 

włosy za uszy, jak miała w zwyczaju, 

gdy się denerwowała.  

-No więc … - zaczęła mówić, 

patrząc na śnieg pod nogami  -  dzi-

siaj mamy jasełka, jestem aniołkiem i 

pilnuję Jezuska i Maryi. Bardzo bym 

chciała, żebyś była razem ze mną i 

mnie widziała, bo tęsknię za tobą.  

Trzy… Dwa…. Jeden.. Akcja ! 

Czerwone światełko mignęło i ka-

mera zaczęła nagrywać.  W mały 

okienku widziałam przepiękny, zi-

mowy krajobraz. Płatki śniegu leni-

wie spadały na zaśnieżony trawnik i 

drzewa, jednocześnie odbijając  

światło wielokolorowych lampek, 

zawieszonych na krzewach w 

ogródku. Powoli przesuwałam kame-

rą, chcąc uchwycić każdy szczegół 

misternie przygotowanego na 

przyjście Św. Mikołaja ogródka.  

Kamera właśnie napotkała małego 

aniołka, skaczącego przed kamerą i 

machającego do urządzenia. 

-Mamo, mamo, zobacz jak 

ślicznie wyglądam, jestem anioł-

kiem , spójrz! 

Podniosła wzrok na obiektyw.  

- No, właściwie to nie musisz 

być na jasełkach, ale chciałabym, że-

byś była razem ze mną , Martą, ciocią 

Marylą i wujkiem Sławkiem na Wigilii. 

Wiem, że pewnie nie możesz, ale 

chcę,  żebyś wiedziała, że cię kocham. 

Wesołych Świąt, Mamo!  

Sara dalej patrzyła w obiektyw z uda-

waną radością, lecz widziałam, że 

ukrywa łzy. Wysłała całusa i zaczęła 

machać. Oddaliłam kamerkę. 

- Obie życzymy ci wesołych  

świąt i obiecujemy nagranie z jasełek, 

buziaczki. Paaaa.  Czerwone światełko 

zgasło, a ja poczułam, jak Sara mnie 

obejmuje i zaczyna płakać. Kurczę,  to 

nie tak miało wyglądać!  Schowałam 

Trzy… Dwa… Jeden… Akcja ! 
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kamerę do kieszeni i spojrzałam na 

moją 10- letnią siostrę, wtulającą się 

w moje ramię. 

- Sara, już dobrze nie, płacz skarbie. 

Ciii… 

Po krótkiej chwili Sara od-

sunęła się od mojej kurtki. Przetarła 

oczy satynowym rękawem, który był 

dla niej trochę przydługi. Spojrzała 

na mnie. Wyglądała uroczo -  mała, 

drobna, dziewczynka ubrana w śnież-

nobiałą sukienkę do kostek, podkre-

ślającą jej jasne, falowane włosy. 

Stroju dopełniała  aureola na druciku 

i skrzydełka aniołka. Błękitne oczy,  

których odcień mama zawsze porów-

nywała do Morza Karaibskiego, spo-

glądały na mnie z powagą. 

- Kocham cię, Marta, na-

prawdę cię kocham. Pociągnęła no-

sem. Tęsknie za mamą… Ale teraz 

ona już wie, że będę Aniołem Stró-

żem i obejrzy jasełka… Może w przy-

szłym roku będzie mogła....  I usią-

dzie w pierwszym rzędzie i  będzie 

mi klaskać! I będzie  ze mnie dum-

na…. Prawda, Marta? 

- Aniołku!  Mama już jest z 

ciebie dumna, a jak zobaczy jasełka, 

to będzie zachwycona. Ale  teraz 

nasza gwiazda musi iść wysmarkać 

nos i spakować anielską torebkę, bo 

się spóźnimy na pani debiut.  No już,  

migusiem! . Ucałowałam ją w policzek, 

a Sara pobiegła z uśmiechem do do-

muWyjęłam z kieszeni kamerę  i za-

częłam nagrywać….. 

-Hej!  Mamo, nie chciałam 

nagrywać przy Sarze… . Bardzo cię 

kocham,  brakuje nam tu ciebie. 

Wiem, że masz dużo pracy, ale pro-

szę cię, chociaż na święta, chociaż 

ten raz, ten jedyny raz, przyjedź! 

Sara się ucieszy, ja się ucieszę,  w 

końcu będziemy pełną rodziną na 

święta. Mam nadzieje, że  to nagra-

nie  dotrze do ciebie przed świętami  

i może założysz w końcu  skype’a,  to 

porozmawiasz z nami. Napisz do nas 

i… życzę ci wesołych świąt. 

Stop. 

Schowałam do pokrowca 

kamerę i weszłam do domu. Jak 

ciepło! Nawet nie wiedziałam,  że 

tak zmarzłam.  Usłyszałam znajome 

głosy cioci Maryli i Sławka.  

-Marta chodź tu,  Sara 

jest już gotowa, dalej,  bo się spóź-

nicie. -  Ciocia wołała niecierpliwie. 

- Spokojnie. Na występ 

zdąży,  a po co próba takiej gwieź-

dzie,  jak ona.  

-Dobrze, dobrze. Nawet 

największe gwiazdy mają próby 

generalne. No to już,  powodzenia 

na próbie i do zobaczenia na wy-

stępnie! -  Pożegnał nas wujek Sła-

wek, po czym wsiadłyśmy do samo-

chodu i podjechałyśmy pod szkołę. 

Wyłączyłam kamerę, żeby się nie 

rozładowała. 

Nagrywanie zakończone. 

* * * * * * 

Sara wyglądała pięknie krzątając 

się koło stajenki, odgrywając swoją 

rolę. Nie pomyliła się ani razu. Na-

prawdę wyglądała jak aniołek. Kame-

rę trzymałam przed sobą, nagrywa-

jąc aktorskie popisy mojej młodszej 

siostry. Ciocia z wujkiem siedzieli 

wpatrzeni w nią,  jak w obrazek. 

Czerwona lampka świeciła wskazu-

jąc, że nadal się nagrywa. Patrząc 

na  siostrę miałam przed oczami  

moment, kiedy ostatni raz widziały-

śmy mamę. 

Było to 4 lata temu. Mama 

pracowała w Polsce, jednak brako-

wało nam wtedy pieniędzy. Kiedy 

skończyła lingwistykę, znajoma za-

proponowała jej pracę tłumacza w 

Niemczech i naprawdę dobre za-

robki. Mama uznała, że to jest dla 

nas szansa. Ale był jeden warunek -  

wyjazd z kraju na długi czas… Sara 

miała 6 lat… ja 16.  Musiałam skoń-

czyć szkołę, a Sara była za mała na 

taki wyjazd. Tak zdecydowała ma-

ma. Obiecałam się nią zajmować, bo 

jestem przecież starszą siostrą.  

Mieszkaliśmy i tak z ciocią, starszą 

siostrą mamy, która opiekowała się 

nami i kochała nas jak własne dzieci.  

I tak opiekuję się moim 

aniołkiem. Przez pierwsze dwa lata 

często  kontaktowałyśmy się z mamą.  

Pieniądze, które przysyłała,  ciocia 

odkładała dla mnie i dla Sary.  I ze-

brała się spora suma, ale co mi po pie-

niądzach, skoro mamy tu nie ma… 2 

lata,  już …2 lata odkąd kontakt nam 

się urywa… piszę, dzwonię, próbuję 

złapać kontakt,  ale mama długo nie  

odpowiada.  Wysyła pieniądze, ale 

rzadko się do nas odzywa. Ja jeszcze 

jakoś to znoszę, ale Sara ciągle o nią 

pyta, tęskni. Jedna wiadomość na 

kilka miesięcy daje jej nadzieje, że 

mama już wraca, że w końcu ją zoba-

czy…  

Z zamyślenia wyrwały mnie 

oklaski. Jasełka się skończyły. Mali 

artyści właśnie kłaniali się na scenie. 

Sara stała obok Maryi i uśmiechała się 

radośnie, machając do nas. Chwilę 

trwało zamieszanie, bo każdy szukał  

swojej rodziny i z radością wręczał  

własnoręcznie przygotowane prezen-

ty. Kamera jeszcze nagrywała. Zapo-

mniałam ją wyłączyć. Sara podbiegła 

do nas z niewinną radością małego 

dziecka. 

-Ciociu, wujku, mam dla was 

prezent! Mieliśmy zrobić dla rodzi-

ców, którzy tu do nas przyjdą i od-

dzielny dla rodziny,  ale ja zrobiłam 

to dla was. I dla ciebie Marta,  zo-

bacz!  

Sara wyjęła zza pleców małe, 

drewniane pudełeczko, które dzieci 

miały same ozdobić.  Z każdej strony 

był podpisany:  ciocia Maryla , wujek 

Sławek, Marta, Ja.   Przy każdej oso-

bie było zdjęcie, które Sara wyjęła 

wcześniej z albumu,  za co skrzyczała 

ją ciocia. Na wieczku napisane było: 

„Moja rodzina”,  a pod spodem  - 

dziecięcy rysunek czterech postaci. 

Ciocia stała wzruszona. Widziałam że 

wierzchem dłoni ocierała łzy. 

- Piękne, kochanie, naprawdę 

piękne. Jak bym wiedziała, że po to te 

zdjęcia… Oh! chodź tu, kochana.  I 

ciocia porwała Sarę  w objęcia. Wujek  

promieniał radością,  mimo że jej wy-

lewnie nie okazywał.  Uśmiechałam się, 

biorąc do ręki pudełeczko i widząc 

swoje zdjęcie. Odwróciłam  pudełko. 
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A tam był niewyraźny napis -  „ Moja 

mama”. I miejsce na zdjęcie… 

Bateria pusta. Stop . Bateria pusta. 

20 grudnia 20.00. Ładowanie w toku. 

- Hej mamo! Dostałam twój 

list. Cieszę się, że odpisałaś, na-

prawdę, jednak przykro mi, że zno-

wu się nie spotkamy na święta. Mia-

łam nadzieję, że może tym razem…  

- uśmiechnęła się mimowolnie. -  

Przedwczoraj wysłałam ci nagranie. 

Dla ciebie od twoich córek. Ciocia i 

wujek uznali, że sami napiszą i na-

gram, jak co roku, Wigilię. Kocham 

cię i Życzę ci wesołych świąt, mamo! 

Wesołych! 

Koniec  nagrania. 

23 i 24 Grudnia 2014 

Święta Bożego Narodzenia  

to piękny, uroczysty czas, który 

świętujemy wraz z rodziną. Siadamy 

przy stole, modlimy się, dzielimy 

opłatkiem, jemy dania wcześniej 

wspólnie przygotowane, rozmawiamy 

o wszystkim, Obdarowujemy się 

prezentami, które przygotowywali-

śmy z myślą o naszych najbliższych. 

Czas miłości , przebaczenia  i współ-

czucia dla ludzkiego cierpienia. 

Raz….Dwa…Trzy… Uśmiech.! 

- Proszę wszystkich o uwa-

gę ! Teraz każdy z nas powie do ka-

mery swoje życzenia świąteczne dla 

wszystkich tu obecnych.  A na ko-

niec zaśpiewamy kolędę. Teraz pro-

szę naszego aniołka o zabranie głosu! 

Sara siedziała rozpromie-

niona na krzesełku obok mnie. Blond 

włosy zebrałam jej w dwa warkoczy-

ki, ale uparła się, że zostanie w bia-

łej sukience,  bo chciała wyglądać 

dzisiaj wyjątkowo.   Rozejrzała się 

po pokoju i już miała mówić,  gdy 

usłyszeliśmy pukanie do drzwi.  

- Pewnie  kolędnicy, chodź-

cie, posłuchamy. - Zaproponowała 

ciocia  

Cała rodzina podeszła do 

drzwi.  Sara była pierwsza, ale gdy 

otworzyła drzwi, nagle umilkła, sto-

jąc z szeroko otwartymi oczami.  

Spojrzałam i pomyślałam, że to sen... 

-Witajcie. Mam nadzieję, że 

macie krzesło dla niespodziewanego 

gościa? 

Mama spojrzała na mnie  i 

uśmiechnęła się,  po czym zwróciła 

się do Sary. 

- Saro, mam coś do twojego 

pudełeczka….   Myślę,  że te zdjęcie 

będzie pasować. 

Sara otrząsnęła się z zaskoczenia,  

podbiegła do mamy i mocno ja objęła.  

Mama ucałowała córeczką  wyciera-

jąc łzy r. Spojrzała na mnie,  na wuj-

ka i ciocię . 

-Wesołych świąt , kochani, wesołych 

świąt! 

Maja Szlaska 

 

łem wybaczyć sobie tego, że ją zra-

niłem, uciekając jak ostatni tchórz. 

Bo taka była prawda, choć powie-

działem jej, że wyjeżdżam pomóc 

choremu ojcu w Norwegii, to po pro-

stu uciekałem od niej. Za bardzo 

bałem się tego, co pomiędzy nami 

powstało. Za bardzo mi na niej zale-

żało, aby zniszczyć to, co pomiędzy 

nami było – tak jak w ostatnim 

związku.  

 I choć mogę tłumaczyć to 

sobie na wiele sposobów, prawda 

była taka, że okazałem się po prostu 

zwykłym małolatem, który jeszcze 

nie do końca rozumiał znaczenie sło-

wa miłość. 

 Ale najbardziej żałuję tego, 

że zabrałem jej serce. „Oddałam ci 

je dobrowolnie”, mówiła, kiedy z uro-

czymi rumieńcami leżała w moich 

ramionach i dzieliła się ze mną swoim 

ciepłem. Ja jednak tamtego dnia, 

żegnając się z nią, wiedziałem, że 

jej to zabrałem. Widziałem po drże-

Prolog 

 To było jak porażenie pioru-

nem, kiedy obserwując ludzi space-

rujących pod kopułą szarego nieba, 

tak szarego, że mogłoby odzwiercie-

dlać humor więźnia skazanego na 

dożywocie, zobaczyłem ją. Stała po 

drugiej stronie ulicy, z zaciętą miną 

dyskutując z mężczyzną w średnim 

wieku. Stary tomik z poezją Go-

eth’ego, który jeszcze kilka lat temu 

należał do mojego ojca, chwilowo 

stracił na wartości, a więc bez wiel-

kiego żalu zamknąłem go i odsunąłem 

od siebie, omal nie potrącając 

szklanki z wodą gazowaną. 

 Ostatni raz widziałem ją 

pięć lat temu, kiedy żegnaliśmy się 

na Dworcu Centralnym. To wtedy po 

raz pierwszy zobaczyłem oczy zaw-

sze przypominające mi odległe 

gwiazdy – pełne łez, które potem 

scałowałem z jej policzków. Nawet 

teraz, po tak długim czasie, moje 

serce ścisnął żal. Długo nie potrafi-

niu słodkich ust, nerwowo zwijają-

cych się w piąstki smukłych i delikat-

nych dłoniach; widziałem to w oczach, 

z których uciekała ta iskierka, która 

sprawiała, że miałem wrażenie, iż 

wpatruję się w dwa małe słońca. Bla-

dła jak atrament na mającym tysiąc 

lat papierze, a ja nie potrafiłem zro-

bić nic innego  - tylko uciec. Tchórz. 

 Ile razy potem żałowałem i 

tęsknie spoglądałem w ciemne niebo 

jak głupiec, poszukując jej pośród 

niezliczonych gwiazd. Wówczas 

wstyd  palił mnie, kiedy te wszystkie 

świecące ciała kpiły ze mnie i 

oskarżały. Pozwalałem im na to, bo 

zasłużyłem. 

 Przez te pięć lat zastana-

wiałem się, jak wygląda jej życie. Czy 

zapomniała już o mnie? Czy znalazła 

sobie kogoś? A może miała już dzie-

ci? Teraz, patrząc na nią z bólem i 

tęsknotą, nie miałem wątpliwości, iż 

ułożyła sobie życie. Stała się jeszcze 

piękniejsza, o ile to możliwe. Jej 

Imię życia 
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złociste włosy, w których wieczorami 

chowałem twarz, były nieco krótsze, 

ale jakby bardziej bujne; malinowe 

usta wydatniejsze, a spojrzenie mówi-

ło, że ma we władaniu cały świat. Po-

czułem całym sobą, jak mnie do niej 

ciągnie, ale nie poruszyłem się, zasty-

gając jak posąg. Słyszałem swoje 

krzyczące myśli, które rozkazywały mi 

ruszyć  się i zabrać ją na koniec świa-

ta, gdzie nikt nas nie znajdzie i bę-

dziemy mogli żyć tylko we dwoje. 

 Ale siedziałem. 

 Pewnie nie byłaby zadowolona 

z mojego widoku – zakładając oczywi-

ście, że mnie pamiętała, w co szczerze 

wątpiłem. Wkraczając tak nagle, mógł-

bym zniszczyć jej poukładane życie, 

mógłbym… 

 Jej sylwetka jakby niknęła w 

tej szarości nieba i tłumu, kiedy od-

chodziła. 

Zerwałem się, zostawiając swój tomik 

z poezją i zapominając o zapłacie. To 

było całkowicie spontaniczne, ale,  

mimo iż nie miałem  zamiaru podcho-

dzić do niej, za nic w świecie nie 

chciałem stracić jej z oczu. 

 Jak szalony biegłem, przepy-

chając się przez oburzonych ludzi. 

Nie pofatygowałem się nawet, żeby 

przeprosić, ale w tej chwili nie byłem 

w stanie myśleć o niczym innym,  tylko 

o niej. Wypadłem na ruchliwą ulicę 

akurat w momencie, kiedy ona wsiadła 

do taksówki. Zamarłem, widząc jakby 

w zwolnionym tempie, jak samochód 

włącza się do ruchu. I wtedy odwróciła 

głowę i spojrzała na mnie, pełna niedo-

wierzania. Zdawało mi się, że chce 

wysiąść, ale wtedy pojazd odjechał. 

Specjalnie, na przekór nam. 

 Paradoksalnie pomyślałem, że 

chcę z nią porozmawiać i dowiedzieć 

się, czy u niej wszystko w porządku. 

Lecz nie zapowiadało się na to, żeby 

los miał mi w tym pomóc. 

 Może w takim razie to ja po-

winienem pomóc jemu? Przyszedł czas, 

abym zrzucił szatę tchórza i zaczął 

walczyć o coś, co kochałem całym swo-

im sercem. 

Rozdział 1  

Po raz pierwszy zobaczyłem ją  w 

galerii sztuki, gdzie swoje prace 

prezentowała pewna dziewczyna, 

której imienia w tej chwili nie pa-

miętam. Wówczas byłem zaintereso-

wany rozwojem innych artystów i nie 

przypominam sobie, abym przegapił 

jakąkolwiek wystawę.  

Uważnie przypatrywałem się obrazo-

wi smutnego dziecka, szukając 

wszystkich szczegółów, kiedy nagle 

usłyszałem głośny, dziewczęcy 

śmiech. Razem z innymi obejrzałem 

się na zawstydzony obiekt zaintere-

sowania, lecz w przeciwieństwie do 

innych, nie odwracałem wzroku 

przez dłuższy czas, o wiele za długi. 

Moje oczy artysty od razu dostrze-

gły dla niektórych mało znaczące 

szczegóły urody tej zaczerwienionej 

istoty. Na przykład sposób, w jaki 

jej włosy mieniły się w lipcowym 

słońcu; przywodziły mi na myśl wło-

skie plaże. Albo ta mało widoczna 

krzywizna nosa. 

Dopiero po dłuższej chwili zoriento-

wałem się, że dziewczyna nie była 

sama – i to właściwie dzięki temu, że 

jej towarzyszka z dziwną miną 

wskazała na mnie. Odwróciłem głowę 

w tym samym momencie, kiedy ona 

spojrzała na mnie. Nie miałem zamia-

ru jej przestraszyć, toteż podsze-

dłem do kolejnego obrazu. Lecz 

wówczas zamiast go studiować, z 

ukosa spojrzałem w lustro, wiszące 

nieopodal. Doskonale odbijała się w 

nim postać dziewczyny. Pomyślałem, 

że ma idealną urodę do tego, aby ją 

narysować; w głowie powoli tworzył 

mi się szkic, kiedy obserwowałem, 

jak podchodzi do autorki tych 

wszystkich dzieł i zagaduje ją. 

Wbrew pozorom nie od razu się w 

niej zakochałem. Byłem artystą i 

kochałem wszystko, co było piękne 

na swój sposób; wszystko, co można 

narysować pędzlem bądź słowami. A 

ona stała się moją muzą. I jakkol-

wiek to banalnie brzmi, to była 

prawda. 

Wstyd jednak powiedzieć, co zrobi-

łem później. Nigdy nie byłem do-

bry w zagadywaniu dziewczyn i 

flirtowaniu z nimi. Zdziwiłem się, 

że mimo to zwróciła na mnie uwa-

gę. 

Na chwilę odwróciłem od niej 

wzrok, aby sprawdzić, jak się pre-

zentowałem. Przeczesałem szybko 

włosy i przygładziłem trochę wy-

gniecioną koszulę. Stwierdziłem, 

że nie było tak źle, dopóki nie za-

uważyłem na spodniach niewielkiej 

plamy po farbie. Starsza pani 

spojrzała na mnie ze zgorszeniem, 

kiedy zakląłem siarczyście. Nie-

pewnie ruszyłem w stronę złoto-

włosej dziewczyny, która, na moje 

szczęście, stała sama przy portre-

cie starszej pary. 

- To niesamowite, w jak dużym 

stopniu można ukazać rzeczywi-

stość na płótnie – odezwałem się, 

przystając obok niej. 

Drgnęła, spojrzawszy na mnie z 

zaskoczeniem. 

- Tak, Paulina posiada szczególny 

talent – przytaknęła w końcu. – To 

tak, jakby robiła zdjęcia bez uży-

cia aparatu. 

Zapadła niezręczna cisza. No tak, 

zapomniałem, że najtrudniejszą 

rzeczą w zagadywaniu dziewczyny 

było podtrzymanie sensownej roz-

mowy. W głowie nie miałem nic 

prócz pytania, co powiedzieć, aby 

nie zrobić z siebie kompletnego 

durnia. I jak na ironię,  powiedzia-

łem pierwsze, co mi ślina na język 

przyniosła. 

- Chciałbym cię narysować. 

Spojrzała na mnie dziwnie, uno-

sząc wysoko brwi. Choć jeszcze 

nic nie powiedziała, z jej ust wy-

czytałem tylko jedno słowo: dzi-

wak. Odchrząknęła  zmieszana. Na 

jej  policzkach wykwitły rumieńce 

w kolorze dorodnej maliny.  Zo-

rientowałem się, że nie często 

mówiono jej takie rzeczy. No tak! 

Kto normalny mówił dziewczynie na 

dzień dobry, że chce ją naryso-

wać?  
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- No cóż, to miłe z twojej strony – 

powiedziała niepewnie, rozglądając 

się, zapewne w poszukiwaniu swojej 

towarzyszki. 

- Wybacz, zachowałem się zbyt zu-

chwale. 

W jej oczach zamigotało zaintereso-

wanie, kiedy przestała przeszukiwać 

wzrokiem pomieszczenia i skupiła go 

na mnie. 

 - Że co? – zdziwiła się. – 

Kim ty jesteś? 

 - Jak to kim? Czyż nie je-

stem człowiekiem z krwi i kości, 

stworzonym przez Boga i ukształto-

wanym przez naturę? Czyż nie roz-

mawiam z tobą jak na cywilizowane-

go człowiek przystało? 

 - Nie, pytam, z jakiej choin-

ki się urwałeś? 

 Tym razem to ja uniosłem 

wysoko brwi. Ewidentnie zrobiłem z 

siebie kretyna przez moją dominują-

cą naturę artysty. Zapomniałem, że 

w dzisiejszych czasach tacy ludzie 

jak ja byli właściwie dziwakami. Nie-

wielu ludzi otwarcie pokazywało swo-

je „ ja”. 

 - Jaki chłopak odzywa się w 

taki sposób, w tych czasach? – drą-

żyła dalej. 

 - No nie wiem, może ja? – 

odparłem nieco zirytowany. 

 Rozumiem, społeczeństwo 

było ogłupione przez media, ale żeby 

aż do takiego stopnia, aby wątpić w 

kulturalnych ludzi? W dżentelme-

nów? 

 - Jesteś ciekawym przy-

padkiem – stwierdziła, uśmiechając 

się subtelnie. 

 Mimowolnie odwzajemniłem 

uśmiech, który jednak przybladł, 

kiedy oświadczyła, że musi już iść. I 

wyglądało na to, że naprawdę musia-

ła, a nie tylko mnie spławiała, ponie-

waż jej mina wyraźnie mówiła, iż 

wolałaby tu zostać. Zdążyłem się 

jeszcze tylko dowiedzieć, jak miała 

na imię. 

 I być może to właśnie w 

tym momencie się w niej zakocha-

łem. Jej uśmiech był jednym z naj-

piękniejszych widoków, jakie przy-

szło mi kiedykolwiek ujrzeć i wie-

działem, że potrafiłbym napisać o 

nim tak dużo poematów, ile jest zia-

renek piasku na pustyni. 

 Abigail. Od tamtego mo-

mentu miałem codziennie budzić się i 

zasypiać z jej imieniem na ustach. 

Rozsądna i uparta Abigail. Nawet po 

naszym rozstaniu nie przestała być 

moją muzą i adresatem wszystkich 

moich dzieł. Zawsze śmiała się z 

listów, które do niej wysyłałem, ale 

to był radosny śmiech, okraszony 

łzami wzruszenia. Pewnego razu na-

wet spytała, czy nie zbudowałem 

wehikułu czasu, którym przeniosłem 

się z dziewiętnastego wieku. Zabaw-

ne, bo czasem naprawdę się tak czu-

łem, tyle, że po drodze zagubiła się 

gdzieś moja pamięć. 

 Obserwując nowoczesny 

świat, nowe pokolenie ludzi podob-

nych do poprzednich  a jednocześnie 

tak innych, miałem wrażenie, że nie 

tu było moje miejsce. Czułem się 

obco wśród rozwijającej się techno-

logii i zmieniających się obyczajów. 

 Samotność tkała wokół mnie 

kokon, udając matczyną troskę, a tak 

naprawdę zatruwała mi serce, kiedy 

stałem pośród tłumu i wysokich wie-

żowców. Moimi odwiecznymi przyja-

ciółmi były pędzle i płótno, kartka i 

ołówek. To one pomogły mi pozbierać 

się po stracie jedynego przyjaciela, 

który mnie rozumiał.  

 Antek miał siedemnaście lat, 

kiedy umarł na białaczkę. Wówczas 

ziemia popękała a niebo się zawaliło, 

nastąpił koniec świata. Mojego świa-

ta. Zawsze żyłem dla niego i jego 

głupich żartów, bo jeszcze wtedy nie 

miałem dobrych kontaktów z ojcem, 

który był wieczni zajęty swoimi eks-

perymentami naukowymi. Właściwie, 

moje życie było pasmem śmierci, 

chorób i życiowych porażek. Naj-

pierw mama zginęła w wypadku samo-

chodowym, potem ojciec się odsunął, 

straciłem najlepszego przyjaciela i 

odciąłem się od reszty świata. Żyłem 

w swojej wyobraźni dopóki nie po-

znałem Abigail.  

 A więc jej imię oznacza tak-

że moje życie, a raczej jego nowy 

początek. Czasem w nocy leżałem i 

zastanawiałem się nad jej naturą. 

Czy była aniołem? Jej uśmiech spra-

wił, że narodziłem się na nowo, może 

trochę odmieniony, szczęśliwszy i nie 

zmieniło się  to nawet po moim wy-

jeździe.  

Gąbka 

Ciąg dalszy w kolejnym „Carpe diem” 
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Jaki film podobał Ci się na Festi-

walu najbardziej? 

Oczywiście Bogowie Łukasza Palkow-

skiego. To nawet dla mnie zaskaku-

jące, bo rzadko  się zdarza, że moja 

opinia tak dokładnie pokrywa się ze 

Przedstawiamy rozmowę z Szymo-
nem Watową, który w naszej gaze-
cie prowadzi dział filmowy. Dziś  
opowie nam  o swoich wrażeniach 
ze swojego pobytu na Festiwalu 
Filmowym w Gdyni. 

zdaniem innych. Było to dla mnie wiel-

ką przyjemnością, że podczas festiwa-

lu znalazłem się wśród tych, którzy 

nagrodzili Bogów owacjami na stojąco.  

Dlaczego ten film? 

Bo to po prostu świetny film. Spraw-

Nasz człowiek w Gdyni… 



nie, dynamicznie  opowiedziana hi-

storia. Co prawda widoczna w nim 

estetyka  całkowicie różni się od 

tej zaprezentowanej przez zeszło-

rocznego faworyta festiwalu – Idę 
Pawła Pawlikowskiego, ale i tak to 

bardzo dobrze zrobione kino. No i 

Tomasz Kot jako profesor Zbigniew 

Religa - rewelacja.  

Od wielu lat organizowane są 

różnorodne festiwale, mające na 

celu zaprezentowanie publiczności 

filmów. Jedne są bardziej cenio-

ne przez krytyków, inne trochę 

mniej, niektórzy są przeciwnikami 

takich inicjatyw. Jakie jest Two-

je zdanie? Czy jest sens organi-

zowania takich festiwali? 

Jak najbardziej. Tak samo można 

by było zapytać, czy jest sens za-

znajamiania ludzi ze sztuką. Wszak 

kino to X muza i wspaniałe źródło 

wiedzy, rozrywki, terapii, fascyna-

cji. Festiwal to niezwykła okazja do 

spotkania się ludzi, dla których kino 

jest tak samo ważne, jak dla mnie.  

Jak taki festiwal jest zorganizo-

wany? 

Organizacja tego typu festiwalu to 

bardzo długi i skomplikowany pro-

ces. Nie da się go lapidarnie stre-

ścić. To ogromna machina, mnóstwo 

ludzi, każdy ze ściśle określonymi 

zadaniami. O organizacji długo moż-

na opowiadać.  Ze wszystkich festi-

wali filmowych, w których miałem 

okazję uczestniczyć,  tegoroczny 

festiwal w Gdyni pod dyrekcją zna-

komitego krytyka filmowego Micha-

ła Oleszczyka przebiegł wyjątkowo 

sprawnie. A co do organizacji - mia-

łem okazję przekonać się, jak to 

wygląda  na własnej skórze, gdy w 

maju 2014 pracowałem jako wolon-

tariusz na festiwalu Off Pluss Ca-

mera w Krakowie. Ale to już inna 

historia. 

Jakie filmy udało Ci się obejrzeć 

w ramach Festiwalu? 

Byłem szczęśliwym posiadaczem 

akredytacji obserwatora, miałem 

zatem okazję obejrzeć wszystkie 

filmy Konkursu Głównego, zobaczy-

łem m.in. filmy: Obywatel,,Jeziorak, 
Pod Mocnym Aniołem, Jack Strong, 

oczywiście Bogów… 

 

Każdy film z pewnością ma swoich 

fanów, jak również  przeciwników. 

Opinii znajdziemy tyle, ilu jest 

ludzi. Jak oceniasz filmy konkur-

sowe? 

Wbrew temu, co mogłoby się wyda-

wać, poziom filmów biorących udział 

w Konkursie Głównym był bardzo 

nierówny. Wiele osób postrzega fe-

stiwale filmowe w sposób bardzo 

uproszczony. Nigdy nie zdarza się 

tak, żeby wszystkie filmy prezento-

wane na festiwalu były znakomite, 

nie mówiąc już o sporadycznie poja-

wiających się  arcydziełach. Nieste-

ty, żaden z tegorocznych filmów nie 

zrobił na mnie takiego wrażenia, jak 

ubiegłoroczna Ida czy Papusza. 

 

Niedawno uczniowie naszej szkoły 

mięli okazję obejrzeć Miasto 44 . 
Z tego co miałam okazję usłyszeć, 

każdy miał o tym filmie inne zda-

nie. Jak Tobie podobało się Mia-
sto 44 ? 

Jeśli miałbym powiedzieć, co mi się 

w tym filmie nie podoba, nasza roz-

mowa przeciągnęłaby się o kilka do-

brych godzin. Ograniczę się więc do 

pewnej anegdoty, która wydarzyła 

mi się podczas seansu. W trakcie 

projekcji najnowszego dzieła Jana 

Komasy na festiwalu w Gdyni, oglą-

dając scenę szarpaniny pomiędzy 

głównym bohaterem i innym po-

wstańcem, pomyślałem sobie: „No, 

jeszcze tylko brakuje, żeby któryś 

sobie w łeb strzelił”. Minutę później 

ów uczestnik powstania przyłożył 

sobie lufę pistoletu do głowy i pocią-

gnął za spust (ze skutkiem wiado-

mym). Czy naprawdę tak powinno 

wyglądać dobre kino wojenne?  

A publiczność festiwalowa? 

Bardzo zróżnicowana. Na festiwal 

przychodzą  zwykli fani kina i kone-

serzy filmu. Na widowni podczas 

filmów konkursowych zasiadają też 

krytycy filmowi, scenarzyści, akto-

rzy, dziennikarze. Można powiedzieć, 

że jest to publiczność wymagająca i 

aktywna. Podczas seansów słyszało 

się pomruki zadowolenia i wręcz 

przeciwnie, były zbiorowe ostenta-

cyjne wyjścia z seansów i brawa na 

zakończenie. Najdłuższe owacje na 

stojąco otrzymali Bogowie. General-

nie publiczność jest raczej życzliwa 

twórcom.  

 

W jakich spotkaniach brałeś 

udział? 

Jako posiadacz akredytacji miałem 

wstęp na wszystkie spotkania i im-

prezy towarzyszące festiwalowi. 

Najbardziej zapamiętałem spotkania 

z twórcami filmów Obywatel i Zbli-
żenia.  Takie spotkania to dla mnie 

zawsze niezwykłe przeżycie.  

Co Ci się podobało? 

Najpiękniejsza była atmosfera festi-

walu, super-organizacja, piękny Te-

atr Muzyczny w Gdyni,  ludzie, z któ-

rymi spędziłem ten czas – też fascy-

naci filmu.  

 

Czy tegoroczny festiwal był dla 

Ciebie męczącym maratonem czy 

przyjemnością? Jak oceniasz jego 

poziom? 

Miał być przyjemnością i nią był. Na-

wet jeśli seans kończył się  późnym 

wieczorem. Mimo kilku filmowych 

rozczarowań- festiwal był przyjem-

nym maratonem.  

 

Dziękuję za rozmowę i życzę mi-

łych chwil spędzonych z filmem 

                                                                  

Wywiad przeprowadziła Olga Wa-

silewicz 
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Warto obejrzeć : 

-Tylko kochankowie przeżyją (Only 
lovers left alive ) reż. Jim Jarmush 

Po pretensjonalnie arthouse’owym 

The limits of control Jim Jarmush 

wrócił do formy tworząc jeden z 

najbardziej hipnotycznych i błysko-

tliwych filmów minionego roku. Only 
lovers left alive, będące najlepszym 

filmem reżysera od czasów Trupo-
sza, nie jest bynajmniej tylko fil-

mem o sekularnej, żyjącej w amery-

kańskiej metropolii parze zakocha-

nych w sobie wampirów. To mroczny, 

zmysłowy portret życia jednostek 

egzystujących poza systemem, ma-

jących odrębny system wartości, 

zasady, sposób obserwowania rze-

czywistości. Sztuka i miłość dają im 

duchową siłę do życia, zdobytą bez 

krzywdzenia „zombie” ( tak urocza 

para pogardliwie nazywa ludzi) krew, 

umożliwia przetrwanie ich ciału. Sexi 

outsiderzy (Tilda Swinton, Tom Hid-

dleston), humor, muzyka i lody na 

patyku o smaku ludzkiej krwi. Czego 

chcieć więcej? Może jeszcze tylko 

zdjęć Yorick’a Le Sauxa, w którego 

obiektywie spowite nocą, zniszczone 

Detroit wygląda w Tylko kochanko-
wie przeżyją zaiste… doskonale. 

- X-Men: Przeszłość, która nade-
jdzie ( X-Men: Days of future past) 
reż. Bryan Singer 

 Pełen blockbusterów i adap-

tacji komiksowych 2014 rok ofiaro-

wał nam wiele udanych i mniej uda-

nych produkcji science fiction i fil-

mów opowiadających o przygodach 

super-bohaterów. Moim ulubionym 

nie jest jednak ani imponująca od 

strony estetycznej antyutopia Joon-

ho Bong’a (Snowpiercer: Arka przy-
szłości), ani kosmiczne, wizualne 

fajerwerki w wykonaniu Jamesa 

Gunna (Strażnicy galaktyki). Zaś 

seans X-Men: Days of future past w 

reżyserii Bryana Singera dał mi tyle 

lekkiej przyjemności, ile wymagam 

od komercyjnego, nieco infantylnego 

(w dobrym tego słowa znaczeniu) 

filmu rozrywkowego. Szczególnie 

jeśli porównamy go do X-Menów z 

2000 roku, wyreżyserowanych 

również przez Singera. Oglądając 

najnowszą część z serii X-Men 

widzimy, że coś się zmieniło. Wi-

dać, że kino w ostatnich latach 

naprawdę dojrzało do ekranizacji 

komiksów i inspirujących się nimi 

produkcji. Po prostu CGI wygląda 

tu ładniej, rozmach jest zniewala-

jący, dawka humoru podwojona, a 

liczba scenariuszowych punktów 

zwrotnych podniesiona do trzeciej 

potęgi. I choć trudno tę efektow-

ną przygodę walczącej o przeżycie 

grupy mutantów nazwać arcydzie-

łem, to film całkowicie spełnia się 

jako źródło lekkiej zabawy. 

-Wolny strzelec (Nightcrawler) 
reż. Dan Gilroy 

 Błędem byłoby sprowa-

dzanie treści nowego filmu Dana 

Gilroya wyłącznie do jego warstwy 

satyrycznej. Nie jest on też ko-

lejną, prostą opowiastką, prezen-

tującą ciemną stronę kapitalizmu. 

Historia mieszkającego w Los An-

geles samotnego wilka - Louisa 

Blooma - który zaczyna zarabiać 

na życie sprzedając stacji telewi-

zyjnej materiały video prosto z 

miejsc zbrodni, cierpienia i śmier-

ci, sięga problematyką dużo dalej i 

pasjonuje dużo bardziej, niż by 

się mogło wydawać. Gilroy stworzył 

tu wstrząsające studium człowie-

ka, który stopniowo przeistacza 

się w bezdusznego potwora, ze 

świadka zbrodni staje się zbrod-

niarzem. Fantastyczna kreacja 

Jake’a Gyllenhaala, jako wyzbywa-

jącego się wrażliwości głównego 

bohatera sprawia, że chociaż jego 

postać jest dla widza co najmniej 

odpychająca, każdą scenę, w któ-

rej występuje, ogląda się z zapar-

tym tchem. Sprawność narracyjna 

i wspaniałe podejście reżysera do 

tematu zostają dodatkowo podbi-

te pięknymi zdjęciami stałego opera-

tora Paula Thomasa Andersona, spe-

cjalisty w fotografowaniu Los Ange-

les (patrz: Magnolia) - Roberta El-

swita.  

UWAGA! SPOILER!: W trakcie oglą-

dania pierwszej połowy Nightcrawle-
ra spodziewałem się, że obraz będzie 

podążał schematem filmu o wzlocie i 

upadku. Czekałem, aż główny bohater 

zacznie ponosić konsekwencje swoich 

czynów, a sprawiedliwość w końcu 

zwycięży. Nie doczekałem się. 

Otrzymałem za to pozbawioną naiw-

nego moralizowania i sztucznego 

optymizmu brutalną opowieść o bru-

talnej współczesności, o zepsuciu 

duchowym trawiącym rzeczywistość 

XXI wieku. I niestety, właśnie dzięki 

posmakowi goryczy, jaki został we  

mnie po projekcji, Wolny strzelec 

wydaje się nie tylko bardziej niekon-

wencjonalny, ale też bardziej praw-

dziwy. 

- Locke, reż. Steven Knight 

 Ivan Locke (Tom Hardy )to 

niczym nie wyróżniający się facet- 

zwykła praca, zwykła rodzina, spo-

kojne życie. Pewnego dnia dowiaduje 

się o czymś, co wkrótce odwróci jego 

rzeczywistość do góry nogami. Boha-

ter wsiada do samochodu, rusza na 

autostradę i jedzie. Podczas swej 

podróży, porozumiewając się ze 

światem zewnętrznym za pomocą 

telefonu, będzie musiał podjąć serię 

decyzji, od których zależeć będzie 

cała jego (i nie tylko) przyszłość. 

Istnieje kilka przyczyn, dla których 

Locke Stevena Knighta (scenarzysta 

arcydzielnych Wschodnich obietnic ) 

wybija się na tle pozostałych zeszło-

rocznych produkcji.  

Po pierwsze, jest to jego minimali-

styczna forma: jeden aktor, samo-

chód bohatera i kilka aut mijających 

go na szerokiej autostradzie. Widz 

jest cały czas z Locke’em. Podczas 

rozmów kamera ani przez chwilę nie 

przenosi się do miejsc, w których 
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znajdują się jego rozmówcy, co 

wzmacnia nastrój osamotnienia i 

braku bezpośredniego kontaktu z 

zewnętrzną rzeczywistością.   

Po drugie, jest to odtwórca głów-

nej roli, Anglik Tom Hardy - aktor, 

identyfikowany głównie ze swą kre-

acją Bane’a (szwarccharakteru 

filmu Mroczny rycerz powstaje). 
W Locke’u nie jest zmuszany do 

ostentacyjnego eksponowania swej 

pokaźnej muskulatury. Zostaje za 

to wbity w skórę zwyczajnego fa-

ceta mającego nadzwyczajny pro-

blem. Człowieka posiadającego god-

ność i określone zasady. Trzeba 

przyznać, że Hardy niesamowicie 

wyczuł tę postać, dając trwający 

niemal 90 minut niesamowity popis 

aktorskich umiejętności.  

W końcu, po trzecie: film jest nie-

sztampowym przykładem oryginal-

nego, zachodniego kina moralnego 

niepokoju, które stanowi dla od-

biorcy rodzaj kinoterapii. Obser-

wując poczynania Locke’a i analizu-

jąc konsekwencje decyzji, przed 

jakimi staje bohater, sam widz 

może dowiedzieć się czegoś o so-

bie, swoim sumieniu, przejść bole-

sną introspekcję.     

Roger Ebert napisał kiedyś o Pulp 
fiction, że owo arcydzieło Quenti-

na Tarantino mogłoby bez proble-

mu funkcjonować jako audiobook. 

To samo można powiedzieć o mono-

dramie Knight’a. Z tą jednak różni-

cą, że dialogów w Pulp fiction słu-

cha się lekko i przyjemnie, zaś w 

filmie Knight’a dostajemy od nich 

konwulsji dzięki nieustającemu 

napięciu. Szkoda tylko, że reżyser 

nie zdecydował się umieścić na sta-

łe kamery wewnątrz hermetycznej 

przestrzeni pędzącej maszyny. 

Podkreśliłoby to klaustrofobiczną 

atmosferę obecną w samochodzie 

bohatera i pozwoliłoby zostać z 

nim widzom na stałe. Mogło być 

arcydzieło, niestety, jest to 

„tylko” film rewelacyjny. 

-Lucy, reż. Luc Besson 

 Dziewczyna zostaje namó-

wiona przez swojego chłopaka, by 

dostarczyła do hotelu walizkę, mają-

cą  trafić do rąk tajemniczego Pana 

Janga ( Min-sik Choi ). Po wejściu do 

hotelowego budynku okazuje się, że 

Jang jest potężnym gangsterem, a 

zawartość walizki stanowią niezwy-

kle silne narkotyki. Mafiosi łapią 

Lucy (charyzmatyczna i równie elek-

tryzująca swoją urodą Scarlett Jo-

hansson), wszywają jej do brzucha 

woreczek narkotyków, który wkrót-

ce rozpruje się wewnątrz dziewczy-

ny. Jego zawartość przenika do or-

ganizmu Lucy, a następnie zaczyna 

stopniowo zwiększać możliwości jej 

mózgu … 

Jest w kinie wiele filmów, których 

twórcy mają znaczny przerost ambi-

cji jeśli chodzi o treść swych dzieł. 

Stąd często autorzy filmów nieświa-

domie podążają w kierunku, jak to 

ktoś kiedyś ładnie powiedział: „Im 

mądrzej tym głupiej” ( vide: Drzewo 
życia i To the Wonder Terrence’a 

Malicka). Za to Besson robi w Lucy 

coś ciekawszego. Wychodzi tu z 

absurdalnie głupiego konceptu, a 

następnie wyciska z niego naprawdę 

spektakularny, dynamiczny i inteli-

gentny, fantastyczno-naukowy pro-

dukt kina francuskiego. Bo czyż nie 

są tutaj stawiane pytania na temat 

natury człowieka i tego, co czyni nas 

ludźmi?  Czyż oglądając poczynania i 

uświadamiając sobie sytuację 

wszechwiedzącej i wszechmogącej 

Lucy, my sami nie zastanawiamy się 

nad tym, co moglibyśmy osiągnąć, ile 

naprawić, zburzyć i utracić znajdu-

jąc się w jej położeniu?  

Pomimo szczątkowego zarysu posta-

ci drugoplanowych, Lucy to i tak 

jeden z najbardziej symptomatycz-

nych i wbijających się w pamięć ob-

razów 2014 roku. 

- Wróg ( Enemy ) reż. Denis Villenu-
eve 

 Na temat Enemy kanadyj-

skiego reżysera, Denisa Villenueve’a, 

opinie krytyków były bardzo podzie-

lone. Ja z pewnością zaliczam się do 

grupy osób, do której przemówiła 

konwencja i sposób wykonania Wroga. 

Powiem więcej - jest on, obok omawia-

nej powyżej Lucy, najbardziej niedoce-

nionym ubiegłorocznym filmem. 

Historia mężczyzny o imieniu Adam 

( Jake Gyllenhaal ), który pewnego dnia 

odkrywa istnienie swojego sobowtóra, 

przez dużą część seansu wywołuje mie-

szane uczucia. Początkowo uwodzi dys-

krecją w przekazywaniu treści, aktor-

skim kunsztem i swą warstwą wizualną, 

składającą się wyłącznie z różnych od-

cieni czerni i żółci. Jednocześnie film 

drażni lekką naiwnością i tanimi zabie-

gami stylistycznymi. Wszystko zostaje 

wywrócone do góry dnem za sprawą 

jednego - ZAKOŃCZENIA. Puenty wy-

wołującej najpierw przerażenie i szok, 

następnie powodującej mętlik w głowie, 

aż w końcu zmuszającej nas do rein-

terpretacji całego utworu. Bynajmniej 

nie sprawia ona wrażenia dopisanej na 

szybko po to, aby usprawiedliwić filmo-

we niedorzeczności, jak to było np. w 

wyjątkowo nieudanym, również podej-

mującym podobny temat American psy-
cho. Za to zdumienie, jakiego doświad-

czyłem po obejrzeniu finału Wroga, 

było porównywalne do tego po obejrze-

niu  eXistenZ  Davida  Cronenberga .   

Villenueve, wbrew opinii niektórych 

osób, ma zdolności do tworzenia za-

równo kina autorskiego, jak i gatunko-

wego. Kina pełnego gęstej atmosfery, 

ciekawych pomysłów i dreszczyku emo-

cji. Sprawną rękę do kręcenia thrille-

rów pokazał już w Labiryncie. Wróg, 

będący dziką opowieścią o samotności, 

tożsamości i szaleństwie tylko utwier-

dza w przekonaniu co do jego umiejęt-

ności w kreowaniu enigmatycznych 

dreszczowców. 

- Lewiatan, reż. Andriej Zwiagincew 

 Oglądając najnowsze dzieło 

rosyjskiego reżysera Eleny i Powrotu 

miałem szczere obawy, co do aktualne-

go bezpieczeństwa Zwiagincewa w ro-

dzimym kraju. Myślałem również o mi-

nie przedstawicieli rosyjskiej władzy 

po zapoznaniu się z filmem Zwiagince-

wa. Jest to swoją drogą niesamowite, 

że właśnie w Rosji udało się nakręcić 

tak agresywnie antyputinowski film. No 
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bo czego tu nie ma? Niesprawiedliwość rosyjskiej władzy, za-

kłamanie Kościoła, w końcu nieodpowiedzialność samego społe-

czeństwa, które czasami samo walczy przeciwko sobie.  

Opowieść o mężczyźnie wchodzącym w konflikt z lokalną wła-

dzą swojej miejscowości nie przypadkowo zostaje osadzona w 

ubogiej, zniszczonej wiosce, a nie w jednej z rosyjskich me-

tropolii. Właściwie wszystko jest tu skonstruowane z pełną 

świadomością i ekwilibrystyką filmowego rzemiosła, co czyni z 

Lewiatana obraz niemalże doskonały. Gatunkowo Lewiatan nie 

jest typowym thrillerem politycznym. To trochę kryminał, tro-

chę dramat rodzinny, czasami komedia racząca nas co chwilę 

wisielczym humorem. Zwiagincew świetnie balansuje śmiech i 

strach, symbolikę i realizm. Wszystko znajduje się tu w nie-

mal idealnych proporcjach.  

Lewiatan to wyjątkowy przykład świetnie uchwyconego kina 

środka, które potrafi zapewnić widzowi zarówno rozrywkę, jak 

i sprowokować go do poruszenia szarych komórek, przekazać 

mu coś więcej. Pięknie sfotografowany, uderzająco prawdziwy, 

odważny i wymowny – taki jest film Zwiagincewa.  

Pozostałe :   

Babadook- reż. Jennifer Kent - 10/10  

Nimfomanka cz.1-reż.Lars von Trier - 9/10 

Foxcatcher- reż. Benett Miller - 8/10 

Bogowie- reż. Łukasz Palkowski - 8/10 

Strażnicy Galaktyki- reż. James Gunn- 7/10  

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz- reż. Anthony Russo, Joe 

Russo- 7/10  

Snowpiercer: Arka przyszłości- reż. Joon-ho Bong- 7/10  

Nieznajomy nad jeziorem- reż. Alain Guiraudie- 6/10  

Grand Budapest Hotel – reż. Wes Anderson- 6/10 

Nimfomanka cz.2- reż. Lars von Trier- 5/10   

Whiplash-reż. Damien Chazelle- 5/10 

Ewolucja planety małp- reż. Matt Reeves- 5/10  

Zimowy sen-reż. Nuri Bilge Ceylan- 5/10  

Mapy gwiazd- reż. David Cronenberg - 5/10 

Sin City 2: Damulka warta grzechu – reż. Frank Miller, Robert 

Rodriguez - 4/10 

Teoria wszystkiego- reż. James Marsh - 4/10 

Miasto 44- reż. Jan Komasa – 3/10 

Wypisz, wymaluj miłość- reż. Fred Schepisi- 3/10   

Teoria wszystkiego- reż. Terry Gilliam- 3/10 

Pożądanie- reż. Lisa Azuleos- 2/10  

Furia- reż. David Ayer- 2/10 
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