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Drodzy Czytelnicy,
Jest Nam miło powitać was w nowym roku szkolnym, który przyniósł Nam zupełnie nową, odświeŜoną odsłonę naszej gazety.
Z wielką przyjemnością oddajemy w wasze ręce pierwszy numer „Nowej Jedynki”, który z pewnością was zaciekawi, rozbawi, moŜe
zmusi do refleksji, zainspiruje, zachęci do dialogu z innymi o zamieszczonych tu artykułach,
kto wie?
Mamy nadzieję, Ŝe teksty w owym numerze was nie znudzą, a nawet zachęcą do kupna
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STR.17—COŚ NA SKOŁATANE NERWY.
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Wyrwany do odpowiedzi mówi, Ŝe nie będzie zeznawał bez adwokata

Nauczyciel napisał na tablicy
wzór chemiczny:
-Jasiu, co ten wzór oznacza??
-To jest, ojej, mam to na końcu języka...
-Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy!!

Jeden przedszkolak mówi do drugiego:
-U mnie w domu modlimy się przed
kaŜdym posiłkiem.
-A u mnie nie. – odpowiada drugi.
-Nieee??!! – dziwi się pierwszy.
-Nie!! Mama dobrze gotuje.

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany
do pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora:
-Ech, ta 7B!! Ja z nią nie wytrzymam!!
Pytam ich kto wziął Bastylię a oni krzyczą,
Ŝe to nie oni!!
-Niech się pan tak nie denerwuje - uspokaja dyrektor – moŜe to rzeczywiście ktoś z
innej klasy.

Pani w szkole pyta Jasia:
-Powiedz mi kto to był: Mickiewicz,
Słowacki i Norwid??
-Nie wiem. A czy pani wie, kto to był
Zyga, Chudy i Kazek??
-Nie wiem. – odpowiada zdziwiona
nauczycielka.
-To co mnie pani swoją bandą straszy??

KonTEKSTY współczesnej sztuki
afroamerykańskiej

22 września 2006 r. została otwarta
wystawa w Narodowej Galerii Sztuki
Zachęta pt. ,,Czarny Alfabet’’. To pierwsza
taka wystawa w Polsce i Europie. Stworzyło
ją 35 afroamerykańskich artystów,
działajacych na róznych płaszczyznach
(malarstwo, rzeźba, fotografia).
Wystawa ukazuje obraz Ameryki
odbiegający od naszych stereotypowych
wyobraŜeń. Pokazywane obrazy ispirowane
są kulturą pop, a szególnie hip-hopem.
Tytuł, to metafora czarnego alfabetu,
słuŜąca za określenie jednego z wielu
j ę zy kó w
u Ŝy w a ny c h w
S t a na c h
Zjednoczonych.
Jednym z artystów prezentujących
dzieła jest Sanford Biggers, który w swojej
sztuce wykorzystuje przedmioty stanowiące
obiekt badań antropologii kulturowej,
popularne wizerunki. Zajmuje się historią
sztuki i polityką. Jako muzyk często
wkomponowuje w swoje rzeźby i instalacje
elementy performatywne. Efektem jego
pracy są wielowarstwowe, przejrzyste
w swej wymowie i pełne humoru dzieła.
Ta wystawa poruszy kaŜdego
widza, dotrze do naszego wnętrza i na długo
pozostanie w pamięci.
Ania Gonera
Paulina Kupiec

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki moŜna dać dziecku - jest
wykształcenie". W podzięce za trud włoŜony w Naszą edukację, samych radości
i sukcesów Ŝyczą UCZNIOWIE!

Redakcja:
Dzień dobry, dziękujemy, Ŝe zgodził się Pan na wywiad.
Zacznijmy od Pana niedalekiej przeszłości, z jakich przedmiotów zdawał Pan maturę?
Dyrektor:
Zdawałem maturę z 5 przedmiotów jednego dnia: z polskiego, z matematyki, z fizyki, historii, z wiadomości o Polsce i świecie współczesnym.
Redakcja:
I jaki wynik?
Dyrektor:
No taki, Ŝe dzisiaj jestem dyrektorem, więc musiałem zdać.
Redakcja:
Wnioskuję, Ŝe Pana zainteresowania są typowo humanistyczne?
Dyrektor:
Nie, moje zainteresowania są związane z naukami typowo ścisłymi: matematyka, fizyka. A
jeszcze po studiach doktoranckich organizacja i zarządzanie.
Redakcja:
A co Pan studiował?
Dyrektor:
Komunikacja na Politechnice Warszawskiej.
Redakcja:
Kiedy zdecydował się Pan zostać dyrektorem??
Dyrektor:
Kiedy zdecydowałem? W tej szkole pracowałem przez dwa lata i z roŜnych przyczyn odszedłem z niej. Gdy kończyła się kadencja poprzedniej pani dyrektor, widocznie nauczyciele chcieli zmienić dyrekcję i nachodzili mnie tak długo, Ŝe się zgodziłem i stanąłem do
konkursu. W 1996 r. wygrałem konkurs i zostałem dyrektorem na jedną kadencję - 5 lat,
później dostałem przedłuŜenie na jeszcze jedną kadencję – takŜe 5 lat.
A teraz na dwa lata – juŜ ostatnie. Bo w karcie nauczyciela jest tak, Ŝe jeŜeli osiąga się
określony wiek, to trzeba odejść. Tak więc przykro mi, ale z wami do matury nie dojdę i
nie obejrzę waszego egzaminu dojrzałości z matematyki. To jest pewne.
Redakcja:
A co Pan sądzi o matematyce na maturze?
Dyrektor:
O! Ja myślę, Ŝe matematyka powinna być zawsze na maturze. Tylko Ŝe ta matematyka,
która będzie na maturze, to będzie inna matematyka. To będzie typowo praktyczna matematyka. Zresztą zobaczycie.
Redakcja:
A co Pan sądzi o zmianach w kwestii matury?

Redakcja: Teraz pytanie skierowane do
Ciebie Łukaszu, słyszałam, Ŝe miałeś
pewne trudności z nauczeniem się tekstów roli i piosenek.
Łukasz: Moja osoba weryfikuje prawdziwość tekstów i, jak to w Ŝyciu, czasami są lepsze dni czasami gorsze. Na
próbach zdarzały się róŜne.
Patrycja: Łukasz po prostu chciał dać
cos z siebie.
Łukasz: Nie Ŝebym nie rozumiał, albo
nie pamiętał, to po prostu była moja
inwencja twórcza. Starałem się.
Redakcja: Miałam wgląd do scenariusza i zauwaŜyłam, Ŝe w dwóch ostatnich
odsłonach przedstawienia pozwoliłeś
sobie na unowocześnienie tekstu.
Łukasz: Powiedzmy szczerze. Widziałem, Ŝe to co napisał Szekspir odpowiadało w latach, w których on Ŝył, stwierdziłem więc, Ŝe kiedy wprowadzę tak
zwany slang młodzieŜowy, to prędzej
przemówię do naszej, bądź co bądź,
wymagającej publiczności.
Redakcja: A nie baliście się reakcji
widowni?
Łukasz: Bałem się, myślałem, Ŝe to juŜ
jest mój ostatni dzieŜ w tej szkole.
(śartuję).
Patrycja: Zwłaszcza Ŝe na przedstawieniu była dyrekcja.
Redakcja: Podobno planujecie nowe
„show”. MoŜecie nam uchylić rąbka
tajemnicy, zdradzić jakieś plany?
Patrycja: Nowe „show” to będzie kolejny musical, tyle Ŝe będzie w nim jeszcze
więcej tańca, śpiewu i muzyki. Premierę
planujemy jeszcze na ten rok szkolny.
Redakcja: Czy to oznacza, Ŝe nowi
chętni mogą do Was dołączyć?
Łukasz: Oczywiście, miejsce jest dla
kaŜdego.

Patrycja: Tak, wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy dnia 19 X 2006 r. po
siódmej godzinie lekcyjnej do sali 123.
Odbędzie się wtedy spotkanie dotyczące
nowego przedstawienia.
Redakcja: UwaŜacie, Ŝe teatr, jest dobrą
propozycją dla młodzieŜy?
Łukasz: Moim zdaniem naprawdę dobrą,
pod warunkiem, Ŝe robią to ludzie odpowiedzialni, z głową i mają kogoś, kto ich poprowadzi.
Redakcja: Czy chcielibyście na zakończenie
naszej rozmowy kogoś pozdrowić, moŜe
podziękować?
Patrycja: Tak! Ja bym chciała podziękować
całemu kółku, profesorom, którzy nam pomagali, przede wszystkimi Profesor Joannie Sałasińskiej, za to Ŝe się nami zajęła, ze
miała tyle cierpliwości, poświęciła dla nas
tyle swojego czasu i zdrowia. Bardzo Pani
Profesor dziękujemy. I dziękuję wszystkim,
którzy nas wspierali.
Łukasz: Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, to był wyjątkowy okres w moim
Ŝyciu, powiem szczerze, zŜyłem się z ta placówką wychowawczą, z tymi nauczycielami,
z tymi ludźmi, i wiem, Ŝe jeŜeli mi nie pójdzie matura, to na pewno jej nie opuszczę.
A tak całkiem szczerze, to przedstawienie
potwierdza fakt, Ŝe to co robią ludzie z pasją,
miłością i ludzie mądrzy, będzie trwało. Pamięć o Profesorze Mirosławie Sałasińskim
nigdy nie zginie.
Redakcja: I my dołączamy się do tych Ŝyczeń i podziękowań, mając w sercu nadzieję,
Ŝe i nasza praca nad gazetką szkolną będzie
tak owocna, jak Waszego teatru.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Redakcja: Rozumiem. Z tego co donoszą moje źródła, a są one dość dobre,
wiem, Ŝe to właśnie Ty Patrycjo byłaś
motorem napędowym kółka teatralnego,
a Ty Łukaszu jej pomogłeś.
Patrycja: ZaleŜy którego kolka teatralnego.
Łukasz: Patrycja rzeczywiście była motorem napędowym „Romea i Julii”
Patrycja: Właśnie, kółko teatralne stworzył juŜ dawno temu Pan Pedagog, a ja
po prostu wpadłam na pomysł zrobienia
takiego przedstawienia.
Łukasz: I tak nam w głowach namieszała, Ŝe wszyscy się zgodzili.
Redakcja: Teatr to trudny konik, w
szczególności dla młodzieŜy szykującej
się do matury. Jak sobie radzicie?
Patrycja: No cóŜ. Myśleliśmy, Ŝe to
będzie tylko jedna premiera, a jak się
okazuje, wszyscy chcą nas oglądać. Ale
to tylko jest dla nas dodatkowa motywacja.
Redakcja: Zastanawia mnie jeszcze, ile
czasu spędzaliście na próbach, Ŝeby doprowadzić przedstawienie do takiego
stanu, w jakim mieliśmy okazję je oglądać?
Łukasz: Próby odbywały się bardzo
regularnie i bardzo często. Nasze Ŝycie
prywatne połączyło się z Ŝyciem teatralnym.
Patrycja: Jak byśmy mieli tak mniej
więcej powiedzieć ile czasu, to od godziny ósmej rano - kiedy przychodziliśmy na zajęcia lekcyjne - tak do dwudziestej drugiej, czasem dwudziestej
trzeciej. No i poświęcaliśmy równieŜ
weekendy.
Redakcja: Spędzaliście ze sobą bardzo
duŜo czasu. Wnioskuję, Ŝe musieliście
się ze sobą bardzo zŜyć.
Łukasz: Mieliśmy wzloty i upadki. Denerwowaliśmy się na siebie, cieszyliśmy
się, mieliśmy nawet momenty, w których płakaliśmy.

Ludzie się do siebie przywiązują i myślę,
Ŝe to będzie znajomość na całe Ŝycie.
Patrycja: Powstają wielkie przyjaźnie,
poznaliśmy się od zupełnie innej strony,
nie tej „klasowej”.
Redakcja: Teatr zbliŜa ludzi?
Łukasz: Oczywiście, sądzę, Ŝe przewaŜnie
takie grupki, które łączy wspólna pasja, w
naszym przypadku teatr, zbliŜają się do
siebie.
Redakcja: Czy utoŜsamiacie się z
„Waszymi postaciami”- Patrycjo - z Julią,
Ty Łukaszu – Benvolie? Co o nich myślicie?
Patrycja: Ja nie utoŜsamiam się z Julią,
mamy zupełnie inne charaktery. Natomiast
jeśli mogę powiedzieć coś na temat postaci
Łukasza, to moje odczucia były takie, Ŝe to
nie Łukasz stał się Benvoliem tylko zupełnie na odwrót, to Benvolio stał się Łukaszem. On grał całym sobą, był taki prawdziwy, według mnie - był idealny.
Łukasz: Ja się strasznie tremowałem. Nie
wiem, czy dobrze grałem. Ogólnie ksiąŜkowa postać Benvolia mi nie pasowała, więc
zagrałem tak, jak myślałem. Nie wiem, czy
mój pomysł był dobry i czy widzom się
podobało. A’ propos Patrycji, to ona zagrała to tak prosto z serca i nawet teraz tam
coś chyba „pika”. Jak na aktora przystało.
Redakcja: Co sądzicie o swoim spektaklu?
Patrycja: Według mnie to było jak na razie najlepsze przedstawienie, jakie szkoła
do tej pory miała. W końcu coś się działo
ciekawego. Co jakiś czas dostajemy opinie,
recenzje, podobno wszystkim się bardzo
podobało, więc ciągniemy to dalej.
Łukasz: Tak. Teatr jest dla ludzi i przez
ludzi robiony. UwaŜam, Ŝe patrząc pod
kątem naszych umiejętności, zdolności to
spektakl wyszedł bardzo dobrze.

Dyrektor:
Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo obecnie są to sprawy polityczne, a ja chcę
zostać apolityczny.
Redakcja:
Jakie zmiany zostały wprowadzone?
Dyrektor:
1 zmiana: takie przedmioty, jak WOS, nauka o tańcu, historia sztuki będą przedmiotami
egzaminacyjnymi, obowiązkowymi - tak więc moŜecie je zdawać na maturze, nawet jeśli
nie są one nauczane w szkole.
2 zmiana: bardzo duŜa. Na egzaminie ustnym komisja będzie 2-osobowa nie 3-osobowa, w
tym jeden nauczyciel z naszej szkoły, który nie uczył ucznia w ostatniej klasie i drugi nauczyciel spoza szkoły, uczący tego właśnie przedmiotu.
3 zmiana: będzie się teraz zdawać egzamin na poziomie podstawowym bądź na poziomie
rozrzedzonym. Do tej pory było tak, Ŝe zdawało się najpierw poziom podstawowy a dopiero potem rozszerzony. Teraz trzeba się zdecydować na jeden. Rozszerzony będzie wydłuŜony o 30 minut. NaleŜy zaliczyć min. 30% punktów, aby zdać egzamin.
Redakcja:
Jak wygląda u nas w szkole zdawalność matur?
Dyrektor:
W ostatnich latach starej matury zdawalność wynosiła 100 %. Były poprawki, ale wszystkie zaliczone. W 1 roku nowej matury nie zdało osób 12, natomiast w drugim roku nowej
matury nie zdało 5 osób. JeŜeli teraz dojdzie amnestia, to dostaliśmy 9 świadectw, tak więc
w ciągu 2 lat nie zdało tylko 8 osób. I są to osoby, które nie przystąpiły zupełnie do matury, bądź teŜ nie zdały jej z dwóch przedmiotów. A na ostatnim egzaminie, były to matematyka i chemia.
Redakcja:
Czy dostrzega Pan jakieś zmiany między „tamtą” a „dzisiejsza” młodzieŜą?
Dyrektor:
Zmiany dostrzegam po wprowadzeniu gimnazjum. Uczeń jednolicie prowadzony, jednolicie wychowany przez osiem lat podstawówki, przychodził do liceum i jeden rok miał jak
gdyby na wdroŜenie się w Ŝycie szkoły. Z tą młodzieŜą nigdy nie było Ŝadnych problemów. U nas się nie piło, nie paliło, to chyba są zwyczaje wyniesione z gimnazjum.
I jeszcze coś waŜnego. Po wprowadzeniu zmian w szkolnictwie, kaŜdy uczy się odpowiadać na konkretne pytania - tak, aby zdać egzamin gimnazjalny, maturę, a nie posiąść wiadomości. Matura jednak jest teraz wstępem na wyŜsze uczelnie, więc trzeba posiąść takie
wiadomości, Ŝeby potem w przyszłości móc sobie radzić.
Redakcja;
Obejmując stanowisko dyrektora, miał Pan na pewno jakieś plany związane ze szkołą. Jakie to były plany?
Dyrektor:
Po pierwsze w tej szkole panowała nienajlepsza atmosfera wśród nauczycieli i to naleŜało
zmienić, i wydaje mi się, Ŝe to się udało. Jak zapewne wiecie, od 7 lat prowadzę remont
szkoły i powoli udaje się coś zmienić. Zostało juŜ wyremontowane ostatnie piętro, macie
piękne nowe szafki, mamy ładnie otynkowaną szkolę, nową stołówkę, mamy cieplutko w
budynku, więc tak mi się wydaje, Ŝe wiele z moich załoŜeń udało mi się zrealizować.
Zobaczcie na komputery - nowiuteńkie. Czuję satysfakcję. Chciałbym, Ŝeby wszystko to,
co zacząłem, zostało skończone. AŜ Ŝal odchodzić, niestety tak trzeba.

Redakcja:
Kiedy zostanie oddana hala sportowa?
Dyrektor:
Mój BoŜe! śebym to ja wiedział. Plan był taki, Ŝe hala będzie otwarta w końcu września,
później prace stanęły i teraz się mówi, Ŝe hala będzie oddana w końcu listopada. Jednak
Ŝeby wejść na tę halę, musi upłynąć jeszcze trochę czasu. Chcielibyśmy połączyć otwarcie hali ze spotkaniem z absolwentami, które planujemy po feriach zimowych w lutym
2007 roku.
Redakcja:
Nasza szkoła ma wielu znanych absolwentów. Pamięta Pan jakichś?
Dyrektor:
Tak, Np. ŚP Pan Marek Kotański, panowie Damięccy, pani Magda Olszewska, Michał
Milowicz, prof. Z Religa, Pan. Z Zapasiewicz, B. Geremek. W czasach, kiedy tu była
podstawówka, uczyli się w niej panowie Kaczyńscy.
Redakcja;
Kilka słów o Pańskich zainteresowaniach… Czy są one takŜe związane z matematyką,
fizyką?
Dyrektor:
Broń BoŜe z matematyką! Broń BoŜe z fizyką! Lubię spokój, ciszę, kiedy mogę, wychodzę na długie spacery… poza tym jestem bardzo aktywny zawodowo i zajęty swoja córką i wnuczką. Córka mieszka i pracuje w Brukseli, wnuczka się tam uczy. Chodzi do
międzynarodowej szkoły - mniej więcej odpowiednik naszego gimnazjum 3 klasy.
Redakcja:
Czy Pana córka chodziła tu do nas do szkoły?
Dyrektor:
Nie, ona chodziła do dawnego Gottwalda, dzisiejszego Staszica. Biegle mówi po angielsku, niemiecku, rosyjsku i francusku.
Redakcja:
Czego Pan Ŝyczy swoim kochanym uczniom?
Dyrektor:
Oj! Przede wszystkim Ŝeby wiedzieli, Ŝe przychodzą tutaj uczyć się, Ŝe teŜ jesteśmy
ludźmi. Chciałbym, Ŝeby ta szkoła była Ŝyczliwą szkołą. śeby wszyscy patrzyli na siebie
łaskawym okiem, a uczeń był podmiotem, a nie przedmiotem.
Redakcja:
Dziękujemy za rozmowę.
Dyrektor:
Dziękuję.

Z dyrektorem rozmawiały: Magda Hołodok i Małgorzata Smelcerz

...z rozmówek szatniarskich.
Patrycja Wojtkielewicz i Łukasz Walicki
Rozmawia Marta Krzanowska
Współpraca: Kasia Orlik
Redakcja: Opowiedzcie proszę o swoich
zainteresowaniach.
Łukasz: To moŜe ja zacznę. Moje jest bardzo szczególne. Pamiętam, Ŝe jak byłem
mały, zawsze chciałem zostać chórzystą.
Myślałem, Ŝe jest to marzenie nie do spełnienia, po czym w trzeciej klasie gimnazjum okazało się, Ŝe z moim głosem nie
jest tak źle i Ŝe jednak słyszę. Od tego momentu marzenia się urzeczywistniły. Mój
nauczyciel muzyki, jak się okazało dyrygent, zaprosił mnie na próbę i jakoś to się
toczy do dnia dzisiejszego. W przyszłości
równieŜ mam zamiar kontynuować moją
przygodę z muzyką.
Patrycja: Teatr, przede wszystkim jest to
teatr. Lubię wymyślać nowe scenariusze, w
przyszłości chcę studiować reŜyserkę. Do
tego jeszcze muzyka i taniec, na pewno nie
śpiew, bo uwaŜam, Ŝe nie umiem śpiewać.
Uwielbiam kolor niebieski i pluszowe
owce.
Redakcja: Więc kiedy będę chciała wkupić się w Twoje łaski, to mam przynieść
niebieską pluszową owcę?
Patrycja: Wtedy będę cię kochać.
Redakcja: No panowie! Tylko na łamach
naszej gazety sposób na „Julię”!
Jak trafiliście do kółka teatralnego?
Łukasz: O jeju, zostałem zwerbowany w
sposób nikczemny.
Patrycja: Wzięłam go za kołnierz i powiedziałam: „Walicki jesteś w kółku!”

Łukasz: Na co ja - jak zwykle pomocny –
zapytałem, w jakim kółku, bo jak towarzyskim to ja bardzo chętnie. Ale tak na serio
to dowiedziałem się o tym teatrze przeglądając informator szkolny. Później poszedłem na spotkanie, które prowadził świętej
pamięci Mirosław Sałasiński, zobaczyłem,
Ŝe to naprawdę jakoś działa i postanowiłem
się przyłączyć.
I bardzo się cieszę ze podjąłem taką decyzję, poniewaŜ to będzie moja kolejna pasja
do końca Ŝycia.
Patrycja: Ja do teatru w tym liceum wstąpiłam dlatego, Ŝe mnie wciągnęła moja
przyjaciółka, to był jej pomysł Ŝebyśmy
poszły na spotkanie, od razu nam się
spodobało i tak juŜ zostałyśmy.
Redakcja: Łukaszu, wspomniałeś w poprzedniej wypowiedzi, Ŝe dla Ciebie to
„pasja do końca Ŝycia”. Znaczy to, Ŝe oboje
łączycie swoją przyszłość właśnie z teatrem?
Łukasz: Ja bardzo chętnie. JeŜeli będzie
taka moŜliwość, to skorzystam z niej. Jednak na razie myślę bardziej pod kątem realnej pracy.
Patrycja: Ja oczywiście mam zamiar kontynuować pracę z teatrem, nawet kiedy juŜ
opuszczę mury tej szkoły i będę na studiach. Wrócę tu niczym bumerang i będę
pomagać Profesor Sałasińskiej w prowadzeniu kółka.

Nieubłaganie zbliŜa się zima, a wraz z nią zaczną się pierwsze eliminacje oraz
mistrzostwa świata w skokach narciarskich. Skoro o nich mowa, trudno nie wspomnieć o
naszym trzykrotnym mistrzu świata – Adamie Małyszu!. W latach 2000-2003 jeden z
najlepszych skoczków na świecie, laureat wielu nagród
W kategorii sportowiec roku, Wiktor publiczności oraz odkrycie telewizyjne, a takŜe
dwukrotny zwycięzca konkursów z serii letnie Grand Prix!
Małysz zaskarbił sobie miłość kibiców w 2000 roku, kiedy to Polak był klasyfikowany do najlepszej trójki. Skoczek w całej swojej karierze stanął ponad 61 razy na podium (29 razy pierwsze miejsce, 19 razy drugie miejsce oraz 13 razy trzecie miejsce), przy okazji wyrównując rekord Martina Schmitta w konkursach wygranych w sezonie. Jednak sezon 2003/2004 nie był
juŜ tak owocny w sukcesy. Małysz nie wygrał ani jednego konkursu, prezentował bardzo przeciętną formę, nie zajmował Ŝadnych miejsc na podium, a nawet raz udało mu się nie zakwalifikować do rundy finałowej podczas mistrzostw świata w Hakubie. Na szczęście dla kibiców
następny sezon był lepszy, Adam pokazał na co go stać wygrywając konkurs Pucharu Świata w
czeskim Harrachovie. Natomiast w sezonie 2004/2005 był pierwszym skoczkiem, który przerwał zwycięską passę Fina Janne Ahonnen’a. W klasyfikacji generalnej zajął niefortunne
czwarte miejsce.
Powoli zbliŜamy się do początku sezonu 2006/2007, a wraz z tym przychodzą nowe
nadzieje pokładane co roku w naszego rodaka, nadzieje, Ŝe Adam Małysz znów powtórzy swoje
sukcesy z zeszłych lat i nie zawiedzie swoich najwierniejszych kibiców. Śledząc jego zwycięstwa w tegorocznej edycji konkursu z serii letnie Grand Prix, chyba nikt nie ma wątpliwości co
do jego formy.
Krzysztof Chwołka
Klasyfikacja generalna z poprzedniego sezonu (2005/2006)
1. Jakub Janda – 1151 pkt.
2. Janne Ahonen – 1024 pkt.
3. Andreas Kuettel – 980 pkt.
4. Roar Ljoekelsoey – 875 pkt.
5. Thomas Morgenstern – 846 pkt.
6. Bjoern Einar Romoeren – 757 pkt.
7. Andreas Kofler – 699 pkt.
8. Michael Uhrmann – 681 pkt.
9. Adam Małysz – 634 pkt.
10. Andreas Widhoelzl – 594 pkt.

Czyli szklona grupa teatralna
„Theatre d’Esprit”.

KtóŜ z nas nie zna dramatu Williama Szekspira ”Romeo i Julia”? wielu
współczesnych reŜyserów sięga do tego dzieła i na jego podstawie tworzy sztuki teatralne czy musicale. Tym razem uczniowie kółka teatralnego naszego
liceum postanowili stworzyć musical oparty na tym właśnie dramacie.
Premiera musicalu odbyła się 15 czerwca i okazała się duŜym sukcesem. Spektakl dopracowany niemalŜe w kaŜdym calu wywarł duŜe wraŜenie zarówno na nauczycielach,
rodzicach, jak i uczniach Pod opieką profesor Joanny Sałasińskiej zebrała się całkiem
pokaźna grupa młodych ludzi, która zaangaŜowała się całym sercem w ten projekt. Tytułową parę bohaterów zagrali Patrycja Wojtkielewicz oraz Paweł Dąbrowski. Obydwoje obdarzeni pokaźną ilością talentu świetnie odnaleźli się w swych rolach. JuŜ od pierwszych minut spektaklu moŜna było ujrzeć ich nieprzeciętne umiejętności aktorskie. Ich
partie solowe oczarowały publiczność.

Pozostali aktorzy takŜe pokazali się z jak najlepszej
strony. Łukasz Walicki wcielił się w postać Benvolia i to jego śpiewane solówki w piosenkach „Le
rois de monde” i „Verone” rozgrzały publikę. Za
przygotowanie wokalne wszystkich aktorów odpowiadała Dorota Chmielewska. Przygotowała
świetne podkłady chóru, które idealnie komponowały się z partiami głównych aktorów. W role państwa Capuletich wcielili się Paulina Bieńkowska
oraz Aleksander Potoczny. Martę, nianię Julii zagrała Karolina Kulczyńska. Z kolei rolę ojca Laurentego odegrał Krzysztof Piętka. Zarówno on jak
i Wojciech Bartosiak, który w premierowym spektaklu zagrał Parysa, są uczniami
klasy pierwszej. To właśnie ta rola jest
najtrudniejsza do omówienia, gdyŜ aktor,
który ją odgrywał, został zastąpiony przez
Piotra Kowalczyka w ostatniej odsłonie
spektaklu. NaleŜy wspomnieć i o narratorze, którego odegrała Marta Krzanowska,
pomagał on widowni dostrzec prawdziwe
przesłanie sztuki.

Zarówno ja, jak i cały
„Theatre d’Esprite” na
czele z Profesor Joanną
Sałasińską, serdecznie
zapraszamy.
Kasia Orlik
Współpraca: Marta Krzanowska

W przedstawieniu brały udział równieŜ Małgorzata Podlasz i Anna Domańska, które
odgrywały rolę chóru i statystowały w przedstawieniu. Małgorzata Podlasz zaprojektowała równieŜ sławną juŜ scenografię, za której wykonanie odpowiada cały zespół. Przy
tej okazji poznaliśmy takŜe talent plastyczny uczniów naszej szkoły.
Oprawa muzyczna jak i graficzna, świetnie dopasowane do gry aktorów, dały wspaniałe
widowisko, które, jak sądzę, pozostanie w naszej pamięci na długo.
Mnie musical oczarował, byłam na nim juŜ dwa razy i podoba mi się coraz bardziej.
Dramat „Romeo i Julia” w interpretacji szkolnego kółka teatralnego jest imponujący.
Polecam i zachęcam do obejrzenia zarówno tych, którzy kochają tego typu spektakle, jak
i tych, którzy jeszcze nie zdołali przekonać się do tego rodzaju sztuki.

KAROL - PAPIEś, KTÓRY ZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM
13 października będziemy mogli oglądać film Pt „Karol –
papieŜ, który został człowiekiem”. Jest on kontynuacją produkcji
Pt. „Karol –człowiek, który został papieŜem”. Opowiada o latach
pontyfikatu Jana Pawła II. W rolę papieŜa ponownie wcielił się
Piotr Adamczyk, który poradził sobie rewelacyjnie w poprzedniej
części. Karol Wojtyła będzie zmagał się między innymi z problemami komunistycznej Polski.

ZAKOCHANY PARYś
22 września na ekrany kin wszedł film pt. „Zakochany
ParyŜ”. Produkcja Claudie Ossard opowiada o miłości i ParyŜu.
Film ten zabierze nas w podróŜ po stolicy Francji. Owe miejsce
ukazane jest jako kapryśne, dramatyczne, romantyczne. Obraz
przedstawia róŜne spojrzenia na miłość. Prezentuje on mieszankę
klas społecznych, kultur i pokoleń. Dzieło Claudie Ossard podzielone jest na 18 etiud, kaŜda z nich opowiada inną historię, nagrana
jest w innej dzielnicy ParyŜa, dzięki czemu moŜemy podziwiać
„magię” wielu zakątków miasta. W rolach głównych występują:
Natalie Nortman, Juliette Binoche, Willen Dafoe, Fanny Arhant,
Nick Nolte, Elijah Wood.

LOT 93
11 września 2001 roku cztery samoloty zostały porwane,
trzy z nich dotarły do celu. „Lot 93” opowiada o czwartym samolocie. Premiera filmu w Polsce miała miejsce 9 września. Ukazuje on zdarzenia i uczucia towarzyszące załodze feralnego dnia.
PasaŜerowie lotu z rozmów telefonicznych dowiadują się, Ŝe samolot został porwany przez terrorystów, zaś inne maszyny rozbiły się o budynki WTC. Rozpoczynają bunt chcąc zapobiec tragedii.

Marek Grechuta
„Zegarmistrz światła”
A kiedy przyjdzie takŜe po mnie,
Zegarmistrz światła purpurowy,
By mi zabełtać błękit w głowie,
To będę jasny i gotowy
Pytanie to dręczy mnie niewymownie
juŜ od dłuŜszego czasu. Wszelkie starania uzyskania jednoznacznej odpowiedzi spalają na panewce. Czemu, czemu
ludzie sięgają po coraz to nowsze filmy
grozy, czemu pragną za wszelką cenę
powrócić do koszmarów Kinga, Mastertona czy Konntza? Czy troska o
własne zdrowie psychiczne i najzwyklejszy (chociaŜ cieszący się coraz
mniejszą popularnością) rozsądek nie
podpowiadają nam, aby raz na zawsze
zamknąć ksiąŜkę, wyłączyć monitor
albo odbiornik telewizyjny?
Wielu z nas nie tylko nie walczy ze swym melancholijnym nastrojem, ale i go niekiedy potrzebuje. Istnieją na tym świecie ludzie, którzy
wolą pozostawić swoje problemy i
troski samemu sobie, miast unosić się
tym na forum społeczeństwa. Wolą,
aby łzy polały się strugami po twarzy,
pomagając tym samym skupić się na
własnym, cierpiącym wnętrzu. Za nic
mają sobie w danej chwili dąŜenie do
szczęścia, woląc przeŜywać negatywne
emocje.
Sądzę, Ŝe podobnie jest z uczuciem
strachu. Potrzebujemy się bać tak samo, jak odczuwać radość i przygnębienie, miłość i nienawiść. Wszystko jednak w umiarkowanych ilościach, które
zaadoptuje nasza osobowość.

Spłyną przeze mnie dni na przestrzał,
Zgasną podłogi i powietrza
Na wszystko jeszcze raz popatrzę
I pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze

Czy gdybyście nie posiadali pewności
bezpieczeństwa, waŜylibyście się przewrócić
kolejną stronicę przeraŜającej ksiąŜki, czy obejrzeć kolejną minutę dreszczowca?
Strach jest rzeczą ludzką. To takie „świeŜe powietrze w puszcze”, które moŜemy sobie dawkować w centrum metropolii, tak jak to czynią
juŜ Japończycy – oczywiście z umiarem.
Spotkałem się równieŜ z tezą, Ŝe strach pozwala nam przygotować się na nadchodzącą powoli
śmierć. Ludzie dawkują sobie takie ilości negatywnych emocji, by być przygotowanymi na
najgorsze. Nie wiem, co jest lepsze - Ŝyć całe
Ŝycie przygotowując się na śmierć i znieść ją
spokojnie, mówiąc ironicznie: „lŜej”, czy nie
myśleć o niej i jedynie podświadomie akceptować ją, potem zaś się bać?
Nie mam pojęcia, co okaŜe się bardziej
owocne. Wiem jedno – nie przestanę fascynować się literaturą grozy, a i Was będę starał się
nią zainteresować. Dlatego w następnym numerze zaprezentuję Wam sylwetkę tajemniczego
Howarda Philipsa Lovecrafta i opowiem o
jego „Mitologii Cthulhu”.
Dominik Robert Dragan

NaleŜał do grona najwybitniejszych polskich artystów
XX wieku. Był piosenkarzem, pianistą, kompozytorem i aranŜerem, poetą (tomiki wierszy: „Na serca dnie” i „Krajobraz
pełen nadziei”), a takŜe malarzem (jego obrazy moŜna było
zobaczyć na wielu wystawach krajowych jak i zagranicznych).
Z wykształcenia był jednak architektem.
Zmarł w niedzielę 9 października mając sześćdziesiąt lat.

Od połowy lat 70-tych śpiewał w „Piwnicy pod baranami”. Zasłynął dzięki takim
piosenkom, jak: „Niepewność”; „Tango Anawa”; „Będziesz moją panią”; „Serce”;
„Korowód”. Najwspanialszym i najbardziej rozpoznawalnym przebojem jest utwór: „Dni,
których nie znamy”.
Jego twórczość od samego początku związana była z Janem Kantym Pawluśkiewiczem. Towarzyszył on Grechucie przez wiele lat, stając się jego wielkim przyjacielem.
Grechuta współpracował równieŜ z Grzegorzem Turnałem, Magdą Umer, Krystyną Jandą czy
grupą Myslovitz.
W tym roku Marek Grechuta otrzymał w Opolu nagrodę Grand Prix za całokształt
twórczości, a jego piosenki usłyszeliśmy podczas koncertu „Świat w obłokach”. W Alei
Gwiazd Polskiej Piosenki na opolskim rynku od 4 czerwca moŜemy oglądać wmurowaną
gwiazdę twórcy. Niestety on sam nie mógł przybyć na te uroczystości, gdyŜ nie pozwoliło mu
na to zdrowie.
Wiadomość o jego śmierci pozostawiła w naszych sercach wielką pustkę. Wypełnią
ją muzyka i słowo...

