Warsztaty poświęcone wielokulturowości Lublina - Listy do Henia,
- wywiad z naszymi absolwentami i Patrykiem Pniewskim,
- aktualności z życia szkoły,
- i wiele innych …..

- Kiedy rozpoczęła Pani naukę w naszej szkole?
Naukę w ZSO nr 4 w Lublinie rozpoczęłam w roku 1994. Uczęszczałam tu do szkoły podstawowej
oraz do gimnazjum.
- Czy zdradzi nam Pani, kto był Pani ulubionym nauczycielem i dlaczego?
Moim ulubionym nauczycielem był nasz wychowawca w gimnazjum – Pan Jerzy Papiernik, który
okazał dużo serca wyjątkowo trudnej klasie. Czułam, że jest nie tylko nauczycielem, ale również
przyjacielem, z którym zawsze możemy szczerze porozmawiać.
-Które ze wspomnień z czasu spędzonego w szkole uznałaby Pani za najmilsze?
Cały okres szkolny wspominam bardzo dobrze. Znajdowałam czas zarówno na naukę, jak i zabawę,
co nie zawsze udaje mi się dziś w dorosłym życiu.
- Skoro jest się absolwentem szkoły, w której podejmuje się potem pracę, to czy łatwo stanąć pierwszy
raz po drugiej stronie biurka?
Zgadzam się z Magdą Kwiatosz, nie było łatwo podjąć pracę w szkole, do której uczęszczałam.
A przynajmniej tak mi się wydawało. Bałam się bariery pomiędzy mną a uczącymi mnie kiedyś
nauczycielami – na szczęście zupełnie niepotrzebnie!
- Pani Karolino, która z ról jest - według Pani - trudniejsza: ucznia czy nauczyciela?
Zdecydowanie nauczyciela, niełatwo jest uświadomić dzieciom, że trzeba być wymagającym, jeśli
chce się dla nich jak najlepiej ;)
- Niejednokrotnie mogliśmy obserwować Pani zdolności taneczne, którymi „zaraziło” się wielu
naszych uczniów. Kiedy rozpoczęła się ta przygoda z tańcem?
Przygodę z tańcem rozpoczęłam, będąc w III klasie szkoły podstawowej. Na zajęcia do ZPiT
„Lublin” im. Wandy Kaniorowej zapisał mnie tata. Początkowo niechętnie zamieniałam zabawę na
zajęcia taneczne, ale szybko odkryłam w tym swoją pasję. Jednak po 6 latach potrzebowałam
przerwy, żeby za nią zatęsknić. Na początku studiów dołączyłam do ZTL UMCS, a zdobyte 5 lat
później uprawnienia instruktorskie pozwalają mi dziś realizować się w prowadzeniu zespołu tańca
ludowego w naszej szkole.
- Dziękujemy za rozmowę. Życzymy Pani wiele satysfakcji: i na polu matematyki, i tańca.

W ubiegłym tygodniu część młodzieży naszej szkoły została zaangażowana w akcję „Listy do
Henia”. Niektórzy z Was pytają, czemu ona służy.
19 kwietnia 1943 to data rozpoczęcia powstania w getcie warszawskim. Współcześnie ten dzień został
ustanowiony Dniem Pamięci o Holocauście i Przeciwdziałania Zbrodniom Przeciw Ludzkości. Aby go
uczcić, nasi uczniowie w marcu wzięli udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez Ośrodek
„Brama Grodzka – Teatr NN”. Pod okiem pani Dominiki Majuk zapoznawali się z historią lubelskich
Żydów, a szczególnie z biografią Henia Żytomirskiego. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby pamięć o nim
przetrwała.
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Lublin, 16.03.2013 r.
Droga Redakcjo !
Na początku chciałabym serdecznie pozdrowić całą redakcję. Piszę ten list, gdyż ostatnio zetknęłam
się z tematem, który według mnie jest bardzo istotny .
Na warsztatach w Bramie Grodzkiej w Lublinie, znanej jako Teatr NN, poznałam poruszającą
historię małego żydowskiego chłopca. Henio – bo tak się nazywał – urodził się w przedwojennym Lublinie
w 1933 roku. Chodził do polskiego przedszkola, uczył się wierszy, znał hymn. Tak jak jego rodzice był
związany z Polską. 1 września 1939 roku miał pójść do szkoły. Cieszył się na samą myśl o tym, jednak
nie dane mu było tam dotrzeć. Wybuchła wojna i rodzice zrozumieli, że pozostanie w Polsce może grozić
śmiercią ich i ich syna. Wuj Henia wyjechał do Palestyny, gdzie miał przygotować miejsce dla całej rodziny
żydowskiej. W 1941 rodzina Henia została przeniesiona do getta na ulicę Kowalską 11. Później słuch
o chłopcu zaginął. Nie wiadomo też, co czuł, będąc w getcie. Dziecko przeżywa wszystko inaczej niż
dorosły. Widzi świat na swój sposób. Jak mógł patrzeć na rzeczywistość mały Henio, który od urodzenia
czuł się Polakiem, a mimo to został uznany za kogoś gorszego i razem z innymi Żydami przeniesiono go do
getta ? Tego nie dowiemy się nigdy. Jednak dzięki takim miejscom i ludziom, jak Neta Żytomirska, która
była kuzynką Henia, możemy poznawać tę historię. Moim zdaniem jest to bardzo istotne i ważne nie tylko
dla lublinian, ale też wszystkich Polaków.
K.R.
Lublin, 8.04.2015 r.
Drogi Henryku!
Mam na imię Jonasz i jestem uczniem klasy VI. Tak jak Ty urodziłem się
w Lublinie, choć w przeciwieństwie do Ciebie miałem to szczęście, iż nie żyłem w tych tragicznych czasach.
Czasach, w których Twoja rodzina razem z Tobą została brutalnie zamordowana tylko dlatego, że była
rodziną żydowską.
Żyłeś zwyczajnie tak jak każdy z nas. Jeździłeś na wakacje do dziadków, bawiłeś się
z rodzeństwem, wybierałeś się z rodziną na spacery. Jednak Niemców nie obchodziło to, jaki jesteś.
Nie liczyło się dla nich to, czym się interesujesz, co lubisz ani jakim jesteś człowiekiem. Dla nich ważne
było to, że jesteś narodowości żydowskiej. Bo według nich każdego Żyda trzeba zniszczyć! Nie pojmuję,
jakim prawem ktoś daje sobie przyzwolenie do rozporządzania życiem innych. Uważam także za naprawdę
nieludzkie wysyłanie dziewięciolatków do komór gazowych. A przecież to właśnie zrobili z Tobą. Zwykłym
chłopakiem, który przed sobą miał całe życie. Mogłeś być znanym naukowcem, sportowcem czy
zwyczajnym pracownikiem, mieć żonę i dzieci, być szczęśliwym i mieć marzenia...
Dla mnie to niepojęte, szczególnie teraz, gdy żyjemy w czasach tolerancji wobec drugiego
człowieka. W moim kraju za takie prześladowania człowieka tylko dlatego, że jest innej narodowości,
czekałaby surowa kara. Dzisiaj panuje pokój. Dziś każde dziecko może czuć się bezpieczne. Jest otoczone
przez bliskich troską i nie może być rozdzielone z rodziną. Niestety, szkoda, że dopiero teraz...
Mam nadzieję, że nigdy więcej nikt nie wpadnie na pomysł, by kontrolować populację
jakiejś rasy. W końcu Ty i Twoja rodzina niczym nie zawiniliście. Dla mnie Twoja historia jest smutną
lekcją tego, jak ważny jest szacunek wobec drugiego człowieka i jak cenne jest każde życie.
Jonasz Rzucidło
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Wędrowcze,
drowcze, masz towarzysza. Księż
Księżyc w pełni,
srebrny, daleki pójdzie odtądd za twoimi krokami
(…) Osrebrzy ci stare kamienice w rynku, widma
ukaże w kościele
ciele na Zamku, wreszcie ci
cię znowu
na pola wywiedzie przez ulicęę Szeroką,
Szerok
Kalinowszczyznę i Czwartek…
Zapraszamy na spacer z Józefem
Czechowiczem, autorem Poematu
ematu o mieście
mie
Lublinie.
Jeszcze jedną mijasz bramę…
Spotykamy się przy Bramie Grodzkiej, która
stanowiła fortyfikację w murach obronnych
Lublina. Dzisiaj mieści sięę tu Ośrodek
środek Brama
Grodzka – Teatr NN.
Pniesz się w górę zaułkami Podzamcza…
Tereny wokół Zamku Lubelskiego były przed II
wojną światową zamieszkane przez ludno
ludność
żydowską, u podnóżaa Wzgórza Zamkowego
mieściła się Wielka Synagoga. Na dziedzi
dziedzińcu
zamkowym wejdziemy
na wieżę zwaną
donżonem, skąd możemy
emy podziwiać przepiękną
panoramę
Lublina.
Koniecznie
ecznie
musimy
odwiedzić kościół zamkowy,, czyli Kaplicę
Kaplic
Świętej
tej Trójcy, gdzie freski bizantyjsko
bizantyjsko-ruskie
przeniosą nas w czasy średniowiecza.
redniowiecza.

rys. K. Ryba

Trzeba iść ulicą Zamkową w mrok zaułków, potem wynurzy
wynurzyć się w ciemności
ci na ulicy Szerokiej…
Ulica Szeroka – najważniejsza
ejsza i nieistniejąca
nieistniej
dzisiaj ulica żydowskiej części
ęści Lublina. To przy niej
znajdowała się studzienka, z której czerpali wod
wodę mieszkańcy
cy tej okolicy (dzisiaj budyneczek zdroju mie
mieści
się na placu manewrowym PKS-u).
u). Ulicą
Ulic Szeroką przechodzimy do Wzgórza Czwartkowego,
artkowego, gdzie znajduje
się najstarsza świątynia
tynia w Lublinie – kościół pw. św.
w. Mikołaja. Prowadzone tam prace archeologiczne
zdradzą nam może więcej
cej tajemnic z historii Lublina.
Ludzi tamtych już nie ma, ni czasu tamtego…
Wykraczając poza trasę wyznaczoną przez Poetę, zachodzimy na Stary Kirkut,
czyli cmentarz żydowski,
ydowski, który przypomina o wielokulturowo
wielokulturowości naszego miasta,
uświadamia nam, jak różny
ny od przedwojennego jest współczesny Lublin.
Kończymy nasz spacer, ucząc
ą sięę kochać
kocha miasto, w którym się urodziliśmy…
Wędrowiec jest już tylko ciemnym punkcikiem (…) Znikn
Zniknął za wzgórzem.
Dobranoc, miasto, dobranoc…
Fot. U. Adamiec
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Nasi absolwenci radzą sobie w świecie! Zdobywają laury sportowe, rozwijają kariery, a także ciekawe pasje
i zainteresowania. W tegorocznym Konkursie im. Zbigniewa Herberta wyróżniony został nasz absolwent
Michał Szałaj. O swojej filmowej pasji, inspiracjach poezją Herberta i tworzeniu filmów rozmawiał
z M. Kozaczuk-Brajerską.
1. Powiedz mi, Michale, kim są tegoroczni wyróżnieni w Konkursie Herbertowskim?
Autorami filmu wyróżnionego w XV Ogólnopolskim Konkursie Herberowskim jest mój kolega Bartosz
Tylec i ja, Michał Szałaj. Obaj chodzimy teraz do IX Liceum Ogólnokształcącego.
2. Skąd się u Ciebie wzięło zainteresowanie poezją Herberta?
Na Herberta natomiast musiałem natrafić przy okazji zajmowania się swoją drugą pasją, historią.
Z pewnością nie jest to poeta najprostszy, jego lektura zaś wymaga tak skupienia, jak i dość dużej wiedzy,
niemniej jednak urzekła mnie jego tendencja do pozbywania się w wierszach moralizatorstwa - zamiast tego
otrzymujemy dziesiątki pytań bez odpowiedzi, które zajmują nas jeszcze długi czas po lekturze.
3.Co było inspiracją do wzięcia udziału w konkursie?
Podczas którejś z rozmów "o wszystkim i o niczym" wpadliśmy na pomysł wykorzystania aparatu Bartka
do nakręcenia filmu. I pewnie pomysł rozmyłby się gdzieś pośród spraw szkolnych i towarzyskich, gdyby
nie ogłoszony przez naszą polonistkę konkurs obejmujący również zupełnie nową kategorię filmową wystarczyło więc krótkie spojrzenie, i już wiedzieliśmy, że jest to sprawa dla nas. Tego wieczora zasiadłem
przed monitorem z otwartą w przeglądarce poezją Herberta i zabrałem się do poszukiwania odpowiedniego
wiersza.
4. W jaki sposób zrodził się pomysł na Wasz film?
Powiedziałbym, że przez dwuosobową burzę mózgów. Trafiliśmy na czterowersowy utwór "Pijacy".
Typowo herbertowski, z tuzinem znaczeń - nas jednak szybko przykuła jedna z możliwych interpretacji,
zmuszająca do postawienia się w roli słuchacza pośród ludzi, do których los się w życiu nie uśmiechnął.
Dalsze poszukiwania doprowadziły nas do finalnego utworu, to znaczy "Ze szczytu schodów".
5. Czy trudno jest zrealizować film inspirowany poezją?
Sprawą zdecydowanie najtrudniejszą jest walka ze spłyceniem poezji. Język filmu jest subtelny na tyle,
że niejednoznaczność wierszy największych pisarzy da się w nim opowiedzieć, z drugiej strony jednak
mocno obawialiśmy się o nasze braki, zarówno w umiejętnościach jak i doświadczeniu. Cokolwiek jednak
by nie mówić, prace Laureatów konkursu, tych którzy zajęli wyższe miejsca od naszej dwójki, udowodniły
mi, że potencjał tkwiący w przenoszeniu myśli poetów na ekrany jest ogromny.
6. Jak powstawał film? Jakie były kolejne etapy jego realizacji?
Mogę wyróżnić zasadnicze dwie części pracy. Pierwszą z nich była organizacja naszych rozmów i znalezienie
łącznika pomiędzy nami, a interesującymi nas osobami. Nieocenioną pomocą okazał się wówczas reżyser
i scenarzysta Norbert Rudaś. Po przedstawieniu projektu przeszliśmy do kilkudniowej organizacji sprzętu
i miejsca rozmów, a przede wszystkim do powiadomienia naszych przyszłych rozmówców o planowanym
filmie. W końcu nadszedł ten kulminacyjny dzień zdjęć, kiedy to daliśmy z siebie wszystko, i po całym dniu
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spędzonym na dwóch planach zdjęciowych powróciliśmy do domów z ogromem materiału w pamięci
aparatu i komputera. I tutaj przechodzimy do drugiej części procesu realizacji, czyli montażu.
Nasze początkowo optymistyczne plany zakończenia prac przed powrotem do szkoły okazały się
zupełnie nietrafne, projekt zaś toczył się przez około dwa tygodnie. Typowy dzień w "montażowni" z jakiej
uczyniliśmy pokój Bartka, rozpoczynał się z samego rana, kończył zaś gdy już od dłuższego czasu za oknem
panował mrok. W każdym razie, na samym końcu pracy całość materiału znaliśmy niemal na pamięć
i uśmiech zadowolenia po zakończeniu montażu i usłyszeniu pozytywnych opinii naszych rodzin trudno
porównać do jakiegokolwiek wcześniejszego sukcesu.
W tym miejscu powinienem również wspomnieć o udziale jeszcze jednego Absolwenta ZSO nr 4
w projekcie, Janka Załęskiego. Mój muzycznie uzdolniony przyjaciel pozwolił nam skontaktować się ze
swoim starszym kolegą, który przygotował podkład do naszego filmu bez którego jego ogólny przekaz byłby
znacznie mniej wyrazisty. Janek służył również radami w trakcie produkcji.
Tak więc zakończyliśmy pracę, zapakowaliśmy płytę w kopertę i pozostawiliśmy w sekretariacie XIV Liceum
im. Zbigniewa Herberta, oczekując na wyniki. Wyniki, które okazały się bardzo satysfakcjonujące, zwłaszcza,
jeśli weźmiemy pod uwagę, że był to nasz pierwszy filmowy projekt.
7. W jaki sposób narodziła się pasja filmowa?
Punktem przełomowym był chyba rok 2013, w który wkroczyłem z postanowieniem "odnalezienia w sobie
kinomana", co wywołane było zapoznaniem się z kilkoma naprawdę dobrymi produkcjami w roku
poprzednim. A potem... poszło z górki. Teraz oglądam kilka filmów w tygodniu, jak również staram się
poznawać coraz większą ilość seriali telewizyjnych. W kinie fascynuje mnie przede wszystkim bogactwo
środków i pozycja na granicy wielu dziedzin sztuki, łączenie scenariuszy, ścieżki dźwiękowej i muzyki,
pracy kamery, oświetlenia, kostiumów i scenografii.
Korzystając z okazji udzielania wywiadu do gazetki szkolnej, chciałbym pozdrowić wszystkich moich
znajomych z Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich, zarówno uczniów, jak i przede wszystkim moje
niezapomniane grono nauczycielskie, które niezmiennie wspominam z ogromną sympatią i szacunkiem i bez
którego z pewnością nie byłoby sukcesu wspomnianego w tekście. Z całą przyjemnością dziękuję więc pani
Magdalenie, mojej ulubionej polonistce tak dobrze obeznanej zarówno w filmach, jak i serialach,
za zaproszenie do udzielenia wywiadu i wszystkim swoim nauczycielom. Pozdrawiam i do zobaczenia!
Nagrodzony w tegorocznym Konkursie Herbertowskim film autorstwa naszego absolwenta Michała
Szałaja można obejrzeć w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=l4ZRe5TKIoc

Zapraszamy do współpracy
Wszystkich, którzy chcieliby tworzyć redakcję gazetki szkolnej, mają „żyłkę pisarską”, drzemie w nich duch
reportera – zapraszamy do współpracy. Zgłoście się do Waszych nauczycieli polonistów.
Czekamy!

6

W maju 2014 roku odbyła się wycieczka szkolna do Włoch. Przez pięć dni spotykaliśmy
się z kulturą i poznawaliśmy zabytki jednego z najpiękniejszych europejskich krajów.
Pierwszego dnia po przyjeździe zwiedzaliśmy Wenecję. Położona na północy Włoch wyspa
zauroczyła niejednego swoim romantycznym klimatem, a bogato zdobione maski weneckie to pamiątka,
którą każdy musiał zabrać do domu.
Kolejny dzień to wizyta w Watykanie i audiencja u papieża. Ci, którym udało się zobaczyć biskupa
Rzymu, starali się robić pamiątkowe zdjęcia, aby uwiecznić ten moment. Następnie udaliśmy się na
podziwianie Koloseum – najpopularniejszej budowli Rzymu. Mieliśmy okazję dowiedzieć się co nieco
o historii Koloseum oraz o starożytnych zawodach sportowych, które kiedyś tam przeprowadzano.
Przed przyjazdem do hotelu spacerowaliśmy wąskimi uliczkami włoskiej stolicy.
Trzeci dzień wypełniło nam podziwianie wnętrza Kaplicy Sykstyńskiej oraz pożegnanie z
„wiecznym miastem”. Był czas na spacerowanie i pamiątkowe zdjęcia.
Przedostatni dzień naszej wycieczki również był pełen wrażeń. Tego dnia odwiedziliśmy Asyż oraz
San Marino.
Na koniec zaplanowano zabawę w Mirabilandii – największym włoskim parku rozrywki. Osiągająca
prędkość 120 km/h kolejka górska iSpeed czy pełna zakrętów kolejka Katun to tylko niektóre z atrakcji,
jakie mogliśmy wypróbować.
Kiedy wycieczka się skończyła, wszyscy byli zgodni co do jednego – warto było spędzić ten tydzień
we Włoszech ze względu na wspaniałą atmosferę i niezapomniane wrażenia.
P.F.
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Tak wielu laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych w naszej szkole jeszcze
nie było! To nasi najlepsi z najlepszych:
Szkoła Podstawowa.
• Zuzanna Małysza (kl.6c) - laureatka konkursu z matematyki
• Jonasz Rzucidło (kl. 6b) - laureat konkursu z historii i finalista z przyrody
• Paweł Grymuza (kl.6a) - laureat konkursu z historii
• Mateusz Szałkowski (kl.6d) - finalista konkursu historycznego
• Grzegorz Rogowski (kl.6d) - finalista konkursu historycznego
• Aleksandra Dudziak (kl.6b) - finalistka konkursu historycznego
Gimnazjum
• Agnieszka Sobota (kl.2a) - laureatka konkursu z historii
• Michał Filimowicz (kl.2a) - laureat konkursu z historii
• Patrycja Felisiak (kl.3a) - laureatka konkursu z języka polskiego i finalistka konkursu ortograficznego
• Grzegorz Leszek kl.3b) - laureat konkursu z języka angielskiego
• Alan Bryłowski (kl.2b) - laureat konkursu z matematyki i chemii
• Marcin Skrok (kl.3d) - finalista konkursu geograficznego
• Malwina Szydłowska (kl.2d) - finalistka konkursu geograficznego
• Adrian Skrobas (kl.3d) - finalista konkursu z języka polskiego
Gratulujemy!
Nasi uczniowie z dobrym skutkiem konkurowali w wielu różnych dyscyplinach sportowych. Oto wyniki:
• Piłka koszykowa - reprezentacji chłopców z Gimnazjum nr 6 zajęła IV miejsce wśród lubelskich
gimnazjów w Gimnazjadzie miasta Lublin
Skład drużyny: Adrian Sobjanek,Piotr Sokół,Piotr Szostak, Paweł Szyszkowski, Karol Koleśnik,
Kamil Maj, Mateusz Molestak, Damian Wójcik, Paweł Rak, Sebastian Pidek, Tycjan Tatara, Karol
Wróbel, Piotr Auvray, Kamil Franczak.
• Pływanie - w Igrzyskach Szkół Podstawowych miasta Lublin w pływaniu Martyna Piesko zajęła
I miejsce w Lublinie w stylu grzbietowym z czasem 33,76.
Na szczeblu Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu Martyna zajęła II miejsce
z czasem 0:35,57.
• Piłka ręczna - reprezentacja dziewcząt z SP nr 44 w zajęła IV miejsce w Igrzyskach Szkół
Podstawowych miasta Lublin. Skład drużyny: Oliwia Kozak, Katarzyna Wielgus, Wiktoria
Gołębiowska, Klaudia Siodłowska, Wiktoria Turowska, Paulina Waliczek, Aleksandra Kanadys, Iga
Mirosław, Oliwia Tedorowicz, Gabriela Kwaśniewska, Gabriela Sokół. Janina Dziuba, Monika
Dolecka, Natalia Kamińska.
• drużyny dziewcząt z Gimnazjum nr 6 zajęła IV miejsce w Gimnazjadzie miasta Lublin w Piłce
Koszykowej.
Skład reprezentacji: Weronika Chaberska, Małgorzata Długosz, Małgorzata Duda, Julia Dziuba,
Aleksandra Olek, Karolina Grodek, Laura Arażna, Edyta Bielak, Aleksandra Majak, Katarzyna
Zagórska
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Nasi koszykarze, jak widać, dobrze prezentują się nie tylko na boisku.

Aktualności z życia szkoły
ITALIADA
10 kwietnia tego roku odbyło spotkanie podsumowujące konkurs wiedzy o Italii. Uczestnicy Italiady
udowodnili, że ich wiedza o Włoszech nie ogranicza się do skojarzenia Krzywej Wieży z Pizą,
czy Koloseum z Rzymem. Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Uczennice naszego
gimnazjum zajęły czołowe lokaty: Kinga Cichoń – I miejsce, a Julia Rybicka - III miejsce. Kinga w nagrodę
pojedzie na wycieczkę do jednej ze stolic europejskich z Biurem podróży Fun-Tour z Łodzi.
Uczniowie klas szóstych także wzięli udział we „włoskich” zmaganiach – drużyna z klasy 6 d zajęła
I miejsce w „Mini-Italiadzie”, a nagrodą będą zaproszenia do restauracji Atrium.
Gratulujemy zwycięzcom!

„JAK SIĘ BAWIĆ, TO SIĘ BAWIĆ!”
11 kwietnia, w sobotę, odbył się bal szóstoklasistów, którzy niedługo pożegnają się ze swoją szkołą,
nauczycielami, koleżankami i kolegami. To była dobra okazja, aby pobawić się we wspólnym gronie.
Rodzice zapewnili pyszne ciasta i przekąski, starsi koledzy fajną muzykę. Wszyscy dobrze się bawili,
co można zobaczyć na zdjęciu.
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Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego gimnazjum. Dla każdego
każ
coś miłego ☺
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Patryk Pniewski
ur. 30 lipca 1991r. w Płocku. Student Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej we Wrocławiu. Występował w Pierwszej Miłości,
Galerii, Ojcu Mateuszu i Komisarzu Aleksie. W tym roku kończy
studia i pisze prace magisterską.
K: Do miejsca, w którym jesteś, szedłeś krętymi schodami.
Co dawało Ci siłę i motywację do tego?
P: Co dodawało mi motywacji? Jestem człowiekiem, który
realizuje swoje marzenia.. Nie boję się podjąć ryzyka. Wolę spaść
z wysoka niż mieć wyrzuty sumienia, że nie podjąłem walki. Tak
naprawdę wynika to więc z mojego uporu i dążeniu do
wyznaczonego celu. Nikt mi nie pomagał „fizycznie” w niczym.
Sam dochodziłem do tego małymi kroczkami. Mój tato zawsze był
przeciwny, żebym został aktorem, bo to „niemęskie”, jednak się
nie poddałem.
K: Gdzie się lepiej czujesz: na deskach teatru czy przed
kamerą?
P: Myślę, że na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Nie mogę w 100% stwierdzić, gdzie się lepiej
odnajduję: przed kamerą czy na scenie. Na pewno praca w teatrze jest bardziej stresująca i wymaga więcej
pracy niż ta w serialu. Nie da się tak naprawdę tego porównać i powiedzieć, gdzie się człowiek lepiej czuje.
K: Od kiedy interesujesz się teatrem i aktorstwem?
P: Moja przygoda z teatrem zaczęła się w trzeciej klasie gimnazjum. Już wtedy grałem w kilku
spektaklach szkolnych, ale chciałem się bardziej realizować i zapisałem się do grupy teatralnej w domu
kultury. W liceum zacząłem szperać w Internecie w poszukiwaniu spektakli i ról w serialach. Kończąc szkołę
średnią, chciałem dalej się realizować w tym kierunku, więc zawiozłem dokumenty do PWST
we Wrocławiu. Zostałem przyjęty dopiero po drugim naborze, teraz piszę pracę magisterską i mam zamiar
dalej się rozwijać.
K: Kiedyś aktorstwo było twoim marzeniem, a jak się czujesz teraz - po jego zrealizowaniu?
P: Realizacja moich marzeń nie była prosta, ale warta tych wszystkich nieprzespanych godzin.
Jest to duża satysfakcja, ale jeszcze większy apetyt na nowe wyzwania.
K: Twój zawód jest ciężki - to ciągłe bycie na świeczniku. Jak sobie z tym radzisz?
P: Radzę sobie, ale nie jest łatwo. Niektórzy aktorzy, nawet z Pierwszej Miłości, wyśmiewają mnie,
nie życzą mi dobrze. Dla nich show biznes to praca i pieniądze, nic poza tym. Ja jestem człowiekiem, który
nie słucha hejtów; staram się nie imprezować i nie pić alkoholu, żeby przestać myśleć o wszystkim. Mam
swoich „wspieraków”, którzy pokonują dla mnie setki kilometrów, uciekają z domów (nie pochwalam tego).
Cieszę się, że ich mam, bo są cudowni i zawsze mogę na nich liczyć.
K: Dziękuję za wywiad i poświęcony czas. Życzymy Ci, Patryku, wielu wymarzonych ról filmowych
i teatralnych, które pozwolą na realizację Twojego talentu.
Rozmawiała – Kinga Gajowiak
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KRZYŻÓWKA

1. Poemat heroiczny (epicki), jeden z najstarszych i najważniejszych gatunków epiki.
2. Opiekunka Oskara - śmiertelnie chorego bohatera dzieła E.E. Schmitta.
3. Inaczej powstanie zbrojne, rewolta.
4. Rzeka, którą w mitologii greckiej musiał przekroczyć zmarły, by dostać się do Hadesu.
5. Środek poetycki, w którym obce znaczeniowo wyrazy zestawia się ze sobą, by uzyskać dla nich nowe,
przenośne znaczenie.
6. Przenośne zestawienie pojęć o przeciwstawnym, wykluczającym się wzajemnie znaczeniu np. spieszyć się
powoli.
7. Tytuł owa bohaterka dramatu W. Szekspira pochodząca z rodu Kapuletów.
8. Epoka w kulturze, która rozwijała się w Europie w XVII wieku i nastąpiła bezpośrednio po renesansie.
9. Przenośna, niemiecka maszyna szyfrująca, której kod został złamany dzięki pracy polskich matematyków.
10. Cykl utworów żałobnych stworzony przez Jana Kochanowskiego z okazji śmierci córki.
11. Koza, piastunka Zeusa.
12. Miłośnik, znawca, zbieracz książek.
13. Jeden z trzech wielkich romantyków, autor "Świtezianki" i "Dziadów".
14. Tytułowy bohater dzieła A. Saint-Exupery o chłopcu poszukującym przyjaźni.
Rozwiązaniem krzyżówki jest.................................................., czyli sztuka pisania listów.

KULTUROŻERCY
Coś do obejrzenia..."Whiplash" reż.
Damien Chazelle
Komplementom dla produkcji "Whiplash" nie ma końca. „Whiplash” to idealny przykład filmu, który
wychodząc od utartych klisz, nie zadowala się prostymi rozwiązaniami, a konsekwentnie buduje swoją
własną fabułę. Głównym bohaterem jest dziewiętnastoletni Andrew Neiman, student prestiżowego
Konserwatorium Shaffera, marzący o dostaniu się do legendarnej orkiestry jazzowej pod przewodnictwem
cholerycznego Fletchera.
W tle wielka muzyka i opowieść o sztuce wartościowanej przez ilość wylanych łez i krwi zakrzepłej na
pałeczkach do perkusji. Warto zobaczyć to dzieło!!!
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