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NASZYM PEDAGOGOM W DNIU ICH ŚWIĘTA 
ŻYCZYMY WIELU SUKCESÓW! 

                                                                                     Zespół redakcyjny 

 

 

JUŻ JESIEŃ…                                         Rys.  Karolina Ćwikła, 2a 



 
DWA  FILMY O DYWIZJONIE 303. 

       Jako osoba interesująca się II wojną światową, a w szczególności bitwami 

powietrznymi, nie mogłem przegapić tytułu 303. Bitwa o Anglię. Film w reżyserii 

Davida Blaira powstał we współpracy polsko-angielskiej i jest jednym z dwóch 

tegorocznych obrazów podejmujących temat zmagań pilotów z okrytego sławą 

dywizjonu. Drugi z nich to Dywizjon 303. Historia prawdziwa (reż. Denis Delič) – film 

polskiej produkcji, z którym również miałem okazję zapoznać się wraz z całą klasą. 

      Akcja obu filmów rozgrywa się w trakcie Bitwy o Anglię, podczas której siły Royal 

Air Force, wspierane przez pilotów wielu narodowości, starły się z potęgą Luftwaffe. 

Produkcja polsko-angielska zaczyna się od prologu, w którym zostaje przedstawiony 

nam główny bohater, Jan Zumbach. Poznajemy jego historię i motywy, dla których 

zdecydował się przedostać z terenów okupowanej Francji do Wielkiej Brytanii, aby 

móc kontynuować walkę ze znienawidzoną III Rzeszą Niemiecką. W filmie polskim, 

niestety, brakuje wprowadzenia, bohaterowie zostają przedstawieni w sposób 

zdawkowy i powierzchowny, co powoduje, że widz może z początku poczuć się 

zagubiony. Dodatkowo nie zdecydowano się tu na jednego protagonistę, tylko 

funkcję tę przydzielono kilku osobom. W rezultacie postacie wydają się papierowe      

i stają się nieco monotonne. Moim zdaniem 303. Bitwa o Anglię pod względem fabuły 

jest o wiele lepszym filmem od swej siostrzanej produkcji. Wyraźnie nakreślony został 

tu główny bohater, którego historię widz poznaje z jego własnej opowieści dzięki 

zabiegowi retrospekcji. Postacie drugoplanowe też są ukazane w bardziej plastyczny 

sposób niż w polskiej produkcji, jednakże jest coś, w czym Dywizjon 303. Historia 

prawdziwa góruje nad filmem Davida Blaira: w interesujący sposób pokazuje nam 

zindywidualizowanego antagonistę (w 303. Bitwa o Anglię takowego nie ma). Tę rolę 

pełni niemiecki oficer Luftwaffe, przedwojenny przyjaciel jednego z bohaterów; jego 

historia jest ciekawa, a sama postać – plastyczna i wyrazista.  

    Kolejnym walorem polskiej produkcji są efekty specjalne, które możemy podziwiać 

w scenach walk powietrznych. W 303. Bitwa o Anglię starcia na niebie wyglądają jak 

„wyjęte” z gry komputerowej; wyraźnie widać ich sztuczność oraz (momentami) 

niedopracowanie. W polskim filmie efekty specjalne są na wyraźnie wyższym 

poziomie, a sceny bitew powietrznych stają się dzięki temu bardziej realistyczne. 

     Uważam, że film 303. Bitwa o Anglię jest lepszy od swego polskiego odpowiednika 

– Dywizjon 303. Historia prawdziwa, obydwa jednak warto obejrzeć. Są to                     

z pewnością nie tylko widowiska o dynamicznej fabule, ale i dzieła, które pozwalają 

po latach przeżyć jeden z najdramatyczniejszych epizodów II wojny światowej. 

Piotr Jądrzyk, 2a 



 

                                    Serial „Atypowy” 

Chyba każdy z nas ma swoje 

ulubione piosenki, filmy lub obrazy, 

na które trafił zupełnie przypadkiem. 

Moją ulubioną piosenką „z 

przypadku” jest „Upadam” zespołu 

Lipali, filmem cała seria „Piratów z 

Karaibów, obrazem „12 krajobrazów" 

Qi Baishi. Od niedawna do grona 

Ulubionych Przypadków należy 

serial „ Atypowy”. Opowiem Wam 

trochę o nim…                                              

       

       „Atypowy”  

to historia autystycznego 

osiemnastolatka , który postanawia 

znaleźć sobie dziewczynę. Jak na komediodramat przystało, wyniknie 

z tego niezłe zamieszanie, a widz na zmianę będzie wzruszał się 

i zaśmiewał - przynajmniej w moim przypadku tak było. Nie wiem, z jakim 

odbiorem ze strony osób żyjących z autyzmem nowa produkcja Netfliksa 

się spotka, ale choć sporo w niej stereotypów, myślę, że warto docenić to, 

że temat autyzmu został przedstawiony w takiej właśnie formie - poniekąd 

odświeżonej, zabawnej i wzruszającej. W formie, która dotrze do młodych 

ludzi i, która nie koloryzuje rzeczywistości.    

    Ja tu gadu - gadu i ciągle nic o bohaterach, 

więc zaczynajmy! Sam to uroczy i bardzo inteligentny dzieciak, który ma 

dosłownie bzika na punkcie Antarktydy i pingwinów. Ma swoje dziwactwa, 

trudno mu odnaleźć się w wielu sytuacjach dnia codziennego, lecz dzięki 

technologii, której wielkim fanem jest Samuel, radzi sobie w szkole,         

na ulicy i w zatłoczonych pomieszczeniach. Na szczęście otrzymuje duże 

wsparcie od rodziców i siostry. Czasami nawet przesadne. Odskocznią 

jest kumpel z pracy – seksistowski  Zahid – to za jego radą Sam 

postanawia odkryć, jak wygląda życie   u osób bez autyzmu. Od pierwszej 

minuty serialu siedzimy w głowie Sama i poznajemy świat jego oczami. 



To zbliża nas do bohatera i jednocześnie pozwala dostrzec, jak jego myśli 
zmieniają się w zależności od nastroju. Na chłopcu autystycznym jednak 

świat się nie kończy. Twórcy serialu postanowili pokazać również 
problemy, z jakimi boryka się jego otoczenie. To szalenie ważne, 

żeby dopuścić do głosu także innych, by pokazać, jak wygląda ich życie                   

z autystycznym członkiem rodziny. Bo każdy z nich skoncentrowany jest 

na Samie, a tym samym, jest z nim identyfikowany. Najbliżsi przyszłego 

naukowca zapominają o sobie – i to wprowadza najwięcej dramatu 

najnowszej produkcji Netfliksa. Już Wam mówię, jak to wygląda. Elza 

Gardner to typowa mamuśka, która poświęciła całe życie dzieciom 

i tak bardzo wpadła w tę rolę, że nie widzi już siebie z innej strony. Kiedy 

więc jej dzieci dorastają i spychają ją na margines, przestaje dostrzegać 
sens w swoim istnieniu.  Wątek Casey to siostra, która żyje w cieniu 

starszego brata, wiele poświęca, wciąż ogromnie się stara, a i tak wydaje 

się przezroczysta. Jej “wielkie momenty” zawsze są mniej ważne, 

a  sukcesy mogą zostać przyćmione. Bardzo lubię tę postać, ponieważ 
mimo zepchnięcia na margines, nie kieruje swojej złości do Sama. Z kolei 

wątek Douga , ojca niesamowitego rodzeństwa, jest bardzo zasmucający. 

Facet jest ciepłą osobą, fantastycznym ratownikiem (to zapewne po nim 

Sam odziedziczył zdolności naukowe i biologiczne), ale dla świata jest 

“tylko ojcem”. Jest pomijany przez społeczeństwo, a na piedestale stoi 

matka - Elza.        

   Za co pokochacie „Atypowego”? To proste. Nowy serial 

Netfliska opowiada o problemach, z którymi na co dzień się nie stykamy. 

Obala też pewne mity, bo ludziom często wydaje się, że osoba 

autystyczna skazana jest na życie odludka.  Tymczasem Sam chodzi 

do publicznej szkoły  i ma pracę. Tym, za co ja pokochałam nową 

produkcję Netfliksa, jest przede wszystkim jej prawdziwość. W czasach, 

w których stawia się na seriale o superbohaterach i wybitnych 

detektywach, miło jest obejrzeć coś, co jest po prostu ciepłe, szczere 

i normalne. „Atypowy” wzbudza wiele emocji, ale też przyciąga swoją 

zwyczajnością. To dobrze opowiedziana historia, przy której można śmiać 
się i płakać, która porusza ważne problemy i o której łatwo się 

nie zapomina. Dla zachęty dodam jeszcze, że serial składa się z dwóch 

sezonów, każdy po 9 odcinków, trwających 30 minut…. cóż więcej 

dodać?? Obejrzycie, obejrzyjcie  i jeszcze raz obejrzyjcie tę niesamowitą 

produkcję. ☺                                         

Joanna Seliga, 2a 



 

Zimna wojna  porusza  

Zimna wojna  - czarno-biały  film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego.  

Produkcja opowiada o trudnej miłości, w szalenie trudnej i brutalnej 

epoce dla Polski. Nasza ojczyzna została tam ukazana jako szara, 

zimna i zniewolona kraina, w której zrodziło się skomplikowane 

uczucie, między utalentowanym kompozytorem a piękną i oryginalną 

śpiewaczką. Burzliwa relacja kochanków, oparta na nieustannej wojnie 

i niestałości w uczuciach, ma nawiązywać do czasów, w których 

rozgrywa się cała akcja, jak i do samego tytułu. Tłem dla dziejących  

się wydarzeń, poza Polską, jest powojenna Francja, Berlin i miejscami 

Jugosławia. W każdym z tych miejsc parze towarzyszyły zarówno 

dobre, jak i złe emocje, najpewniej dlatego koniec ekranizacji jest tak 

zaskakująco poruszający i refleksyjny. A jaki to koniec, dowiecie się 

tylko oglądając i przeżywając tę historie razem z nimi.  

Całej realizacji towarzyszył ponury, zimny i przygnębiający nastrój, 

który został stworzony za pomocą czarno - białych barw, moim 

zdaniem, idealnych do stworzenia takiego klimatu. Przenoszą nas one 

do szarej rzeczywistość tamtejszych czasów i pomagają wczuć się      

w panującą tam atmosferę. Role aktorskie zostały przypisane 

fantastycznym artystom, o ogromnym talencie i pasji . Włożyli wiele 

wysiłku w to, aby każdy z nas mógł się z jednym z nich identyfikować    
i w jednym z nich zakochać. Przeżywać to, co przeżywał bohater: 

śmiać się, płakać, złościć lub umierać. Ja utożsamiam się z główną 

bohaterką pod względem porywczego charakteru i wybuchowego 

temperamentu. Po zlepieniu tego wszystkiego powstaje nienagannie  

skomponowana całość , pozostawiająca spory niedosyt i zmuszająca 

do refleksji nad światem, ludźmi i tym, co ich wyniszcza.   

Podsumowując, film jest: doskonałym odzwierciedleniem czasów 

stalinowskich, piękną historią  gwałtownej miłości, zachętą                  

do życiowych refleksji, którą docenią koneserzy kina dramatycznego.  

Patrycja Łuczak, 2a 



 
Kler nie taki zły…  

 

Na wstępie powiem, że nie powinno słuchać się ludzi, którzy nie widzieli 

(tego konkretnego) filmu i się wypowiadają na jego temat, jak o ataku      

na Kościół. Nie ma bowiem w tym filmie nic obrazoburczego, nie ma ataku  

na Kościół, wyznawane poglądy czy cokolwiek innego. Nie ma. Ten film   

w rzeczywistości porusza ludzkie problemy, z którymi w mniejszy bądź 
większy sposób można się utożsamić. I, oczywiście, nie można 

powiedzieć, iż problematyka w nim zawarta dotyczy tylko Instytucji 

Kościoła, ona jest raczej uniwersalna. Smarzowski jednak zwraca nam 

uwagę na to, iż przedstawione problemy mają miejsce nawet w Kościele.  

Kto odnajduje się jakkolwiek w twórczości Wojtka Smarzowskiego, ten 

wie, że mamy tutaj do czynienia ze swego rodzaju kondensacją, 

przerysowaniem. Trudno jednak zaprzeczyć prawdziwości jego obrazów. 

Pomówmy jednak o fabule filmu. Opowiada ona bowiem historię czterech 

księży, z czego trzech z nich się przyjaźni od momentu strasznej 

katastrofy,  która miała miejsce kilka lat wcześniej. Nie ma tutaj głównego 

bohatera, lecz na pewno w jakiś sposób wyróżnia się na tle całej historii 

Arkadiusz Jakubik ze swoją postacią. Nie przesadzę, jeśli powiem, iż jest 

to najprawdopodobniej jego najlepsza rola. W ogóle obsada tego dzieła 

jest fantastyczna, od Jakubika poprzez duet Jacek Braciak i Janusz Gajos 

aż po Więckiewicza – który, niestety, podobał mi się najmniej – wszyscy 

są tutaj dobrani koncertowo. Dobra obsada to już połowa sukcesu, 

Smarzowski nie zawiódł, drugą połowę sukcesu stanowi natomiast 

scenariusz. I tutaj, niestety, reżyser popełnił błąd, bowiem nie daje 

żadnego pola do interpretacji, owszem, film daje do myślenia, jednak 

brakuje tam pewnej swobody. Widz jest cały czas prowadzony jak za 

rączkę, wszystko jest tutaj fabularnie dopięte na ostatni guzik, a jednak 

osobiście uważam, że można by jednak w tego typu kinie wymagać 
czegoś jeszcze od widza. Niemniej jednak sama historia jest 

opowiedziana bardzo sprawnie, dialogi są naturalne, chociaż zdarzają się 

teksty, które nie dość, że są zaprzeczeniem wcześniej wspomnianej 

naturalności, to jeszcze sprawiają wrażenie wetkniętych na siłę, tak jakby 

reżyser nie do końca wiedział, jak połączyć pewne wydarzenia.                

Na szczęście wyżej wspomniany problem dotyczy tylko postaci 

trzecioplanowych. I tak naprawdę to jedyna rzecz, do jakiej można się 

przyczepić, aktorstwo jest na wybitnym poziomie, świetnie skomponowana 



i dobrana, minimalistyczna muzyka Mikołaja Trzaski, no i przepiękne 

zdjęcia, za które odpowiada Tomasz Madejski.  

Jeśli miałbym ocenić ten film w jakiejś skali, załóżmy dziesięciostopniowej, 

to oceniłbym na osiem. Jest to bez wątpienia dzieło ważne, takie które 

trzeba zobaczyć. Nie atakuje Kościoła, tylko mówi, że każdy z nas jest 

człowiekiem, w tym księża. Nikogo ten film nie obraża. Uświadamia tylko, 

iż ludzkie problemy dotykają nawet osoby, które w powszechnej opinii  

błędnie postrzegane są jako wiecznie ,,czyste”.  

 ,,Kościół jest święty, ale tworzą go ludzie grzeszni.”     

                                                                                                   IR        

 

 

SAMORZĄD SZKOLNY              

W naszej szkole odbyły się niedawno wybory do samorządu szkolnego.  

Uczniowie zadecydowali, że:  

Przewodniczącą zostanie Zuzanna Lubaszewska,  

Zastępcą Zuzanna Rosłon,  

Skarbnikiem Sylwia Grzonkowska,  

Sekretarzem Sandra Janasik.  

Po kilku spotkaniach samorząd uznał, że w najbliższym miesiącu odbędzie 

się kilka akcji, m.in. dzień subkultur (dana klasa przebiera się                       

w wylosowane przez siebie stroje charakterystyczne dla „swojej” 

subkultury), kolorowe dni (ubranie się na kolor danego dnia działa jak 

szczęśliwy numerek), zdecydowano także o wprowadzeniu nowych 

wzorów naszych mundurków. 

Opiekunem samorządu szkolnego została pani Krystyna Zaprawa. 

                                                                                                                             

Sandra Janasik  

 

 



  
 

Po Drugiej Stronie  

 

Straszne to uczucie,  

Żyjesz z boku tego muru,  

Idziesz obok tego muru,  

Beztrosko, szczęśliwie,  

biegniesz na spotkanie... 

Cieszysz się słońcem czy  

zapachem liści, ale po  

tamtej stronie już 
tak nie ma.  

Tam jest smutek, strach,  

głód i choroby.  

Ciągły płacz i pytanie :  

Czy przetrwam kolejny dzień ?  

Wszyscy boją się śmierci  

ale czy dla ludzi po drugiej  

stronie muru tak nie będzie lepiej ?  

Skończą się ich męki  

i cierpienia.  

Nie wiem... 

Wiem tylko jedno, że za  

każdym razem,  

jak o tym pomyślę,  

mam łzy w oczach,  

jak można było stworzyć  
miejsce zagłady w środku  

Warszawy,  

jak w ogóle można  

było tworzyć coś takiego.  

Zabijać niczemu winnych  

ludzi,  

takich samych jak wszyscy...  

 

                      Roksana Pieszczek, 1A 


