
 

Kwiecień 2019 

 

 

 

                                                                                             Rys. Karolina Ćwikła, klasa 2a 

ZDROWYCH I SPOKOJNYCH                              

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

życzy zespół redakcyjny 



 

Krzysztof Zanussi w naszym LO 

Krzysztof Zanussi,  
czyli człowiek renesansu w polskiej kinematografii 
 

 W pierwszy piątek kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie 

autorskie z docenianym na skalę europejską reżyserem - Krzysztofem 

Zanussim. Swoje orientalne nazwisko zawdzięcza włoskim korzeniom. 

Wywodzi się z rodziny inteligenckiej italijskiego pochodzenia, swoją 

wizytę rozpoczął właśnie od zaprezentowania krótkiej autobiografii. 

Opowiedział nam o swoim życiu w czasach II wojny oraz o tym, jak 

wpłynęło ono na jego twórczość. Już na wstępie wykazał się sporym 

poczuciem humoru i dystansem do samego siebie. Pokoleniowo jego 

rodzina zajmowała się architekturą, jednak jak sam stwierdził : “Bardzo 

lubił fizykę, jednak fizyka nie lubiła jego”, co właśnie wpłynęło na 

zmianę kierunku studiów. Udał się więc na filozofię, którą studiował na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Równocześnie zaczął rozwijać swoją 

pasję w amatorskim ruchu filmowym. Gość podzielił się z nami swoimi 

refleksjami na temat Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, między 

innymi właśnie jego karykaturalny wygląd i radziecki styl upewniły go, 



że nie chce zajmować się architekturą. Rozpoczął studnia na Wydziale 

Reżyserii w Łodzi.  Swoją opowieść o reżyserii snuł Krzysztof Zanussi 

z pasją i zaangażowaniem, porównywał tworzenie filmu do 

opowiadania historii. W początkach swojej kariery czerpał inspirację     

z francuskiego powieściopisarza Honore’a de Balzaca. To właśnie      

on miał ogromny wpływ na dalsze losy twórczości naszego Gościa. 

Reżyser podzielił się z nami odrobiną swojego światopoglądu oraz 

dygresjami m. in. na temat automatyki, medycyny i usług. Pomimo 

swojego wieku, uważam, ma bardzo współczesny pogląd na świat. 

Rozważał  nad przyszłością oraz skrytykował przesadną pogoń za 

pieniądzem. W mniemaniu reżysera nie należy demonstrować 
bogactwa. Z jego słów wnioskuję, że jest minimalistą w pozytywnym 

tego słowa znaczeniu. Nie obnosi się ze swoją karierą i talentem,    

gdyż cytuję : “ Nie bogactwo,  czyni nas szczęśliwym”. Krzysztof 

Zanussi uznał, że ceni w ludziach ciekawość    i chęć poznania świata. 

Wspomniał o tym przy opowieści o swojej podróży do Meksyku. Być 
może to, że tak wiele zobaczył, miało wpływ na jego pogląd na świat. 

Artysta dał nam, uczniom również wskazówki do używania poprawnej 

polszczyzny. Dał do zrozumienia, jak ważna jest znajomość historii, 

sam podzielił się swoją wiedzą o dziejach Rzeczypospolitej.              

Na ekranie pokazał nam filmik, który był lekcją aktorstwa dla 

początkujących artystów. Mogliśmy ujrzeć na nim Macieja 

Zakościelnego, który stawiał swoje pierwsze kroki na deskach teatru,   

w towarzystwie wielkiego aktora Zbigniewa Zapasiewicza. Krzysztof 

Zanussi udzielił odpowiedzi na pytania uczniów, na przykład                 

o problemy przy produkcji filmowej.  

 Uważam Krzysztofa Zanussiego za człowieka renesansu w polskiej 

kinematografii, odnajduje się on w dziedzinach ścisłych, jak i 

humanistycznych. Z jego słów wynika, że włada aż dziewięcioma 

językami. Jest świetnym reżyserem, dyplomatą oraz mówcą.                

Z przyjemnością słuchałam jego opowieści i refleksji. To niesamowity 

człowiek z bagażem pięknych doświadczeń. Przydatnym cytatem dla 

ludzi na naszym etapie życia były słowa : ‘’Znaleźć dziedzinę, w której 

będziecie czuli, że rozwijacie skrzydła”. Po spotkaniu z Krzysztofem 

Zanussim właśnie tym będę się kierować. 

Emilia Parzydło, klasa 2a 



 

„KURIER” – historia nie tak odległa 
 

Ze względu na zamiłowanie do tematyki związanej z II wojną światową 
nie mogłem przeoczyć najnowszego filmu w reżyserii Władysława 
Pasikowskiego zatytułowanego „Kurier”. Opowiada on historię Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego, kuriera Polskiego Państwa Podziemnego, 
działającego w czasie okupacji hitlerowskiej. Film rozpoczyna scena 
ulicznej łapanki i egzekucji mieszkańców Warszawy przez oddziały SS, 
co wprowadza widza w dramatyczne realia tamtych lat. Następnie 
akcja przenosi się do Londynu, gdzie poznajemy głównego bohatera,  
w którego wcielił się Philippe Tłokiński.  

W stolicy Wielkiej Brytanii Jan otrzymuje zadanie przedostania 
się do okupowanej przez III Rzeszę stolicy Polski i przekazania 
dowódcy Armii Krajowej, generałowi Tadeuszowi „Borowi” 
Komorowskiemu, rozkazu wstrzymania decyzji o wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Bohaterowi udaje się dostać do kraju na pokładzie 
samolotu należącego do polskiego dywizjonu transportowego, który 
przerzuca zaopatrzenie dla Armii Krajowej. Podczas próby ponownego 
startu podwozie samolotu zagrzebuje się w rozmokłej ziemi. Jan razem 
z innymi partyzantami próbuje pomóc pilotom wystartować, jednak ich 
wysiłki zrazu nie przynoszą rezultatu. W tym samym czasie w stronę 
miejsca lądowania zmierza kompania Gestapo, zaalarmowana 
dźwiękami silników maszyny. Scena ta buduje wielkie napięcie, a widz 
czuje ogromną ulgę, gdy po wielu nieudanych próbach wystartowania 
samolotowi wreszcie udaje się odlecieć w drogę powrotną. Jan Nowak-
Jeziorański musi dostać się do Warszawy, nie jest to jednak łatwe       
ze względu na poszukiwania go listem gończym…  

Film jest wypełniony licznymi scenami akcji i pościgów. Zawiera 
wiele brutalnych scen, a także przedstawia wątek romansu 
protagonisty z jedną z łączniczek Państwa Podziemnego (jest to wątek 
raczej słabo rozwinięty i według mnie niezbyt ciekawy). Bohater 
ostatecznie dociera do „Bora”, jednak z uwagi na to, że stał się 
świadkiem okrucieństwa okupanta, teraz sam opowiada się                
za powstaniem. Film kończy wybuch powstania w Warszawie. 

„Kurier” jest produkcją traktującą o ciekawej tematyce, z wielu 
powodów wartą zobaczenia. Efekty specjalne są sugestywne,               
a historia – bardzo interesująco poprowadzona. Szczerze zachęcam 
wszystkich do obejrzenia najnowszego filmu Władysława 
Pasikowskiego. Osobiście nie mogę się doczekać kolejnego obrazu 
tego reżysera. 

                                                               Piotr Jądrzyk, klasa 2a 
 



Polak Polakowi... 

Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad pewną cechą naszego 

społeczeństwa. Jest to zjawisko niesamowite, fascynujące i nie 

spotkałem się z nim jeszcze nigdzie indziej, a objawia się zazwyczaj w 

mediach i na portalach społecznościowych. W zasadzie nie wiem, czy 

jest jedno słowo, które by odzwierciedlało to, o czym właśnie piszę, ale 

najbliższe jest chyba słowo ,,zazdrość”. Choć też nie do końca. No, ale 

dobra, może najpierw opiszę, o co konkretnie mi chodzi. 

W zeszłym roku wybitna pisarka Olga Tokarczuk została 

uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Bookera. Booker to jedna      

z najbardziej prestiżowych nagród literackich i jeden z największych 

zaszczytów, jakie mogą spotkać pisarza. Nie da się więc ukryć, że 

dokonanie pani Tokarczuk jest niemałe. Poza tym jest to być może 

najlepszy sposób na promocję naszego kraju w dziedzinie kultury i 

sztuki na arenie międzynarodowej. No i pewnie trudno się z tym nie 

zgodzić. Co zatem się takiego stało? Dlaczego w ogóle piszę o tak 

wspaniałym dokonaniu? Spieszę z wyjaśnieniem.  

Przeglądając media społecznościowe (ale też co bardziej 

radykalną w prezentowanych poglądach prasę), napotykałem na 

komentarze dyskredytujące panią Olgę Tokarczuk. Czytałem teksty 

zarzucające jej antypolskość, żydostwo i powiązania z państwami 

Zachodu (tak, mówię tutaj o Niemcach). Szczerze powiedziawszy,     

nie mam pojęcia, gdzie mógłbym znaleźć fragmenty mówiące o ww. 

cechach. I nie chcę tutaj powiedzieć, że tylko takie komentarze rozlały 

się po sieci. Absolutnie. Było wiele, wiele więcej artykułów z 

gratulacjami itp., jednak dalej pozostawała ta część dyskredytująca 

pisarkę i jej dorobek. Żeby było ciekawiej, to nie był odosobniony 

przypadek. Taka sama sytuacja miała miejsce, gdy bardzo zdolny 

reżyser Paweł Pawlikowski (,,Zimna wojna’’; ,,Ida’’) zdobył Złotą Palmę 

na festiwalu w Cannes. Czyli mamy tu do czynienia znów z 

niesamowitym sukcesem Polaka na skalę światową. I znów miało 

miejsce dokładnie to samo. Wiadro nieprzychylnych komentarzy rozlało 

się po mediach. I ja tak sobie siedziałem i czytałem to, co tam się 

znajdowało. A przez ten cały czas zadawałem sobie jedno pytanie: 

,,Dlaczego?’’. Nie otrzymałem na nie odpowiedzi do dzisiaj. I pewnie 



jeszcze długo nie otrzymam. Bo doprawdy nie ma nic bardziej 

niezrozumiałego jak nienawiść do rodaka za sukces, za godne 

reprezentowanie kraju.  

Zdziwienie pewnie będzie mnie ogarniać jeszcze długo.             

W zasadzie do momentu aż problem nie minie. Na razie uważam 

zjawisko za całkiem poważny defekt naszego społeczeństwa, bo jeśli 
nie potrafimy docenić samych siebie jako narodu, mimo tak 

wyśmienitych sukcesów, jest to poważna kwestia, która może mieć 
wpływ nie tylko na kontakty z obcokrajowcami, ale przede wszystkim 

wpływ na kontakt między nami (Polakami) samymi.   

Takie moje przemyślenia... 

IR 

 

Melancholia  

 

                                                       Tęsknota obezwładnia mnie 

                                                        Tęsknota wypala mnie  

                                                        Tęsknota wykańcza mnie  

                                                        Tęsknota dręczy mnie  

                                                        Tęsknota ciągle jest  

                                                        A z nią, nie ma mnie  

                                                                           Roksana Pieszczek, klasa 1a 



Zespół redakcyjny dziękuje 

Joasi Selidze oraz Paulinie Rybakowskiej 

za współtworzenie naszej gazetki ☺ 
 

Żegnając się z Maturzystami, dedykujemy im wiersz księdza Jana 

Twardowskiego i w dorosłym już życiu życzymy czasu na refleksję. 

 

Ankieta 

 

Czy nie dziwi cię 

mądra niedoskonałość 
przypadek starannie przygotowany 

czy nie zastanawia cię 

serce nieustanne 

samotność która o nic nie prosi i niczego nie obiecuje 

mrówka co może przenieść 
wierzby gajowiec żółty i przebiśniegi 

miłość co pojawia się bez naszej wiedzy 

zielony malachit co barwi powietrze 

spojrzenie z nieoczekiwanej strony 

kropla mleka co na tle czarnym staje się niebieska 

łzy podobno osobne a zawsze ogólne 

wiara starsza od najstarszych pojęć o Bogu 

niepokój dobroci 

opieka drzew 

przyjaźń zwierząt 

zwątpienie podjęte z ufnością 

radość głuchoniema 

prawda nareszcie prawdziwa nie posiekana na kawałki 

czy umiesz przestać pisać 
żeby zacząć czytać? 



 

Spróbuj swoich sił. Rozwiązanie krzyżówki w następnym numerze 

gazetki. 

          

        

         

       

           

          

       

    

        

 

 

1. Niesiesz ją w koszyczku do kościoła w Wielką Sobotę. 

2. Pomalowane jajko. 

3. Jedno z wielkanocnych ciast. 

4. … Piątek- drugi dzień Triduum Paschalnego, dzień, w którym 

ukrzyżowano Jezusa Chrystusa.  

5. Msza poranna w Wielkanoc 

6. Wkładasz ją do koszyczka, symbol ofiary z baranka 

paschalnego.  

7. Figurka z chorągiewką, symbol zmartwychwstałego 

Chrystusa. 

8. 40-dniowy okres przed Wielkanocą.  

9. Wielki …- dzień, w którym ustanowiono dwa sakramenty. 

                                                             


