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Spotkanie z aktorką p. Anną Seniuk 

 

         29 listopada 2019r. w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Piastowie odbyło się spotkanie autorskie zorganizowane przez 
naszą szkołę   z panią Anną Seniuk. Wzięły w nim udział 
wszystkie klasy liceum wraz z opiekunami. Celem tego spotkania 
było zapoznanie młodzieży z warsztatem pracy aktorskiej, 
rozbudzenie zainteresowań artystycznych oraz poznanie dorobku 
aktorki i reżyserki pani Anny Seniuk. 

 
      
    Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11. 
Uczniowie gromkimi brawami na stojąco 
przywitali artystkę, po czym pani Dyrektor 
osobiście powitała panią Seniuk. 
Następnie    głos zabrała aktorka i na 
początku opowiedziała o kilku faktach z 
życia prywatnego. Między innymi 
dowiedzieliśmy się, że dzieci p. Seniuk 
także wybrały artystyczną drogę 
zawodową.  Syn - Grzegorz Małecki to 
znany aktor, a córka Magdalena jest 
skrzypaczką. 
 
 



 

 
 
Dalej aktorka mówiła o swoich najważniejszych rolach filmowych.   
W tym miejscu wymieniła m.in. ulubioną rolę Madzi Karwowskiej    
w kultowym serialu „Czterdziestolatek”, emitowanym w TVP            
w latach 1975-1977. Następnie aktorka mówiła o swojej pracy 
pedagogicznej w Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie, gdzie jest profesorem. W 
międzyczasie uczniowie zadawali aktorce pytania na interesujące 
ich tematy. Naszą uwagę przykuły smutne wspomnienia gościa  
z lat dzieciństwa w czasie II wojny i młodości po wojnie. 
 

 
 
Spotkanie przebiegło w 
przyjemnej atmosferze. 
Aktorka przytaczała 
zabawne anegdotki ze 
swojego życia, rozbawiając 
nimi całą salę.   
 
 
 
 
        
 
 

 
        

                                                  Gość wpisuje się do kroniki szkolnej. 



 
 

 
 

 

Na zakończenie dwoje uczniów w imieniu nas wszystkich 
podziękowało pani Annie Seniuk za ciekawe spotkanie. 
 

 
 
 
To wydarzenie należy 
uznać za korzystne. Było 
dla nas lekcją kultury 
żywego słowa. Mieliśmy 
okazję poznać nie tylko 
świetną aktorkę, ale także 
wysłuchać pięknej 
polszczyzny.                                                            
Spotkanie może stać się 
inspiracją dla niektórych      
z nas  i pomóc  w podjęciu 
decyzji wyboru zawodu. 
                                                                     
Natalia Czub,                
Paulina Niemyjska, klasa 1ag 

          

                



„Upiorna rozrywka” 
 

 „Upiór w operze” Andrew Loyd Weber’a to jeden z 

najsłynniejszych i najbardziej popularnych musicali na świecie. 

Spektakl ma już 23 lata, jednak nadal jest to zapierające dech        

w piersiach widowisko (ja sam oglądałem je już sześć razy). 

 Musical był wystawiany w Teatrze Roma, ale aktualnie, aby 

go zobaczyć, trzeba udać się poza Warszawę (np. do Filharmonii 

Podlaskiej w Białymstoku). Największe wrażenie zawsze robiła     

na mnie scenografia spektaklu. Piękne ozdoby, niesamowita gra 

oświetlenia oraz ogromny żyrandol wiszący nad widownią. 

 „Upiór w operze” ma bardzo interesującą fabułę, w którą 

bardzo szybko można się wciągnąć. Wszystkie postacie są bardzo 

ciekawie wykreowane, a ich historie opowiedziane w intrygujący 

sposób. Warto wspomnieć o strojach noszonych przez aktorów. 

Kolorowe i pięknie wykonane przyciągają wzrok. 

 Spektakl ten jest musicalem, co oznacza, że większość 
kwestii nie jest mówiona, a śpiewana. Tytułowy Upiór jest zazwyczaj 

grany przez Damiana Aleksandra, osobę o niesamowitym męskim 

głosie. Jednak moją ulubioną postacią jest Christine w polskiej 

wersji odgrywana przez wspaniałą Edytę Krzemień. 

 Ten spektakl to także niesamowite doświadczenie dla 

miłośników muzyki. Napisana przez Weber’a melodia jest jednym    

z najważniejszych i najwspanialszych elementów całego show. 

 „Upiór w operze” jest i pozostanie moim ulubionym 

musicalem. Pomimo, że oglądałem to przedstawienie już sześć 
razy, jestem pewien, że udam się na nie jeszcze kilkukrotnie. 

Polecam „Upiora” każdemu melomanowi, poszukującemu 

niezapomnianych wrażeń audiowizualnych. To po prostu coś,        
co trzeba przeżyć samemu. 

Piotr Jądrzyk, klasa 3a 



 

Dominika Gałkowska, Everyday Death (2. odcinek) 

Rok 2014/2015 

Kolejny dzień szkoły, taki sam, jak każdy inny. Powolnym krokiem 

wracałam do domu. Nie śpieszyło mi się jakoś bardzo.                                                                                                                       

–Cześć, jak w szkole?                                                                                                

- Hej. Dobrze, idę do pokoju.                                                                                                  

–Nie wydarzyło się nic ciekawego?                                                                                                                      

- Nie.                                                                                                                         

Tak było codziennie. Cokolwiek by się nie działo,  moja odpowiedź i tak 

brzmiała: dobrze. Jakoś nigdy nie lubiłam rozmawiać o sobie i swoich 

problemach. Tak naprawdę odpowiadałam już rodzicom na to pytanie 

bez głębszego zastanowienia Oczywiście to, że jest dobrze, było 

jednym wielkim kłamstwem. Ale co miałam im powiedzieć?  Nie 

dałabym rady powiedzieć, że codziennie jestem wyśmiewana przez 

mój wygląd. Chociaż swoją drogą ten rok i tak nie był najgorszy. Mogę 

w sumie rzec, że był jednym z lepszych. Podobnie jak następny. Piąta 

klasa minęła mi dość szybko. Nie za dużo się w niej działo była… dość 
normalna. Taka jaka  powinna być zawsze. Czyli bez ciągłego 

obrażania i wyśmiewania.  

Rok 2016/2017 

Jeden z gorszych momentów mojego życia. Moja tamtejsza klasa dała 

mi w tamtym roku do zrozumienia, że w sumie średnio mnie lubi. Tak 

naprawdę nie było osoby, z którą się trzymałam. Po prostu starałam się 

dopasować do towarzystwa. Moja klasa była pełna wrednych, 

fałszywych osób. Męska część klasy w sumie miała mnie gdzieś.          
A przynajmniej tak mi się wydaje… Dziewczyny obgadywały mnie cały 

czas. Mówiły, że jestem brzydka, gruba , i że do nich nie pasuję.  

Często sobie ze mnie żartowały.  Na początku nie zwracałam na to 

uwagi, ponieważ mówiły, że to tylko żarty. Ale każdy ma granice. One 

w pewnym momencie ją przekroczyły. Gdy opowiadały żart o mnie , 

odchodziłam od nich. One, oczywiście, od razu mówiły, że nie znam 

się na żartach, bez powodu się obrażam. Ja nie byłam obrażona, po 



prosu było mi bardzo smutno i chciało mi się płakać. Na koniec roku 

była kilkudniowa wycieczka.  Alex, czyli chłopak, który mi się wtedy 

podobał, zaczął się na niej zadawać z taką jedną dziewczyną. Prawie 

cały czas byli razem. Gdy tylko ich widziałam, miałam ochotę wyjść do 

innego pokoju. Był to smutny widok, ponieważ zdałam sobie wtedy 

sprawę, że on nigdy ze mną nie będzie. Byłam po prostu za gruba i za 

brzydka. Poza tą jedną rzeczą, muszę powiedzieć, że wycieczka była 

bardzo udana. Trochę wyjaśnię to, o co chodziło mi, kiedy mówiłam,  

że ten rok był jednym z gorszych. W końcu na taki nie wygląda. 

Pominęłam kilka zdarzeń, bo uznałam, że nie muszę o nich mówić. 
Poza tym za długo by to trwało. Dlatego wszystko poskracałam. Dzięki 

temu rokowi szkolnemu zrozumiałam, że jedna z gorszych rzeczy, jakie 

mogą cię spotkać w szkole, jest odrzucenie i brak akceptacji. Dla mnie 

ten rok był bardzo ciężki… 

Rok 2017/2018 

Siódma klasa rozpoczęła się bardzo dobrze. Na samym początku 

nauka szła mi świetnie. Same 5 i 6. Wiele osób, które mnie obrażały, 

odeszły. Szkoda tylko, że to i tak za dużo nie zmieniło. Pojawiła się     

w klasie nowa dziewczyna - Anastazja. Od razu większość klasy ją 

polubiła. Ja jednak doszłam do wniosku, że jest tak samo chamska, jak 

wcześniejsze osoby z klasy. Z doświadczenia z takimi osobami 

wiedziałam, że prędzej czy później przyczepi się do kogoś  Padło, na 

również nowego chłopaka, Edmunda. Prawie cała klasa była dla niego 

niemiła . Postanowiłam mu pomóc. Oczywiście odczepili się od niego, 

a wrócili do mnie. Za to Edmund przyłączył się do nich pomimo, że mu 

pomogłam. Zrozumiałam wtedy, że nie opłaca się być miłym. Od 

tamtego momentu, gdy ktoś był dla mnie chamski, ja byłam trzy razy 

gorsza. Z czasem wszyscy zaczęli mówić, że jestem okropna i 

chamska. No, cóż, takie jest życie. Moje oceny pogorszyły się, co nie 

zadowoliło moich rodziców. Oni również zaczęli mówić jaka to ja nie 

jestem straszna. Najchętniej to zamieniliby mnie na którąś z moich 

koleżanek z klasy. W końcu one się tak dobrze uczą. Szkoda tylko, że 

cały czas ściągały. Moja psychika już wtedy dość mocno się 

pogorszyła. 

Ciąg dalszy nastąpi. 



 
                                         Rysunek Natalia Wilewska, klasa 1ag 

 

 

*** 

Lodem obchodzą wszystkie jeziora, 

Śnieg prószy, na Święta nadchodzi pora.  

Cała rodzina z trzech stron się zjeżdża, 

Mikołaj z darami powoli się zmierza.  

Radują się wszyscy - dorośli i dzieci,  

Atmosfera Świąt przez komin tu wleci. 

               Mateusz Śledziewski, Ela Kubik, 1ag 

 

„Gdy jaśniutka gwiazdka zalśni 

I gdy śnieg ujrzymy w oknie 

Wielka łaska na nas spłynie 

Niech nam życie wolno płynie, 

Niech odejdą wszelkie troski, 

Niech nam radość w życiu gości 

No i wszystkie nasze smutki  

Niech stopi ten puch bielutki” 

                    Adrianna Lecko, Marcin Nojszewski, 1ag 

 



 

 

 

     Za oknem mróz,  

     Stół nakryty już, 
     Stos prezentów pod choinką 

     Zanucimy dziś kolędę. 

     Jedz pierogi, lep bałwana, 

     W Sylwestra baw się do rana! 

Julia Kosińska, Miłek Szczepanik, 1Ag 

 

 

 

Rysunek Paulina Niemyjska, klasa 1ag 
 

Święta  

Mroźne powietrze tańczy między drzewami,  

Domy i drzewa okryte są już białymi czapkami,  

Choinki zielone suną się powoli w nasze strony, 

 A gwiazda betlejemska oświeca królów korony,  

Stare zabawki rzucone już dawno w kąt,  

Wszystko wskazuje, że nadszedł czas Świąt. 

                                            Karol Orzechowski, klasa 1dg 

 

 

        *** 

       Bez tchu,  

       unoszę się w górę, 

       w oddali widzę ciebie  

       ale już beze mnie                                           

Roksana Pieszczek, klasa 2a 



 

   

             „Horyzont”, którego 

autorem jest Jakub Małecki, jest 

historią weterana wojennego 

Mańka oraz jego bliskiej 

przyjaciółki Zuzi. Maniek wraca     

z wojny w Afganistanie.                

Po powrocie czuje się bardzo 

samotny, niezrozumiany                

i zagubiony. Jadąc na wojnę, 

myślał, że po powrocie wszyscy 

będą go traktowali jak bohatera, 

tymczasem tak nie jest. Cierpi na 

PTSD, czyli tak zwany Zespół 

Stresu Pourazowego. Pewnego dnia dostaje propozycje napisania 

książki o tym, co przytrafiło mu się w Afganistanie. 

Zuza jest zagubioną w życiu dwudziestoparolatką. Jej chora na 

Alzheimera babcia mówi, ciągle myśli, że Zuza to Ela , jej zmarła         

w wyniku wypadku córka. Dziewczyna postanawia dowiedzieć się 

czegoś więcej o przeszłości matki i dowiedzieć się czegoś                     
o Radosławie, o którym jej babcia ciągle wspomina. 
  

Książka opowiada o samotności, poszukiwaniu własnej tożsamości 

oraz trudnej pracy żołnierza, który w każdej chwili może zginąć, a to co 

na wojnie przeżyje, odbije się traumą doskwierającą mu do końca 

życia.  Przedstawiony jest w niej też trudny proces pisania książki oraz 

proces poznawania samego siebie, udającego kogoś innego - tak jak 

Zuza udawała swoją matkę przed swoją babcią lub Maniek, pisząc 

swoje wspomnienia jako nomen omen „Jakub Małecki”. Powieść 
przedstawia również, jak ważna jest rozmowa i opowiedzenie sobie 

nawzajem o nurtujących problemach. 
  

Książkę czyta się bardzo lekko, pomimo bardzo trudnej tematyki. 

Niekiedy jednak jest ona bardzo mocna, a nawet drastyczna. Niemniej 

jednak warto ją przeczytać i przeżyć razem z bohaterami ich historie,       

a także dowiedzieć się, jak wygląda życie w Afganistanie. 

                                                                  Miłosz Szczepanik, klasa 1ag 



 

Homo viator", czyli śladami Adama Mickiewicza- święto 
szkoły 
Dni 2 i 3 grudnia w naszej szkole okazały się bardzo znaczące 
dla wszystkich jej uczniów i nauczycieli. Oddając szacunek 
patronowi, wszyscy obecni nosili stroje eleganckie i galowe. 
Jednakże świętowanie tych dwóch dni to nie tylko okazałe stroje, 
co udowodnili uczniowie klas drugich, poprzez wspaniałą 
organizację warsztatów dotyczących polskiego poety, Adama 
Mickiewicza. Co godzinę inna klasa przychodziła do sali 
gimnastycznej, by tam obejrzeć prezentację, wziąć udział w 
quizie a następnie pod hasłami ,,Sztuka kaligrafii w dobie 
komputera'' i ,,Soplicowo słowem malowane- teatr stolikowy'' 
przygotować prezentację dotyczące ,,Pana Tadeusza''- polskiej 
epopei narodowej. Żeby nie było zbyt łatwo, organizatorzy w 
ciekawy sposób motywowali uczniów do pracy poprzez 
przyznawanie im punktów, które pomogły w wyborze najlepszej 
ze wszystkich grup. Wszystkim zaangażowanym w obchody 
święta szkoły bardzo gratulujemy i mamy nadzieję zobaczyć coś 
równie ciekawego za rok.  
                                                                                                Klasa 1ep 

 

 
Świetnie zaprezentowała się w improwizowanej inscenizacji klasa 3a 



 

Zarażona pasją do karate  
 

- W tym miesiącu goszczę u siebie Julię Zwierzchowską - pasjonatkę 

sztuk walk, Mistrzynię Polski w karate JKA. Witam cię!  
Julka: Cześć! Dziękuję bardzo za zaproszenie.  

- Nie ma za co. To dla mnie czysta przyjemność móc porozmawiać z tobą  

i zadać ci kilka pytań. Możemy zaczynać?  

Julka: Jasne.  

- Jak długo trenujesz karate?  

Julka: Karate trenuję od 9. roku życia. Nie pamiętam dokładnie, jak cała 

historia się rozpoczęła, ponieważ od tamtej pory wydarzyło się wiele 

rzeczy związanych z tym sportem. Sytuacja wyglądała tak, że to moja 

mama, dosłownie, zmusiła mnie do spróbowania tego rodzaju sportu. Na 

początku nie byłam przekonana do tego, ze względu na balet, który 

trenowałam w tamtym momencie. Ale jakoś po wielu rozmowach i kilku 

pierwszych treningach zostałam aż do teraz. To wszystko dzięki mojemu 

trenerowi, który „zaraził’ mnie miłością do karate. 

- Od baletu do sztuk walki. Bardzo ciekawie.  

Julka: Tak, wiem.  

- Powiedz mi, jakie trudności towarzyszą ci przy tej dyscyplinie sportowej? 

Mówię tu o trudnościach zarówno fizycznych jak i psychicznych.  

Julka: Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to sport łatwy, zarówno fizycznie jak    

i psychicznie. Przede wszystkim sprawa nie wygląda tak, że zrobisz jeden 

trening w tygodniu i będziesz mistrzem. Wymaga to ciężkiej pracy i 

milionów powtórzeń jednej kombinacji. Niejednokrotnie przygotowując się 

do zawodów, trenujemy po 12 godzin tygodniowo, dla kilku minut startu. 

Problem nie polega tylko na wysiłku fizycznym i obciążeniu, jaki z niego 

wynika. Osobiście uważam, że trzeba mieć w sobie nieskończone ilości 

pokory i cierpliwości, uczyć się na własnych błędach i pracować nad 

samym sobą 24 godziny na dobę. Zdarzają się momenty, kiedy dosłownie 

chce się płakać, mówi się, że nie może czy nie chce dalej tego robić. 
Jednak w tej dyscyplinie musimy po prostu pokonywać własne słabości      

i iść do przodu. 

- Skoro mówisz o pokonywaniu własnych słabości i stałej pracy nad sobą, 

to z pewnością samodoskonaliłaś się na tyle, aby wziąć udział w jakichś 
olimpiadach oraz zdobywać nagrody. 

Julka: I tak, i nie. Bo widzisz, startuję w karate japońskim, a nie 

olimpijskim. Może w przyszłości, kiedy karate zostanie na stałe jako sport 

olimpijski, spróbuję swoich sił. 



Jeśli chodzi o sukcesy, to jest ich dość sporo. Z rzeczy ważniejszych 

mogę powiedzieć, że w maju, tego roku, reprezentowałam wraz z klubem 

Polskę na Mistrzostwach Europy w Czeskim Kadaniu, gdzie w dwóch 

konkurencjach, indywidualnie i drużynowo, znalazłam się w pierwszej 

ósemce Europy, a w październiku zdobyłam Mistrzostwo Polski.  

- Gratuluję takich osiągnięć. Wszyscy muszą być z ciebie dumni.  

Julka: Są i to bardzo.  

- Z tego, co wiem, to trenujesz razem z Jakubem Malickim, absolwentem 

naszego LO. Opowiesz o tym? 

Julka: Tak. Kuba jest cudowną osobą. Jako mojemu trenerowi, 

zawdzięczam mu wiele. Na wspólnych treningach zawsze daje mi popalić, 
ale poza tym mam od niego ogromne wsparcie i motywację do dalszego 

trenowania, dzięki której trwam przy tym sporcie, pomimo porażek i 

problemów ze zdrowiem. Pokazał mi wiele razy, na co mnie stać i że sport 

jest moją drogą. Nie jestem w stanie ubrać w słowa, jak dużo ten człowiek 

potrafi zrobić i poświęcić dla swoich zawodników, ale będąc właśnie takim 

zawodnikiem, nietrudno to poczuć. I pomimo że nie raz krzyczał, i mówił 

"źle", to jest jednym z lepszych ludzi, na których trafiłam w swoim życiu,    

a trenerem na pewno najlepszym. Poza nami, realizuje też swoje 

marzenia: zdobył kilkukrotne mistrzostwo Polski, brązowy medal 

mistrzostw Europy czy mistrzostwo świata. Jego osiągnięcia biorą się z 

ciężkiej pracy. To, że łączy nas wspólna pasja w postaci sportu, to jedno, 

a sfera prywatna, w której zawsze mogę na niego liczyć, jest zupełnie inną 

sprawą. Wiem w 100%, że zawsze jest i pomoże. 

- Tylko pozazdrościć takiego trenera i wsparcia. Aż czuć, że trenowanie 

jest dla ciebie naprawdę wyjątkową rzeczą. Czy poza tą pasją, masz 

jeszcze jakieś inne zajęcia? 

Julka: Generalnie, pomimo tego, że zmniejszyłam ilość treningów, ze 

względu na naukę, to w dalszym ciągu nie mam czasu na nic innego.         

I mówiąc szczerze, nie przeszkadza mi to. Kocham karate całym sercem    

i nie wyobrażam sobie życia bez sportu. Uważam, że jest to okazja do: 

utrzymania świetnej kondycji fizycznej; samorealizacji oraz poznawania 

świetnych ludzi, z którymi utrzymuję wieloletnie przyjaźnie.  

- Widzę, że karate pochłania całą ciebie i sprawia, że jesteś szczęśliwa. 

Myślę, że wiem już wszystko, co chciałam wiedzieć. Bardzo dziękuję ci     

za rozmowę oraz życzę powodzenia na dalszej sportowej drodze.  

Julka: To ja bardzo dziękuję i cała przyjemność po mojej stronie. 
  

                                                        Rozmawiała Patrycja Mróz, klasa 3a         



  

           

 Dnia 10 grudnia 

udaliśmy się do 

Muzeum Narodowego 

w Warszawie na 

maturalną lekcję 

powtórzeniową. Na 

samym początku 

postanowiliśmy pójść 
na wystawę związaną 

ze sztuką średniowiecza. Potem pani  edukator zaprowadziła nas do 

sali zawierającej obrazy z okresu XIX i XX wieku. Na wejściu 

dostaliśmy karty pracy, które miały nam pomóc w zebraniu informacji    

o artystach i ich dziełach.  Oglądając obraz zarówno Andrzeja 

Wróblewskiego: ,,Rozstrzelanie” (1949) jak i Leona Chwistka pod 

tytułem: ,,Miasto fabryczne” (1920),  żywo uczestniczyliśmy w dyskusji 

na ich temat. Chętnie odpowiadaliśmy na pytania i opowiadaliśmy 

własne, bardzo ciekawe interpretacje. Niektóre z nich zaskoczyły 

nawet samą panią przewodnik. Po wyczerpaniu tematu, zwartym 

tempem, ponieważ czas nas gonił, przeszliśmy do sąsiedniej sali, 

gdzie wisiał dużych rozmiarów obraz Olgi Boznańskiej pod tytułem      

,,W oranżerii (W cieplarni)” (1890). Tam również wykazaliśmy się 

kreatywnością. Były to kolejne bardzo przydatne warsztaty 

odświeżające nam wiedzę.                             

Mam nadzieję, że 

jeszcze będziemy w 

takich wydarzeniach 

uczestniczyć.   

                                                          

Patrycja Mróz, klasa 3a  

 


