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Dzień Nauczyciela na wesoło 

 

  W związku z 

rocznicą powołania Komisji 

Edukacji Narodowej, 

obchodzoną jako Dzień 

Nauczyciela, w piątek 

(11.10.) mogliśmy obejrzeć 
program artystyczny, 

przygotowany przez 

uczniów naszej szkoły. 

  Na pochwałę 

zasługuje twórczość 
uczniów klas pierwszych, 

którzy przygotowali skecz 

przedstawiający lekcję w 

krzywym zwierciadle. 

Trzeba podkreślić też 
wartość artystyczną 

utworów wykonywanych 

przez „banachowskich 

muzyków”, którzy 

prezentują bardzo wysoki 

poziom. Nie sposób też nie 

wspomnieć o kabare-

ciarzach z klasy IIId – o 

Mateuszu Zielińskim 

 i Miłoszu Plocie, którzy 

sparodiowali znany 

wszystkim program 

kulinarny.  

Nie obyło się też bez 

tradycyjnych życzeń 

kierowanych pod adresem 

nauczycieli  

i pracowników szkoły. 

  Myślę, że ten dzień 

był dobrą okazją do 

podziękowania naszym 

wychowawcom  

i nauczycielom za ich pracę 

oraz złożenia im 

najserdeczniejszych 

życzeń. 

Ola 

 
 

 

 

 

 

 



Dzień Języków Obcych, czyli jak 
się uczyć poprzez 

zabawę 

 

  26 września 

obchodziliśmy w naszej 

szkole Dzień Języków 

Obcych. Było to na pewno 

ciekawe i zabawne, ale 

również wymagające od 

uczniów pewnej wiedzy i 

przeżycia.  

  Z każdej klasy 

wytypowano grupę uczniów, 

którzy musieli się zmierzyć 
z zadaniami 

przygotowanymi przez 

nauczycieli języków obcych. 

Na 6. lekcji zostali oni 

zwolnieni z zajęć i wzięli 

udział w konkursie, 

który polegał na 

porozumieniu się 

w miejscach 

publicznych w 

danym języku (angielski 

lub niemiecki). Oczywiście 

uczniowie nie chodzili „po 

mieście”, a „po klasach”, 

zaś osobami, z którymi 

musieli się dogadać, byli 

sami nauczyciele. W ten 

sposób odwiedzili szpital, 

policję, kwiaciarnię, sklepik 

z pamiątkami i wiele, wiele 

innych 

miejsc. 

Zabawa była świetna, a 

dodatkowo uczyła, jak 

postępować w normalnych 

sytuacjach, gdy jesteśmy za 

granicą.  

  Na wcześniejszych 

lekcjach odbył się konkurs 

wiedzy o krajach 

niemieckiego obszaru 

językowego i 

anglojęzycznych. Kilka dni 

później wyłoniono 

zwycięzców obydwu zadań, 

a w ramach nagrody zostały 

im przydzielone tak zwane 

punkty „na górkę.” 

  Na koniec chciałam 

wszystkim uczestnikom 

pogratulować i życzyć im 

dalszych sukcesów w 

nauce języków obcych.  

 

            Oliwia 

 

 

Znajdź nas na facebooku: 

f a c e b o o k . c o m / Q Q r y Q L O  
 



Trudno opisać te 

trzy lata. 

  Już niedługo opuści mury naszej szkoły. Każdy 

„Banachowicz” wie, kim Ona jest i czym się zajmuje. 

Przewodnicząca Izby Kamratów i redaktor techniczna 

gazetki QQryQ - Marta Kałużna - odpowie na nasze 

pytania. 

Magda: Robisz bardzo dużo rzeczy dla szkoły, uczniów. Można zobaczyć twoje 

działania na każdym apelu, w radiowęźle. Jesteś przewodniczącą Izby Kamratów. To 

bardzo odpowiedzialne stanowisko, jak czujesz się w tej roli, czy zawsze jest łatwo i 

przyjemnie? 

Marta: Moja rola w Izbie wyróżnia się tym, że jako przewodnicząca pełnię funkcję 

reprezentacyjną i przemawiam na apelach.  Jest to w jakiś sposób odpowiedzialna funkcja, 

ale dzięki temu, że mogę liczyć na wsparcie i pomoc innych członków Izby oraz naszej 

opiekunki Pani Agnieszki Dembowiak, nie jest to rola szczególnie trudna. Izba Kamratów to 

dla mnie przede wszystkim współpraca z bardzo wartościowymi ludźmi. Wszyscy jesteśmy 

równi i zdanie każdego z nas jest tak samo ważne. Wiadomo, że to ja jestem tą „szefową”, 

jak mawiają w żartach, ale nigdy nie czułam wyższości wobec innych członków Izby.  

 

 

Magda: Masz też ważne zadanie w gazetce szkolnej, może powiesz, co dokładnie 

należy do twoich obowiązków? 

Marta: Jestem redaktorką techniczną, czyli nadaję ostateczny kształt gazetce. Nie jest to 

tylko zwykłe „kopiuj i wklej”, ale moim zadaniem jest staranne dobranie czcionki, kolorów i 

obrazków do artykułu. Kiedy dziennikarze dostarczą swoje teksty Oli Zakrzewskiej, czyli 

redaktor naczelnej, trafiają one do mnie. Ja „składam” gazetkę i wędruje ona do Pani Anny 

Świebody, która poprawia błędy w artykułach.  Następnie wnoszę ostateczne poprawki i 

wysyłam do nauczyciela, który publikuje gazetkę na stronie.  

  

 

Magda: W tym roku matura, 

egzamin dojrzałości. 

Przygotowujesz się już do tego, czy 

na razie zbierasz siły na naukę? 

Marta: Nie mam już czasu na relaks. 

„Hura, hura.. dzisiaj matura!” Już 
uświadomiłam sobie, że ten rok jest 

prawdopodobnie najważniejszym w 

moim dotychczasowym życiu. Każdy 

krok ma wpływ na wyniki matury, 

dlatego staram się, aby ten ostatni 

etap był owocny i dał efekt w postaci pięknie zdanej matury.   



  

Magda: Stresuje cię myśl, że już niedługo cię to czeka? 

Marta: Wbrew pozorom zostało nam już mało czasu, więc czeka nas walka z własnymi 

słabościami, aby jak najlepiej poradzić sobie na maturze. Jest październik, więc jeszcze nie 

odczuwam mocnego stresu, ale podejrzewam, że po feriach zimowych odczuję go bardzo 

dotkliwie.  

 

Magda: Jak czujesz się będąc już w klasie maturalnej? Czujesz dużą różnicę między 

tym, co jest teraz, a momentem, kiedy byłaś na samym początku licealnej drogi? 

Marta: Kolosalną!  W pierwszej klasie byłam trochę zagubioną owieczką, bo chyba tak siebie 

określę. Na szczęście miałam wsparcie w postaci mojej przyjaciółki, która wtedy była już w 

klasie maturalnej. Wprowadziła mnie w świat Banacha. Można powiedzieć, że przekazała mi 

nawet kilka "sposobów na Alcybiadesa". A tak na poważnie, to przez ten czas dużo się 

zmieniło. Zaangażowałam się w życie szkoły, co daje mi ogromną satysfakcję. Poznałam 

wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym czuję się w szkole  bardzo dobrze. Idąc do pierwszej 

klasy obawiałam się tego, jak przyjmą nas starsi koledzy, ale uczniowie naszej szkoły to 

bardzo otwarci ludzie i dzięki temu łatwiej było się przestawić na tryb „licealista". W drugiej 

klasie doszły fakultety, więc w głowie zaświeciła myśl "Matko, niedługo matura..." i to też 
zmieniło moje podejście do  nauki. Trudno opisać te trzy lata. Pewnie moi znajomi 

powiedzieliby więcej na temat tego, czy zmieniłam się jako uczennica. Oby ta zmiana była 

pozytywna. 

 

Magda: Co zamierzasz dalej? Masz jakieś 

szczególne cele, coś co najbardziej się interesuje 

i do czego dążysz?  

Marta: Nie obrałam jeszcze konkretnego celu. 

Podejrzewam, że matury próbne uświadomią mi, na 

jakim etapie jestem i jakich wyników mogę 

spodziewać się w czerwcu, dlatego decyzję o 

wyborze uczelni zostawiam na później. Oczywiście 

mam już obraz tego, gdzie ewentualnie mogę złożyć 
papiery, ale jest tyle ciekawych kierunków, że nie 

chcę decydować już na początku roku. Znam wielu 

uczniów, którzy wybrali konkretną uczelnię i z braku 

dobrych wyników nie dostali się na wymarzony 

kierunek, a o innych nie chcieli nawet słyszeć. 
Dlatego wbrew oczekiwaniom wszystkich wokół, nie 

wybieram niczego konkretnego.  

Magda: Bardzo dziękuję za wywiad i życzę 

powodzenia w przygotowaniach do matury! 

Marta: Jako, że mam okazję, to kogoś pozdrowię. 

Pozdrawiam Dorotę, która na pewno czyta ten 

wywiad i nie spodziewa się pozdrowień! Naturalnie 

pozdrawiam również całą szkołę. 

 

Wywiad przeprowadziła Magdalena Adamczyk 



Dzień Chłopaka w naszej 

szkole 
 

        Dzień Chłopaka 
obchodzimy w Polsce 30 
września. Święto to nie 
funkcjonuje oficjalnie w 
kalendarzu, tak jak np. 
Dzień Mężczyzn, jednak 
jest raczej odpowiednikiem 
Dnia Kobiet. 

     Obchody Dnia Chłopaka  
stały się już tradycją w 
naszej szkole. W tym dniu 
dziewczyny przygotowują 
dla swoich kolegów lub 
chłopaków drobne 
upominki, aby wyrazić 
swoją pamięć i  sympatię. 

Pani Anna Rybak, 
wychowawczyni klasy 1a 
podarowała chłopakom 
pączki, a dziewczyny 
przygotowały drobne 
upominki (różowe golarki 

 z dołączonym plasterkiem 
 - na wszelki wypadek). 
Dziewczyny z klasy 1c 
upiekły kolegom babeczki  
i ozdobiły je ich imionami, 
natomiast chłopcy z klasy 
1b i 1d zostali obdarowani 
cukierkami. 
     Mam nadzieję, że ten 
dzień na długo zostanie w  
pamięci naszych panów. 
                                                                                             
  Małgosia 

 

 

 

 

 

 



Ciekawostki z życia 

codziennego, o których 

mogłeś nie wiedzieć… 

 

1.Podczas śmiechu w naszym organizmie pracuje 80 różnych 
mięśni. 

2.Jeśli wydaje ci się, że słyszysz dźwięk przychodzącej 
wiadomości na Facebook’u, choć tak naprawdę nic takiego się 
nie dzieje, to może być oznaka tego, że jesteś uzależniony. 

3.Recepturę oryginalnej Coca – Coli znają jedynie trzy osoby 
na świecie. Z tego powodu nie mogą razem latać samolotem. 

4.Istnieje budzik na kółkach, który ucieka i dzwoni tak długo, aż 
wstaniesz, złapiesz go i wyłączysz. 

5.Ślimak posiada ok.25000 zębów. 

6.Budynek Parlamentu w Budapeszcie został wpisany do 
księgi rekordów Guinnessa jako najcięższa budowla świata. 

7.W Pakistanie za dwuminutowe spóźnienie do szkoły zmusza się ucznia do czytania Koranu 
bez przerwy przez 8 godzin. 

8.80% ludzi twierdzi, że jest w drodze, kiedy w rzeczywistości nawet nie wyszli z domu. 

9.Rowan Atkinson, słynny filmowy Jaś Fasola, jest absolwentem Oxfordu. 

10. W Szwajcarii politycy nie otrzymują wynagrodzenia. 

11.Hawajski alfabet składa się jedynie z 12 liter. 

12.Najczęstrzym imieniem na świecie jest Mohammed. 

13. Wikingowie używali czaszek swoich wrogów jako naczyń do picia. 

14. Według ostatnich badań, 94 % ludzi używa terminu "LOL", gdy nie ma nic więcej do 
powiedzenia. 

15. Zjedzenie 200 gram soli spowoduje śmierć. 

16. Misie Koale śpią 22 godziny na dobę. 

17.Jedzenie gorzkiej czekolady poprawia wydajność mózgu nawet o 20%. 

18.Niewystarczająca ilość snu i bycie głodnym to najczęstsze powody złego nastroju. 

19. W północno-zachodniej Afryce kobiety mają osobny język znany tylko im, dzięki któremu 
mogą swobodnie plotkować. 

20.Rozmawianie ze sobą zwiększa iloraz inteligencji. 

21. W Chinach, Tajlandii i Indonezji, nastolatki noszą aparat na zębach ze względu na modę 
a nie wadę zgryzu. 

22.Człowiek jest w stanie przeżyć bez snu 10 dni. 

23. Przed wynalezieniem budzika można było zamówić usługi specjalnego pracownika, który 
chodził po ulicach i budził ludzi aby nie spóźniali się do pracy. 

24. W Nowym Jorku mieszka więcej Irlandczyków niż w Dublinie, więcej Włochów niż w 
Rzymie oraz więcej Żydów niż w Tel Awiwie. 

25.Cebula jest odmianą czosnku. 
             Alicja 



Rozmowa „polana 

historycznym 

sosem” 
  

  Z okazji Dnia Nauczyciela mamy dla Was 
specjalny, jedyny w swoim rodzaju, ekskluzywny 
wywiad z panem Rafałem Szymczakiem! 

 

Ania: Pierwsze moje pytanie dotyczy szkoły - od ilu lat Pan już pracuje w Banachu? 

P.Rafał Szymczak: Oficjalnie pracę zacząłem 1 września 1999 r. ale jak pewnie niewielu wie, 
nauczyciele zaczynają pracę wcześniej, gdy uczniowie jeszcze beztrosko wypoczywają sobie na 
wkacjach (o ile poprawki nie mają), czyli pracują gdzieś od lipca - sierpnia przedostatniego roku XX 
wieku.  
 
A: Czy od zawsze chciał Pan zostać nauczycielem? 
RS: Eee, chyba każdy chłopiec musi przejść etap bycia strażakiem, policjantem, żołnierzem. 
Nauczycielem był mój tata (choć nie przez całe życie), a ja zacząłem myśleć o tym w szkole średniej. 

A: Czy fascynacja historią towarzyszyła od zawsze, czy może było coś, co sprawiło, że zaczął 
się Pan nią interesować?  
RS: Na moją fascynację historią niewątpliwie miały wpływ opowieści wojenne mojego dziadka - 
Bronisława Ciszewskiego, który po wojnie osiedlił się w Miodnicy jako osadnik wojskowy oraz weteran 
1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki i 1 Korpusu Pancernego. Do tego też przyczyniła się moja Mama, 
która jest po dziś dzień miłośniczką książek (przy okazji jest absolwentką Banacha), w tym powieści 
historycznych i zawsze w naszym domu było pełno książek, na które nigdy nie żałowano pieniędzy. 
 
A: Jaki dział historii najbardziej Pana interesuje? 
RS: Historia najnowsza (XX w.), ale kocham też wiek XIXw. za niesamowitą dynamikę zmian i rozwój 
technologii. 
 
A: Gdzie uczęszczał Pan do szkoły średniej? Czy mógłby nam Pan zdradzić jakieś ciekawe 

fakty, które miło się wspomina z tamtego okresu?  
RS: Ukończyłem Technikum Chemiczne w Żarach. 
Zdawałem maturę z chemii (całkiem nieźle) i z historii (ma 
się oczywiście, równie dobrze). Szkołę wspominam 
bardzo dobrze, zawłaszcza ze względu na zajęcia 
laboratoryjne. Tego mi w liceum brakuje - dnia, gdy 
samodzielnie musisz rozwiązać problem i na koniec 
złożyć sprawozdanie, a nauczyciel tylko czuwa i pomaga 
ci w osiągnięciu celu, jakim dla mnie i moich koleżanek 
oraz kolegów było uzyskanie np. poprawnego wyniku 
analizy jakościowej czy ilościowej związku chemicznego. 
 
A: Co podoba się Panu w pracy z młodzieżą? 
RS: Podoba mi się to, że ta praca nigdy nie staje się 
rutyną. Młodzi ludzie są co roku inni. Tak naprawdę 
główne problemy wciąż są takie same, choć w 



szczegółach zawsze inne. W tej pracy ciągle czekają nowe wyzwania. 

A:  Podobno interesuje się Pan podróżami. Jakie zatem ciekawe miejsca już Pan odwiedził i 
jakie planuje odwiedzić? Czy moglibyśmy usłyszeć kilka słów na temat tych wypraw?  
RS: O tak, niemal od zawsze podróżowałem. Moje wczesne wspomnienia to podróże z dziadkiem 
Marianem Szymczakiem, który był kierowcą w żagańskiej "Wełnie" i zabierał mnie swoją ciężarówką 
Star 29 w podróże po Polsce. Zwiedziłem większość krajów zachodniej i południowej Europy - terra 
incognita jest dla mnie niestety północna i wschodnia Europa (poza Litwą). Bardzo lubię północną 
Afrykę i Bliski Wschód, którą zwiedziłem, ale mam ogromną nadzieję, że wkrótce wrócę do Izraela, bo 
ciągle chodzi mi po głowie, że ostatnim razem zobaczyłem tylko cząstkę, tego, co chciałbym. 
Właściwie nie ma takiego zakątka świata, którego nie chciałbym zobaczyć, jednak względy rodzinne i 
finansowe mnie skutecznie ograniczają.   

 
A:  Może są jakieś inne pasje lub 
zainteresowania? 
RS: Zainteresowań mam wiele. Przede wszystkim 
jestem miłośnikiem lotnictwa, kolei i motoryzacji. Do 
tego komputery, technika, a także literatura, a 
wszystko polane historycznym sosem. 
 
A: Gdzie Pan studiował, na jakim kierunku? Jakie 
rzeczy miło wspomina się z tamtego okresu?  
RS: Studiowałem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Zielonej Górze. Miałem szczęście studiować pod 
kierunkiem legendarnych ś.p. profesorów: 
Bartkiewicza, Peltza, Pawłowskiego, czy 
Benyskiewicza, a także ludzi, którzy do dziś 
wykładają na Uniwersytecie Zielonogórskim: 
Strzyżewskiego, Jaworskiego, Dudka czy 
Nodzyńskiego.   
 
A: Jakiej muzyki Pan słucha? 
RS: Różnej. Naprawdę. W szkole podstawowej to 
uwielbiałem Depeche Mode, ale po wybuchu 
"depeszomanii" na początku lat 90. jakoś mi przeszło. 
W szkole średniej uwielbiałem kapele punkrockowe - 
uwielbiam The Clash oraz postpunkrockowe jak The 
Pixies. Na studiach obok ciężkiego rocka jak The Tool 
zacząłem słuchać elektroniki Chemical Brothers, 
Massive Attack, czy The Prodigy. Uwielbiam też 
R.E.M. i southernrockowe klimaty jak The Black Keys, 

czy Kings of Leon. Lubie też kapele łączące rock z rapem/hip-hopem jak Cypress Hill, Public Enemy, 
Wu Tang Clan. Kocham wszystko, co robi Damon Albarn, czy to jako Blur, The Good, the Bad and the 
Qeen czy Gorillaz a także Thom Yorke (Radiohead, U.N.C.L.E., Atoms for Peace). Z wiekiem 
pokochałem operę i polubiłem jazz, a muzykę klasyczną kocham od dziecka, zwłaszcza Bacha, 
Mozarta (kto by Go nie lubił) i Telemanna, którego poznałem ze względu na moje zainteresowania 
regionem. Generalnie muzyka, to temat-rzeka. 
  
A: Czy jest jakaś książka, która dobrze zapisała się w Pana pamięci? 
RS: Oj, znowu temat-rzeka. Na pewno pierwszą książką, która wzbudziła we mnie ogromne emocje 
była "O psie, który jeździł koleją", którą przeczytałem jako lekturę w drugiej klasie podstawówki i 
strasznie się nią przejąłem. 
Natomiast pierwszą książką, którą przeczytałem samodzielnie byłą "Zaczarowana zagroda" 
Centkiewiczów - stąd pewnie moja fascynacja Daleką Północą i Arktyką w dzieciństwie, tak duża, że 
chciałem być polarnikiem. 

A: Czy ma Pan ulubiony film? Taki, który zrobił na Panu największe wrażenie?  
RS: Znowu trudne pytanie dla kinomaniaka. Cóż, nie będę się rozwodził i powiem, że filmem, który za 
każdym razem mnie wzrusza jest "Imperium słońca" Stevena Spielberga - film, który jak żaden inny 



opowiada o utraconym dzieciństwie, wojnie, różnicach kulturowych, ich przezwyciężaniu, no a w tle są 
moje kochane samoloty. 

A: Czy z punktu widzenia historyka, lata 80. i 90. były interesującym okresem? Jak wspomina 
Pan tamten czas?  
RS: Każdy młodość idealizuje. Dla mnie lata 80. to szkoła podstawowa i tak naprawdę dopiero z 
czasem zdałem sobie sprawę, jak wiele ważnych kulturowo spraw dla mnie było wtedy zupełnie 
nieistotnych. Dziś patrzę na tą dekadę z wielkim sentymentem, zwłaszcza w kontekście rozwoju 
technologii, czy kultury yuppies. A lata 90.? Dla mnie to było wczoraj ;-) 

A: Co podoba się Panu najbardziej w naszej szkole?  
RS: Koncerty i imprezy przygotowane przez młodzież w auli. To magiczne miejsce i nie ma drugiej 
takiej szkoły, gdzie młodzież może się wykazać taką kreatywnością i talentami, jak w naszej auli. 

A: Czy miał Pan kiedyś jakąś śmieszną sytuację na lekcji? Jeżeli tak, proszę nam o niej 
opowiedzieć w kilku słowach. 

RS: Kiedyś, ktoś z wchodzącej do gabinetu klasy powiedział: "Ale tu śmierdzi". a ja zupełnie na serio, 
bez cienia złośliwości. powiedziałem "A to dziwne, bo jak was nie było, to nie śmierdziało". Zdałem 
sobie sprawę, jak to zabrzmiało. a oni zobaczyli moje zmieszanie i wszyscy wybuchnęliśmy gromkim 
śmiechem. 

 
A: Może jest coś, co chciałby Pan powiedzieć na koniec naszym "banchowskim czytelnikom"? 
RS: Ogromnie cieszę się, że QQRQ się ukazuje i co roku trafiają do grona redakcyjnego fajni młodzi 

dziennikarze. Ja zawsze czytam nowy numer gazetki "od dechy do dechy"! 

     Bardzo dziękuję za rozmowę! 

 

Kącik poezji 
„Ta pustka” 

 

Zapominam czasami 

jak łatwo mi wybaczyć było 

każdy twój błąd 

 

Z niewinnym sercem 

patrzyłam przymrużonymi oczami 

bojąc się powiedzieć stop 

 

Za każdym razem 

gdy do tych chwil 

powracam myślami 

 

Chcąc odnaleźć ten moment 

gdy przestałam żyć złudzeniami 

w moim sercu wzbiera szloch... 

 

Nie rozumiem jak to 

co było między nami 

tak łatwo mogło się przemienić w proch.. 

 

 

 

Anj 



 

Sprawdź się! 

Dla wszystkich, którzy lubią sprawdzać swoje 

możliwości i umiejętności wybrałam kilka propozycji 

ogólnopolskich konkursów, które mogą Was zaciekawić! 

 Na konkurs literacki „Krajobrazy słowa” można przesłać 
zestaw 5 wierszy o dowolnej tematyce lub prozę o objętości 

do 15 stron wydruku komputerowego.  

Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody rzeczowe. Termin 

nadsyłania prac mija 31 grudnia 2013r. Więcej informacji na 

stronie http://www.mbpkk.pl/krajobrazy-slowa-

aktualnoc/xxi-edycja-krajobrazow-slowa/ 

Konkurs muzyczny Something in the AiR trwa 
do 23 grudnia 2013r. Aby wziąć udział w 
konkursie, należy wykonać dowolny utwór 
muzyczny (instrumentalny lub wokalny), a 
następnie przesłać do Organizatora  nagranie 
wideo z wykonywanym przez siebie utworem. 
Nagrodą w konkursie są wysokiej klasy 
instrumenty muzyczne firmy Casio. Regulamin 
konkursu znajdziecie na stronie 
http://www.talent-show.pl/ 

Konkurs plastyczny Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną adresowany jest do 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Forma pracy jest 
dowolna, swoje dzieło należy wysłać do 7 grudnia. Szczegóły na 
http://www.scholacantorum.kalisz.pl/ 

Konkurs na film pod hasłem „Poczuj chemię” 
trwa do 31 grudnia. Zadaniem uczestników jest 
nagranie filmu ilustrującego ciekawe 
doświadczenie chemiczne. Po szczegóły 
zajrzyjcie na 
http://poczujchemie.pl/konkursy/nagraj-
doswiadczenie 

 

Ola 

więcej konkursów na: aktualnekonkursy.pl 

 
 
 



 

Filmoteka 
 

 
 
 
 
„Jakie są trzy elementy, które zawszę pojawiają się w powieści o wampirach? – Seks, krew i 
śmierć.” 
 
 
  Dzisiaj na okładkę weźmiemy film pt. "Internat" w reżyserii Mary Harron. 
     Bohaterką filmu jest Rebecca, wracająca po wakacyjnej przerwie do żeńskiej szkoły z 
internatem. Nastolatka, nie mogąca pozbierać się po samobójczej śmierci ojca, zaprzyjaźnia 
się z dziewczyną imieniem Lucy. Nie mija jednak wiele czasu, a relacja między 
przyjaciółkami zostaje wystawiona na próbę. Do internatu trafia Ernessa Bloch - odległa, 
zdystansowana, nieco ekscentryczna i skrywająca tajemniczą przeszłość. Ernessa zastępuje 
Rebeccę w życiu Lucy. Rebecca zaczyna być niesamowicie zazdrosna o swoją przyjaciółkę, 
która większość czasu spędza z Ernessą. Nieustannie obserwuje życie Ernessy, śledzi 
każdy jej ruch. Kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach giną mieszkanki internatu, a 
okaleczone zwłoki jednej z jego pracownic zostają znalezione w lesie nieopodal szkoły, 
osamotniona dziewczyna zaczyna podejrzewać, że to Ernessa ponosi odpowiedzialność za 
ostatnie tragiczne wydarzenia. 
     Myślę, że film ten to zapis procesu popadania w obłęd wrażliwej nastolatki, nie mogącej 
pogodzić się z utratą ojca, a następnie przyjaciółki. Jednakże film przypomina również 
opowieść o podstępnej wampirzycy, dlatego dostrzegamy w tym pewną niejednoznaczność. 
 
Dużo scen w filmie jest przesyconych erotyzmem. Widzimy Ernesse, która, jak myśli 

Gatunek: Horror 

Produkcja: Irlandia, Kanada 

Premiera: 26 października 

2012 (Polska) 

 6 września 2011 (świat) 

Reżyseria: Mary Harron 

Scenariusz: Mary Harron 

 



Rebbecca, wykorzystuje pod tym względem Lucy. Zaczyna też podejrzewać, że Ernessa nie 
jest tak do końca człowiekiem. 
Była przyjaciółka Rebbeci staje się z każdym dniem bardziej apatyczna i osowiała. Wygląda 
na wychudzoną i zmęczoną, co nie daje spokoju głównej bohaterce. O to wszystko także 
obwinia ona Ernessę. 
 
  Według mnie główny atutem tego filmu jest postać Ernessy grana przez Lily Cole. 
Choć Lily znana jest przede wszystkim jako modelka, to występem w „Internacie” 
udowodniła, że nie brakuje jej także aktorskich umiejętności. Ernessa Bloch w jej wykonaniu 
to postać nie tylko tajemnicza i na pozór skryta, ale zarazem na swój sposób 
charyzmatyczna. Dodatkowym atutem Cole jest wyjątkowa uroda: jej oblicze przywodzi na 
myśl porcelanową lalkę, co w połączeniu z bardzo dobrą charakteryzacją owocuje 
niezwykłym efektem. Nie ma wątpliwości, iż postać Ernessy zagości na długo w pamięci 
każdego, kto zdecyduje się obejrzeć „Internat”. 
 
  Ocena tego filmu jest naprawdę bardzo trudna. Na horror jest zdecydowanie za lekki, 
na thriller ma zdecydowanie zbyt dużo nadprzyrodzonych elementów. Jest bardzo nierówny; 
momentami przyjemnie straszny i niepokojący, tylko po to, aby za chwilę lekko męczyć i 
nudzić. Miejscami przypomina teledysk, gdzie dobre momenty zostały sztucznie pozlepiane 
tandetnymi scenami dziewczęcych przyjęć, szkolnych apeli i jeszcze kilku innych, kompletnie 
nieistotnych dla historii wątków. Wszystko bowiem powinno sprowadzać się do tego, kim jest 
tajemnicza Ernessa. Czy wampirem? Jak uparcie podpowiadają nam kolejne sceny? 
 
  Cały film jest zdecydowanie za krótki. W niespełna półtorej godziny zupełnie nie da 
się rozwinąć wszystkich wątków, tych męczących, ale też tych najbardziej interesujących: 
przeszłości Ernessy,  jej tajemnicy i powodu, dla którego naprawdę pojawiła się w szkole. 
Tak więc ze względu na przewidywalność i parę innych aspektów nie zaliczyłam go do 
horroru, ale bardziej do dramatu psychologicznego. 
 
  Dobry film na przyjemne popołudnie. Niestety nie dla fanów horrorów, do jakiej 
kategorii zalicza się film, lecz raczej dla fanów dramatów z wątkami paranormalnymi. ;) 
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Książka 
 

 

 

 

 

 

 

Nicholas Sparks jako pisarz powieści romantycznych 

podbija serca całych pokoleń, zarówno tych starszych, 

jak i młodszych. Wiele jego książek zostało 

zekranizowanych (m.in. „Ostatnia piosenka”).  

Pierwszy raz tę książkę miałam w dłoniach, gdy byłam  

w trzeciej klasie gimnazjum, jeszcze wtedy nie 

widziałam ekranizacji. Książka na tyle mnie 

zauroczyła, że dość często do niej wracam. Ostatnio 

do jej ponownego przeczytania skłoniło mnie TVP1, 

które wyemitowało film nakręcony na podstawie tej 

książki. Chcę się z Wami podzielić odczuciami po 

ponownym jej przeczytaniu. ☺ Zacznijmy od samego początku .. 

 Bohaterką powieści jest siedemnastoletnia buntownicza dziewczyna Ronnie, której 

życie wywróciło się do góry nogami, gdy matka z ojcem się rozstali. On wyjeżdża do małego 

miasteczka, a ona wraz z młodszym bratem Jonahem zostają z matką. Mijają lata, a ona 

nadal ma za złe ojcu rozstania z matką, nie chce go znać. Jednak matka postanawia wysłać 
rodzeństwo do ojca, by spędzili razem wakacje. Dziewczyna musi stanąć oko w oko z 

znienawidzonym czlowiekiem i życiem w małej mieścinie. Oczywiście jak to młoda 

dziewczyna buntuje się, ale poznaje Willa, który pokazuje jej urok takiego miejsca i uczy, 

czym jest prawdziwa miłość. Czy znajdą wspólny język? Co ukrywa jej ojciec? Jak zakończy 

się ta historia? To pozostawiam Wam, choć pewnie znacie już ekranizację, ale zapewniam, 

że książka jest dużo lepsza.  

  Mimo tragicznego zakończenia, książka jest godna przeczytania, bo autor potrafi 

stworzyć idealną scenerię i w momentach kulminacyjnych doprowadzić do ekspresowego 

czytania. Chociaż jestem przeciwniczką romansów, jest parę nielicznych pozycji, które, w 

tym twórczość Sparksa. Jak dla mnie jest mistrzem w swoim fachu. ☺ 

 Dziewczyna nie zdaje sobie sprawy z czym będzie musiała się zmierzyć  i jakie to 
emocje wywoła w niej samej. Stanie przed trudnymi decyzjami, które całkowicie zmienią jej 
podejście do życia. To wszystko ją przytłoczy, ale będzie odważna, musi taka być, jeśli nie 

dla siebie, to dla brata! Jak na młodą kobietę jest naprawdę twarda, a może taką tylko udaje? 
Jednak .. 

   „Prawda tylko wtedy coś znaczy, gdy trudno się do niej przyznać!” 
            Nelia . 

Tytuł: Ostatnia Piosenka 

Autor: Nicholas Sparks 

Gatunek: powieść romantyczna 

Moja 
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