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Wyższy poziom 

 

 Porównując gimnazjum z liceum, możemy 

stwierdzić, że bardzo się one różnią. 

Gimnazjum - szkoła, w której nauczycielom bardziej 

zależy na ocenach ucznia, niż jemu samemu. Na koniec 

semestru, kiedy okazuje się, że ma kilka zagrożeń, w 

większości, to nauczyciele pilnują terminów, pilnują tego, 

aby ta osoba się nauczyła i zaliczyła dany przedmiot. 

Przy takim obrocie spraw inne osoby, które otrzymują 

ocenę dopuszczającą, ponieważ nie są w stanie poradzić 

sobie lepiej z tym przedmiotem, mogą poczuć się 

pokrzywdzone. W większości, ci, którzy zdawali cały 

semestr w jednym teście, a przez całe półrocze nie uczyli 

się i lekceważyli zajęcia, wiedzieli, że uda im się i nie 

muszą się starać. W szkole średniej jest zupełnie inaczej. Nauczyciele prowadzą lekcje, ale 

to uczniowi ma zależeć na zdobyciu wiedzy. Nie chodzi o to, że zostawiają nas na pastwę 

losu, w razie potrzeby wytłumaczą niezrozumiałe rzeczy, pomogą, wyjaśnią, podzielą się 

swoją wiedzą. Wystarczy chcieć, poszerzać wiedzę, chcieć coś osiągnąć. Na tym poziomie 

edukacji osoby, które mają nadzieję na to, że to nauczyciel będzie się starał o jego 

przyszłość, mogą się „lekko” zdziwić, że to oni muszą wnieść jakiś wkład w swoje 

kształcenie. 

 „Wyższy poziom” można też zauważyć w zachowaniu uczniów na terenie szkoły jak i 

poza szkołą. W gimnazjum niektóre osoby chciałby by się określić mianem dzieci. Nie 

zachowywały się tak, jak wymagał od nich wiek. W momentach, w których powinno się 

zachować powagę, wygłupiały się, nie zważały na konsekwencje. Teraz można zauważyć, 

że ludzie, otaczający nas,  potrafią dostosować swoje zachowanie do sytuacji. Zachowują 

się, jak na liceum przystało, dorośle i z powagą (oczywiście nie zawsze, kiedy mogą żartują, 

bawią się, ale to już nie jest to „dziecinne” postępowanie jak w gimnazjum). 

Klaudia Hodowana  



Pierwszaka spojrzenie na świat. 
 
 
 
Nie taki diabeł straszny: jak radzić sobie w liceum? 
 Każdy, kto stawia sobie za cel skończenie liceum ogólnokształcącego, wie, na co się 
pisze. Nie ma recepty na sukces, a wszystko co mamy przed sobą, to jedynie czysta ciężka 
praca. Czy jest specjalny przepis na Banacha? Raczej nie, a i zasłyszane w gimnazjum bajki 
nie mają odpowiednika w rzeczywistości. Jedyne co możemy, to nie poddawać się panice i 
robić wszystko najlepiej jak potrafimy - Ot, voilà, nic prostszego. 
 
Kiedy przeżyjemy najgorsze. 
 Nie gubimy się już po korytarzach, nie mylimy pięter czy gabinetów, coraz śmielej 
unosimy głowy, dumnie, ku górze – tak, najgorsze tygodnie, a nawet miesiące, są już za 
nami. Prawie każdy pamięta już, któremu nauczycielowi lepiej nie załazić za skórę, któremu 
nie warto przerywać, a do którego jeśli się spóźnisz – najlepiej nie przychodzić już wcale. 
Przyzwyczailiśmy się do systemu oceniania oraz podejścia nauczycieli. Pierwszy szok 
poszedł w niepamięć. 
 
Patrząc w przyszłość. 
 Mówi się – nie chwal dnia przed zachodem słońca. Jednak na razie Banach jest 
bardzo pozytywną szkołą. Wszyscy zostaliśmy przyjęci ciepło i nie mieliśmy większych 
kłopotów z aklimatyzacją. Po pierwszych bluźnierstwach na jedno lustro w całej szkole i zbyt 
niski sufit sali gimnastycznej nie mamy się już do czego przyczepić. Miejmy nadzieję, że 
kolejne tygodnie i miesiące, a w efekcie lata, będą równie dobre jak te, które już minęły.    
 

 
        Alicja Ciuba 

  



Noc filmowa 

Noc w szkole?  Brzmi dziwnie, jakoś zniechęca. Jednak to nie jest zwykła noc, tylko noc 

filmowa. Szkoła wtedy zamienia się w kino a uczniowie idą do niej nie po to, aby zaczerpnąć 

wiedzy, tylko żeby we wspólnym gronie obejrzeć ciekawe filmy, a po nich przeprowadzić 

dyskusję na różne problemy poruszane w filmie.  

  Banachowska noc filmowa odbyła się w nocy z piątku na sobotę 7/8 listopada. Wielu 

uczniów zapisało się na to przedsięwzięcie, którego organizatorami była Pani Małgorzata 

Bąk oraz Pani Agnieszka Stanisławek. Przy  pilnowaniu całej ekipy pomagało wielu 

nauczycieli. Po włączeniu pierwszego filmu wszyscy, leżąc pod śpiworami, z zaciekawieniem 

go oglądali, a Pani Stanisławek  rozdawała popcorn, który znikał w mgnieniu oka. Podczas 

przerwy każdy mógł zamówić pizzę, co oczywiście dziwiło nasze żagańskie pizzerie, że o 

godzinie 22 zamawiana była do szkoły.  

Do dyspozycji uczniów, ale również opiekunów, były gry, które  bardzo umilały czas. 

Myślę, że to nie ostatnia  ‘’Noc Filmowa’’ w naszej szkole, ponieważ jest to doskonały 

sposób na spędzenie czasu w miłym towarzystwie i miłej atmosferze. 

Paulina Pieczarka 

  



         Andrzejki to wieczór wróżb 

odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada 

w wigilię świętego Andrzeja. Jest to 

idealna okazja do ostatnich zabaw przed 

rozpoczynającym się adwentem. Kiedyś 

wróżby andrzejkowe miały wyłącznie 

charakter materialny i przeznaczone były 

tylko dla dziewcząt niezamężnych. 

Początkowo były do wydarzenia 

indywidualne, a później przybrały formę 

zbiorową. Z czasem stały się to niezwykle 

popularne. 

Tradycyjnie w andrzejkową noc są 

wykonywane różnorakie wróżby. 

Najczęściej dotyczą one związków 

damsko-męskich. Kiedyś były one bardzo 

ważne. Teraz mają głownie charakter 

zabawy. 

Do najpopularniejszych wróżb należą: 

  wlewanie wosku na wodę przez 

dziurkę od klucza - na podstawie 

cienia, jakie rzuca powstały kształt, 

wróży się o przyszłym ukochanym, 

o jego wyglądzie, cechach itp. 

 ustawianie kolejno butów 

zgromadzonych dziewcząt od 

ściany do progu drzwi — ta, której 

but jako pierwszy dotarł do progu, 

jako pierwsza miała wyjść za mąż. 

 wróżba z kartkami — uczestnicy 

spisują imiona dziewcząt na jednej 

kartce, a imiona chłopców na 

drugiej, po czym kartki są 

odwracane i przekłuwane od góry 

— imię, które zostanie przekłute 

oznacza imię przyszłej wybranki / 

wybranka 

Wróżb na tę okazję jest bardzo wiele, więc 

myślę, że warto poświęcić ten jeden 

wieczór w roku na coś takiego. Może to 

dać dużo rozrywki, a może i przy okazji 

przyniesie coś nowego w życiu. :) 

 

                Agata Kalisz kl. I b 

 

  



„Śpiewając w deszczu” 

Wydawać by się mogło, że o tak 

klasycznych filmach jak „Deszczowa 

piosenka”, wszystko zostało już 

powiedziane i trudno wymyślić na ich 

temat coś oryginalnego. Musical ten 

bowiem na stałe zakorzenił się w 

umysłach wielu osób, jako klasyczne 

arcydzieło. Film, nagrany w 1952 roku, 

aktorski, fabularny, muzyczno-taneczny 

majstersztyk. Nie dziwne więc, że 

„Deszczowa piosenka” uważana jest za  

jedno z kluczowych arcydzieł światowej 

kinematografii i jeden z najważniejszych 

musicalów wszechczasów. 

Akcja rozpoczyna się w 1927 roku, kiedy 

następuje powolne zakończenie ery kina 

niemego. Bohaterem filmu jest aktor Don 

Lockwood (Gene Kelly ), który ze swoją 

partnerką, również aktorką, Liną Lamont 

(Jean Hagen), tworzy duet gwarantujący 

sukces każdemu filmowi. Jednak wraz z 

nadejściem „ery dźwięku” aktorzy muszą 

nauczyć się poprawnej wymowy, oraz 

wyćwiczyć umiejętności śpiewu. Jak Don 

radzi sobie świetnie, tak Lina obdarzona 

piskliwym głosem oraz fatalną dykcją, nie 

jest w stanie dostosować się do realiów 

kina mówionego. Pewnego dnia, 

Lockwood poznaje piękną aktorkę 

teatralną oraz tancerkę Kathy 

Selden(Debbie Reynolds), obdarzoną 

świetnym głosem, która od razu wpada mu 

w oko. Zaprasza ją więc do współpracy, 

która ma polegać na zdubbingowaniu 

irytującego głosu Liny. Podczas pracy, 

Don i Kathy zbliżają się do siebie, co 

bardzo nie podoba się pannie Lamont, 

która roztacza dookoła bohaterów sieć 

intryg, ponieważ czuje, że jej pozycja 

gwiazdy jest bardzo niepewna. 

 

Na pierwszy rzut oka fabuła wydaje się 

dość schematyczna i oklepana. Prosta 

historia miłosna. Jednak „Deszczowa 

piosenka” to cos więcej. W tym filmie, pod 

otoczką komediowego musicalu, została 

nam pokazana historia, jak Hollywood 

przechodził z kina niemego do 

mówionego. Trzeba pamiętać, że to była 

swego rodzaju rewolucja. Dziś filmy 

dźwiękowe to oczywistość, w tamtych 

czasach jednak, pomysł wprowadzenia 

głosu do filmów wydawał się wyjątkowo 

absurdalny. Dodatkowo zabieg ten, tak jak 

w przypadku Liny Lamont, obnażył braki 

wielu ówczesnych gwiazd, które nie były w 

stanie dostosować się do wymogów kina 

dźwiękowego. Do takich gwiazd zaliczała 

się między innymi Pola Negri, której zbyt 

polski akcent był, pomimo wielu lat 

przebywania w USA, zbyt wyraźny, co 

przekreśliło jej dalszą karierę w świecie 

amerykańskiego filmu.  Może wydawać 

się, że to absurd, ale wtedy dla wielu 

gwiazd oznaczało to katastrofę i kres ich 

kariery. W filmie jednak przedstawiono ten 



temat w formie lekkiej rozrywki.  

„Deszczowa piosenka” przeszła do historii 

również przez genialne piosenki użyte w 

filmie. Każda piosenka to swego rodzaju 

mały spektakl. O nieśmiertelności tego 

filmu świadczy fakt, że prawie każdy z nas 

zna scenę, w której Gene Kelly tańczy na 

ulicy w deszczu z parasolką, śpiewając 

„Singin’ in the 

rain”(http://www.youtube.com/watch?v=w4

0ushYAaYA), lub  ta z wesołym  trio 

głównych bohaterów 

(http://www.youtube.com/watch?v=GB2yiI

oEtXw), albo scena z  łamańcem 

językowym w wykonaniu Cosma i Gene’a , 

która pokazuje niezwykłe umiejętności 

aktorów w zakresie 

dykcji(http://www.youtube.com/watch?v=z

FAlZttXfvE).  

 

Nie można zapomnieć również o genialnej 

obsadzie tego filmu. To zbiór niezwykłych 

talentów, które dziś są rzadkością. 

Przystojny, zabójczo profesjonalny Gene 

Kelly. Donald O’Connor Cosmo, przyjaciel 

Lockwooda, którego komediowe i 

muzyczne popisy rzucają widzów na 

kolana. Nie można równie zapomnieć o 

przeuroczej Debbie Reynolds, a także o 

genialnej Jean Hagen, która za swoją rolę 

nominowana została do Oscara.  

Film pomimo tego, że zachwyca finezją i 

lekkością, może wydawać się zbyt 

przesłodzony oraz pełen niedociągnięć, 

lecz oglądanie go to prawdziwa 

przyjemność. Podczas wielu występów 

sami chcemy zacząć tańczyć i śpiewać. 

Tak jest w przypadku wykonywanej przez 

O’Connora pt. „Make ‘Em 

Laugh”(http://www.youtube.com/watch?v=

SND3v0i9uhE), przy której nogi same rwą 

sie do tańca.  

Film spełnia wszelkie warunki dobrej 

zabawy. Jest uroczy, zabawny, 

ponadczasowy, nigdy nie nuży, oglądany 

wiele razy, bawi i zaskakuje tak samo.  

Aktorzy są tak sympatyczni i naturalni, że 

mamy ochotę ich poznać i  wraz z nimi 

zacząć śpiewać.  Ciekawostką może być 

fakt, że na planie panowała atmosfera 

surowego reżimu, tworzona przez 

Kelly’ego.  Powiedział na przykład w 

bardzo ostrych słowach do Reynolds, że 

ta nie umie śpiewać ani tańczyć i nie 

nadaje się do występu w takim filmie. 

Prawdą jest to, że Debbie do najlepszych 

wokalistek nie należała i, jak na ironię, w 

jednej piosence podkłada pod nią głos 

Hagen. Ci, którzy widzieli film, będą 

wiedzieć, jak bardzo ta sytuacja jest 

zabawna.  

 

„Deszczowa piosenka” to również film 

idealny na jesienną chandrę, ponieważ 

potrafi rozbawić nawet największego 

ponuraka. Nie ma więc sensu dłużej się 

zastanawiać. Jeśli nie widziało się tego 

filmu, należy to jak najszybciej nadrobić! I 

gwarantuję, że po jednym seansie 

tytułowa piosenka pozostanie z wami na 

bardzo długo. 
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„Milion małych kawałków” James Frey 
 

PONAD 5 MILIONÓW SPRZEDANYCH EGZEPLARZY ! 

 
„Będziecie przy książce pochlipywali, śmiali się, wpadali 

w złość, frustracje i , co najważniejsze, nie stracicie 

nadziei. Inspirująca lektura obowiązkowa. Znakomita 

robota” 

                                                   - Breat Easton Ellis 

„Wyjątkowa mocna i nieszczędząca detali relacja 

człowieka, który wychodzi z uzależnienia od alkoholu i 

narkotyków. James jest znakomity w pogrążaniu się w 

świecie ludzi, którzy rozpaczliwie potrzebują pomocy. 

Przeczytajcie koniecznie” - Gus van Sant 

 

„Porywająca. Wspaniała historia. Nic tylko bić mu 

brawo”. Los Angeles Times Book Review 

 

„Absolutnie fascynująca książka” - Observer 

  

Po takich opiniach nie można przejść obojętnie obok tej 

książki. James budzi się na pokładzie samolotu z 

wybitymi zębami, złamanym nosem i rozciętym 

policzkiem. Nie wie, dokąd leci, ani co się z nim działo 

przez ostanie dwa tygodnie. Ma dwadzieścia trzy lata, od 

dziesięciu lat jest uzależniony od alkoholu, a od trzech- od narkotyków. Kiedy zgłasza się na odwyk 

do najstarszego ośrodka w Stanach, chlubiącego się rekordowo wysoką skutecznością siedemnastu 

procent wyleczonych, lekarze nie wiedzą, jakim cudem wciąż żyje. Ta poruszająca, oparta na 

motywach autobiograficznych, relacja z odwyku jest jednym z najbardziej obrazowych opisów walki z 

niesłabnącym głodem narkotycznym i alkoholowym. 

                                                                                                

Weronika Andrzejak 

 

  



Listopad włazi do miast... 

 

Na koncercie Comy 

byłam po raz drugi. 

Pierwszy raz na 

tegorocznym Woodstocku 

oraz w ubiegły piątek, 7 

listopada w Piwnicy 

Artystycznej Kawon w 

Zielonej Górze. Na 

Woodstocku Coma 

zgromadziła najwięcej 

ludzi pod sceną. Co 

wcale nie powinno dziwić. 

Dali z siebie wszystko, 

koncert był bardzo 

energetyczny. Mam 

nadzieję, że zdobędą 

Złotego Bączka, bo z 

chęcią spotkałabym się 

tam z nimi raz jeszcze. 

Jednak piątkowy koncert 

pobił ten z sierpnia.  

 

Wszystko zaczęło się od 

spóźnienia. Mojego tym 

razem. Na szczęście 

zespół również nie był do 

bólu punktualny, więc nic 

mnie nie ominęło. Klub 

był już praktycznie 

wypełniony, ale 

znalazłam wąski 

przesmyk między jednym 

panem, a drugim i 

zbliżyłam się do sceny. 

Gdy Coma weszła na tę 

scenę wszystkich 

ogarnęło szaleństwo. 

Piski, krzyki, oklaski i te 

sprawy. Trasa „Pierwsze 

Wyjście z Mroku” jest 

absolutnie niesamowita. 

Według mnie pierwsza 

płyta Comy jest ich 

najlepszym krążkiem, 

więc zaprezentowanie jej 

od początku do końca 

podczas koncertu to 

niebywała uczta dla ucha. 

Pierwszym utworem, jaki 

zagrali, był „Leszek 

Żukowski”. Wszyscy 

wspólnie zaśpiewaliśmy 

całą piosenkę. Gdy utwór 

dobiegł końca, Rogucki 

przywitał się ze 

wszystkimi i poprosił 

koleżanki z pierwszego 

rzędu, by nie śpiewały tak 

głośno, bo myli mu się 

tekst. Dowcipniś. Kolejną 

piosenką, która zapadła 

mi w pamięć, była 

piosenka pt. „Pasażer”. 

Pierwszy raz słyszałam ją 

na żywo. Zrobiła 

piorunujące wrażenie, 

ciarki raz po raz 

przebiegały po plecach... 

„Spadam” jak zwykle 

wywołało cudowne 

emocje. Cały klub 

ponownie śpiewał razem 

z Roguckim, wszyscy dali 

się ponieść melodii. Przy 

„Skaczemy” zaczęła się 

prawdziwa euforia. W 

zasadzie jak zwykle przy 

tym kawałku. Ludzie 

skakali najwyżej jak 

mogli, tańczyli, śpiewali. 

„Sto tysięcy jednakowych 

miast” to poezja sama w 

sobie. Niemalże wszyscy 

przykucnęli, pan Piotr 

przysiadł na głośniku i 

zrobiło się bardzo 

klimatycznie. Słychać 

było śpiew fanów, 

wszyscy wczuliśmy się w 

ten utwór.  

Na bis Coma 

zaserwowała nam 

„ORH+”, „Białe Krowy”, 

„Transfuzję”, „Rudego”, 

„Tonację” i „System”. 

Koncert trwał dwie 

godziny. Byłam równie 

zmęczona jak szczęśliwa. 

Cieszyłam się, że 

usłyszałam na żywo 

„Rudego”. Po cichu 

miałam nadzieję, że 

usłyszę także „Ostrość na 

nieskończoność”, jednak 

po raz drugi się nie 

doczekałam. Mam dobry 

powód, żeby jechać na 

kolejny występ  

 

W trakcie koncertu 

martwiłam się nieco, że 

nie będę pamiętać tych 

wszystkich utworów, jakie 

zagrali, a przecież mam 

napisać artykuł do 

QQryQ. Gdy zespół 

skończył show, a 

większość ludzi wyszła z 

sali dojrzałam, że przy 

scenie gromadzi się mała 



grupka osób i wyciąga 

błagalnie ręce w stronę 

pana, który składał 

chłopakom instrumenty. 

Dostrzegłam w tym swoją 

nadzieję. Użyłam 

wszelkich sił, by dopchać 

się na sam przód i 

maksymalnie 

wyciągnęłam rękę. Pan 

pomocnik chyba widział 

moje starania i setlista ze 

wszystkimi piosenkami 

trafiła do mych rąk. Jak 

wiadomo, apetyt rośnie w 

miarę jedzenia. 

Postawiłam sobie więc 

kolejny cel – autografy. 

Zrobiłam szybkie 

rozeznanie. Okazało się, 

że zespół po każdym 

koncercie przeważnie 

wychodzi do fanów. 

Postanowiłam czekać. 

Czekałam, czekałam i 

czekałam... Pod koniec 

już nawet nie czułam bólu 

w kręgosłupie od tak 

długiego stania. Po 45 

minutach Coma wyszła z 

powrotem na scenę. 

Zebrałam autografy 

wszystkich członków 

zespołu na setliście i 

płycie, którą miałam ze 

sobą, po czym ustawiłam 

się w kolejce do zdjęcia z 

Piotrem Roguckim. I 

ponownie czekałam, 

czekałam, czekałam... 

Ktoś stale wpychał mi się 

w kolejkę... Jednak każda 

sekunda była warta. 

Chwilę z nim 

porozmawiałam, 

pożartowałam, zrobiliśmy 

kilka zdjęć. Bardzo 

sympatyczny dla fanów, 

ze specyficznym 

poczuciem humoru i 

chęcią do rozmowy. 

Ładnie podziękowałam i 

usatysfakcjonowana 

wróciłam do domu.  

Ciekawostka: Piotr 

Rogucki jest mniej więcej 

mojego wzrostu.

                                      

   Jul 

 

 

Kącik informacji o Polsce, polityce. 

Pierwsze przybliżone wyniki wyborów samorządowych 

Od około dwóch miesięcy  jesteśmy bombardowani plakatami wyborczymi, w każdym zaułku, 
na każdej ścianie widnieją twarze ludzi „którzy chcą coś zmienić”. Obowiązkiem każdego 
patrioty jest  udział w wyborach, ale czy wśród tak wielu kandydatów jest chociaż jeden 
człowiek , który naprawdę chce coś zmienić dla dobra ogółu ? Młodych  ludzi nie dopuszcza 
się do władzy, tłumacząc, że brak im doświadczenia.  A może to te młode, bez 
doświadczenia, osoby są w stanie coś zmienić .   
 
Pierwsze przybliżone wyniki wyborów samorządowych 

W wyborach samorządowych, przeprowadzonych 16 listopada 2014 roku wybieraliśmy blisko 
47 tys. radnych do gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. O 4 nad ranem PKW podała, że zmaga się z awarią 
systemu informatycznego, który zlicza głosy. W związku z tym nie ustalono w ogóle wyników 
głosowania do rad powiatów oraz do sejmików wojewódzkich. 

Partie kolejno uzyskać miały: PiS 31,5%, PO 27,3%, PSL – 17 %, SLD – 8,8 %. Tak mniej 
więcej rozkładają się wyniki wyborów samorządowych 2014. 
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W czerwcu tego roku, w naszej szkole, pod przewodnictwem Pani Weroniki 

Łagnowskiej, został wystawiony spektakl pt. „Moralność Pani Dulskiej”.  

Zapraszamy na wywiad z reżyserką ! 

 

- Nie był to pierwszy spektakl, który Pani zrealizowała w tej szkole. Teatr to Pani pasja. 

Czy w czasach, gdy sama chodziła Pani do szkoły, występowała Pani w szkolnych 

spektaklach? 

-Owszem, zdarzało mi się występować.  

- A dlaczego akurat wybrała Pani, „Moralność Pani Dulskiej?” Co Panią kierowało? Co 

dostrzegła Pani w tej sztuce? 

-Myślę, że jest na tyle uniwersalna, że archetypy tych postaci funkcjonują do dzisiaj i 

pomimo, że był to początek dwudziestego wieku, to przecież dzisiaj, tak naprawdę, 

dulszczyzna jest ciągle obecna, no i, przede wszystkim, chciałam przybliżyć dzieło, nie tylko 

osobom zainteresowanym tematem, lecz całej społeczności szkolnej. Może też brałam pod 

uwagę osoby, z jakimi przyszło mi pracować na kółku teatralnym – ich osobowości, 

umiejętności, predyspozycje. Gdy zbierze się odpowiednia grupa – pomysł pojawia się sam. 

- No a jak pani, z punktu widzenia reżysera, ocenia nasze przedstawienie?  

-Bardzo dobrze pod każdym względem.  Zważywszy na to, że mieliśmy tylko dwa tygodnie 

intensywnych prób, to rezultat przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Każdy z aktorów 

doskonale wcielił się w rolę, którą odgrywał. Każdy wykreował pełnowartościową postać. 

Nawet Dulski, który wypowiada tylko jedno zdanie i trzy razy pojawia się na scenie, wzbudził 

ogromne zainteresowanie. Zważywszy na to, że pracowaliśmy po lekcjach, na przerwach, a 

w czasie intensywnych prób, także na niektórych waszych lekcjach, musieliście łączyć teatr z 

nauką. Co potwierdza fakt, że mamy bardzo zdolną i zaangażowaną młodzież. 

-A kto wg Pani, spisał się najlepiej? 

-Wszyscy byli znakomici, każdy fantastycznie wcielił się  w postać, którą grał. Począwszy od 

Martyny Dziadkiewicz, która zrobiła furorę jako Juliasiewiczowa, była motorem 

napędzającym kolejne zdarzenia, świetnie organizowała przestrzeń na scenie i znakomicie 

wchodziła w relacje z innymi bohaterami, czy Cypriana Sokołowskiego jako Zbyszka 

Dulskiego, który na pewno zaskoczył wszystkich swoją sceniczną osobowością. Wielość ich 

emocji widocznych na scenie, doskonałe opanowanie tekstu, który brzmiał tak, jakby był 

naturalną mową aktorów, a także ruch sceniczny – wszystko grało od początku do końca.  Z 

resztą wszyscy byli świetni, Justyna Niepsuj jako Tadrachowa, była postacią wykreowaną od 

samego początku do samego końca – mimo że nie była to rola pierwszoplanowa. Nie 

mówiąc już oczywiście o Dulskiej (Sara Obrzód), czy o Meli (Martyna Furtak), Hesi (Michał 

Mamełka), oraz Lokatorce (Hani Dereckiej), którzy doskonale ukazali złożoność rodzinnych 

koligacji i problemów. Sara wspaniale ukazała zakłamanie, obłudę i dbanie wyłącznie o 

pozory, przy jednoczesnym  braku własnego zdania. Kiedy była potrzeba – dominowała na 

scenie, by w momentach istotnych, oddać głos innym postaciom. Martyna i Michał jako 

rodzeństwo byli zupełnie inni. Martyna nieśmiała, cicha, budziła uśmiech i litość, Michał zaś 

ukazał, że jest doskonałym spadkobiercą ideałów matki, budząc przy tym śmiech i aplauz 

publiczności. Każdy odwzorował postać dramatu, dodając jej coś od siebie.  

- A czy planuje już Pani stworzyć coś nowego? 



-Od trzech lat „chodzi za mną” przedstawienie na podstawie dramatu, „Śluby Panieńskie”, 

Aleksandra Fredry i chyba w końcu, w tym roku je wystawimy. 

- W związku z tym, że ja sam występowałem w naszym spektaklu, jestem świadomy 

tego, jak bardzo stresujący był to czas. 

-Ja tak pracuję, intensywnie, chaotycznie, burzliwie, później z tego chaosu, wyłania się świat, 

Świat Teatru. Na początku dużo krzyczę, ale chyba w końcu odnajdujemy wspólny język. W 

tym roku naprawdę długo pracowaliśmy, nad przedstawieniem, ponieważ rok temu, zajęło to 

nam dwa tygodnie, od stworzenia scenariusza, do premiery, a  pierwsze przedstawienie, 

które w tej szkole wyreżyserowałam - Opowieść Wigilijną, udało nam się stworzyć i wystawić 

w tydzień. Im większy nakład pracy, tym lepsze rezultaty.  

- No tak, niektórzy lepiej pracują w stresie. A skąd się wzięło to Pani zainteresowanie 

teatrem? Dlaczego Pani akurat to robi? Co ma Pani takiego w sobie? 

-Właśnie nie wiem, przestaję to robić (śmiech).  Jakoś to mnie pociąga, teatr  jest integralną 

częścią języka polskiego,  można tekst pokazać w zupełnie inny sposób. Wydaje mi się, że 

gdy czyta się nawet dramat, w którym  jest przecież podział na role, nie bardzo do młodego 

widza to przemawia. Natomiast, kiedy sam, czyta pod kątem tego, że będzie musiał się 

utożsamić z tą postacią, wtedy jest zupełnie inny odbiór i literatura wciąż żyje, można 

pokazać uniwersalizm, różne przesłania, emocje... Tym bardziej, ze wy to przefiltrujecie 

przez swoje umysły, nie zawsze wychodzi tak, jak ja bym chciała, ale często lepiej, niż mi się 

wydawało, że powinno być.  

-Ja pamiętam, że nam ten spektakl się udał, przynajmniej w moim odczuciu. 

- Tak, jak już powiedziałam – super wyszło. Doskonała robota. 

- Och tak, pamiętam pani euforię, gdy skończyliśmy grać. Pamiętam, jak w dniu 

premiery, się stresowaliśmy. 

-Na pewno doskonale pamiętasz próbę przed przedstawieniem, kiedy byliście wszyscy 

załamani, ponieważ nie umieliście tekstu, nie pamiętaliście, kto po kim wchodzi, dobrze, że 

pamiętaliście, kto kim jest. W każdym razie, myślałam, że ten stres sprawi, ze się 

„wyłożycie”, ale was zmotywował i wyszło naprawdę świetnie.  

- Pamiętam jak Pani powiedziała do nas, żeby nie robić już prób w dniu premiery, a my 

twardo cały czas próbowaliśmy. 

-Tak, wy się zbuntowaliście i byłam bardzo niezadowolona! Nie można się „przegrać”, a 

gdyby ta próba rano wyszła wam świetnie, to przedstawienie „położylibyście totalnie”.  

-Pamiętam też, że gdy rozmawialiśmy po spektaklu, kiedy ten stres opadł, to nikt nie 

pamiętał, ani sekundy z naszego występu.  

-Dobrze, ze jest nagranie. Szkoda, ze niekompletne, ale niestety Pan Szymczak, miał do 

dyspozycji tylko 45 minut, a nasz spektakl trwał chyba 55. Powiem ci, że gdy polubiłam link 

na facebooku i poszło to dalej w świat, zobaczyli to moi znajomi, to byli pod wielkim 

wrażeniem, że niby taki amatorski teatr, (no bo nie oszukujmy się, ani nie mamy dobrego 

światła, ani dobrego nagłośnienia, ani dobrej akustyki w auli), a mówili, że wyszło świetnie. A 

dekoracje! 

-Tak, dekoracje były piękne, bardzo profesjonalne i tutaj, brawa dla dziewczyn. 

-Nikt się nie zgłosił do wykonania dekoracji, sama zaproponowałam Weronice zrobienie ich, 

wiedząc, że ma talent plastyczny. Obserwuję uczniów i pierwszym takim momentem, w 

którym widzę, ze przychodzi ekipa, która chciałaby coś robić, są otrzęsiny klas pierwszych, 

kiedy macie się wcielić w postaci. I już dziś widzę w „Ślubach panieńskich” 3 osoby z klasy 

pierwszej.  

- Pozostaję, więc nadzieja, że jednak uda nam się zrealizować ten spektakl. A jaka jest 

Pani ulubiona sztuka? 



- Nie mam ulubionej sztuki, ale ciągnie mnie w kierunku Mrożka czy Gombrowicza, jednak 

uważam, że wystawienie tu, w tej szkole dzieła jednego z tych dwóch autorów, może być 

dość trudne. To są sztuki groteskowe, symboliczne. Myślę więc, że tutaj, na scenach 

naszego Banachowskiego Teatru, lepiej wystawiać sztuki realistyczne i komedie. Ponieważ 

my mamy wymagającego widza. Swoją drogą, bardzo lubię „Dziady” i może kiedyś… 

-„Dziady” są dramatem ascenicznym, ale kto wie, może nam się uda je kiedyś 

wystawić. Dziękuję za wywiad i życzę Pani oraz sobie, dalszych sukcesów na polu 

teatralnym.   

 

         Cyprian Sokołowski 

 

Kiedy nie ma słońca…. 

Ciągle jesteś zmęczony? Czujesz się smutny? Jesteś senny, ale nie możesz spać? Czy 

może czujesz niepokój, jesteś drażliwy albo masz zwiększony apetyt? Tak? A może to 

jesienna depresja? 

Jesienna depresja jest zwana również depresją sezonową lub zimową. Pojawia się z dwóch 

wspominanych wcześniej porach roku, a przemija wraz z nadejściem wiosny. Główną 

przyczyną tego rodzaju depresji jest niedobór światła 

słonecznego. Kiedy usłyszałam o tym pierwszy raz pomyślałam: 

przez słońce? Słucham?! Dlatego postanowiłam bardziej zgłębić 

ten temat. Ten rodzaj zaburzenia potwierdzony jest szerokim 

wachlarzem dowodów, co wprowadziło mnie w jeszcze większe 

zdumienie. 

Wiadomo, jesień nie jest ulubioną porą roku większości ludzi, bo 

łączy się z powrotem do szarej rzeczywistości, zaczynają się 

obowiązki, kiepska pogoda i krótsze dni. Jednak to brak słońca 

może doprowadzić do depresji. 

Jak sobie z tym poradzić? 

Do leczenia objawów jesiennej/zimowej depresji stosuje się 

specjalne lampy o określonym natężeniu światła. Kolejna dziwna 

rzecz, mianowicie leczenie świtałem. Jeszcze dziwniejsze jest to, 

że taka terapia naprawdę działa! 

Złote rady? Nie daj się zwariować! Jesień może być najpiękniejszym czasem w twoim życiu, 

musisz tylko trochę się o to zatroszczyć. Zacznij grać na gitarze, czytać książki w deszczowe 

popołudnia i spadające liście odbierz jako coś pięknego, a nie zwiastującego nadchodzącą 

zimę. Każdy czas może być piękny, to wszystko zależy od podejścia, chęci i radości. Poza 

tym przyjemnie będzie spojrzeć na swoje odbicie w lustrze już na wiosnę i powiedzieć: dałem 

radę, nie wpadłem w kiepski nastrój, nie zmarnowałem tego czasu i jestem z siebie dumny. 

A ty, co zrobisz? Będziesz całą jesień leżeć brzuchem do góry, czy zrobisz coś dla siebie? 

Viltis  



Rysuję od… praktycznie od 

zawsze, ale moja przygoda z portretami 

zaczęła się dopiero w pierwszej klasie 

szkoły średniej. Początkowo moje dzieła 

raczej nie za bardzo przypominały 

wizerunki ludzi. Mniej więcej po roku 

udało mi się osiągnąć w miarę 

zadowalający efekt. Wciąż jednak dążę 

do perfekcji, do hiperrealizmu.  

 

Do rysowania używam prawie 

całej gamy ołówków – od 4H do 8B. H 

są twarde i jasne, doskonale sprawdzają 

się przy blond włosach i innych jasnych 

elementach. B z kolei to miękkie i 

ciemne ołówki. Rysuję nimi ciemne 

włosy i wszystkie cienie. Istnieją również 

dwa ołówki pośrednie. Mój ulubiony F i 

najpopularniejszy HB, którego nie 

używam. F służy mi najczęściej do 

rysowania skóry i tworzenia górnej 

warstwy w gładkiej, czarnej powierzchni.  

 

  

Kurt Cobain, 2013 

Seike, 2014 
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