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WSTĘPNIAK
Witamy po dłuższej przerwie w kolejnym numerze „Wiewiór”. Pragniemy
prezentować wasze teksty, recenzje, artykuły na różnorodne tematy, chcemy
pokazywać również co ciekawego dzieje się w naszej szkole. A w pierwszym półroczu
tego roku szkolnego działo się naprawdę dużo. Całą szkołą byliśmy w Muzeum Historii
Żydów Polskich, na wystawie fotografii w Zachęcie, w Muzeum Powstania
Warszawskiego, przechodziliśmy szlakiem południowego muru Getta. Zwiedzaliśmy
też wystawę „Guercino -Triumf baroku” w Muzeum Narodowym, klasa I i II zwiedzały
Sejm a IIIa obejrzała spektakl „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku”
Doroty Masłowskiej w Teatrze Studio. Jak co roku klasy I i II chodzą na filmy do kina
Muranów w ramach cyklu „Nowe horyzonty edukacji filmowej”.
W niniejszym numerze „Wiewiór” znajdziecie interesujące recenzje trzech
filmów obejrzanych w ramach tego cyklu autorstwa Michała Paducha, Justyny
Dworak i Aleksandry Solenik z klasy II. Z kolei Kasia Surała z klasy IIIa, w rubryce
„Warto obejrzeć” poleca nam film „Papusza” w reżyserii Joanny i Krzysztofa Krauze
oraz przybliża nam postać tytułowej bohaterki.
W naszej gazetce chcemy prezentować też ciekawe zjawiska kultury, polecamy
zatem tekst Karoliny Sentkowskiej z kl. I o Nowym Teatrze Warlikowskiego. A dla
fanów sportu- rubryka „Na sportowo”, w której Filip Stojanowski z klasy I pisze o
rywalizacji „El Clásico”.
Ponieważ nasza szkoła zawsze wspiera „artystyczne dusze” - w szkolnej galerii
staramy się prezentować prace uzdolnionych artystycznie uczniów. W ostatnim czasie
swoje obrazy pokazali uczniowie kl.III – Mateusz Sikorski, Kuba Sieciński i Ondrasz
Kąkol. Relację z otwarcia wystawy zatytułowanej „Trzy Próżności” możecie przeczytać
i obejrzeć w rubryce „W naszej szkole”.
Na koniec Redakcja „Wiewiór” chciałaby zachęcić Was wszystkich do
współpracy. Może ktoś chciałby opisać swoje wrażenia z dotychczasowych szkolnych
wycieczek, polecić jakiś film, spektakl czy muzykę, podzielić się swoją fascynacją
kulturalną lub sportową? A może trzyma w szufladzie jakiś swój wiersz, limeryk czy
opowiadanie, które moglibyśmy wszyscy przeczytać? Wszystkie teksty są mile
widziane – wystarczy skontaktować się z Redakcją. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy
do współpracy, życzymy miłej lektury oraz Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego
Roku!
Redakcja i opiekun szkolnej gazetki Agnieszka Pokropek-Świderska
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NASZE RECENZJE
POWRÓT
Film „Powrót” w reżyserii Andrieja
Zwiagincewa według scenariusza Władimira
Moisiejenko to rosyjski dramat obyczajowy.
Powstał w 2003 roku i został laureatem
nagrodzony „Złotym Lwem ”. Opowiada o
dwóch braciach, których ojciec opuścił z
niewiadomych przyczyn i powraca do domu po
12 latach.
„Powrót” został nakręcony na rosyjskiej
taśmie „Ordo”, która nadaje obrazowi
niebieskich odcieni. Powoduje to specyficzny klimat, uczucie zimna, które
doskonale wpływa na nasz umysł i nasze reakcje.
Reżyserowi filmu zarzuca się, że film został przedstawiony w zbyt
malarski sposób, nie obrazuje realistycznej Rosji, miasta przypominają
cywilizacje włoską, a w domu panuje za duży minimalizm i porządek.
Jednak moim zdaniem dzięki temu zabiegowi film ogląda się lepiej, mniej
przypomina dokument, a liczne porównania do malarskich dzieł m.in. do
obrazów Edwarda Hoppera lub Caspara Dawida Friedlicha sprawiają, że
film zapada w pamięć.
W filmie, można zaobserwować liczne porównania religijne np.
porównanie posiłku z rodziną do komunii świętej, czy to, że akcja filmu
rozwija się jak Wielki Tydzień. Wprowadza nas w sferę pewniej tajemnicy
i pobudza do głębokich refleksji na temat istoty ludzkiej w ogromie świata.
Należy też dodać, że film, tak samo jak obrazy Caspara Dawida Fredlicha,
stara się ukazać małość człowieka w obliczu natury.
W akcji filmu możemy zaobserwować elementy powtarzające się
wraz biegiem wydarzeń. Podobne zdjęcia pojawiają się na początku filmu
i na końcu. Dzięki temu, zauważamy ważne elementy, takie jak to, kim
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ojciec jest dla chłopców.
Film ukazuje wiele prawie niemych scen, tak aby odbiorca mógł
zwrócić uwagę na obrazy i porównania lub uczucia malujące się na twarzy
postaci.
Powrót ojca burzy porządek, który uformował się w ciągu dwunastu
lat jego nieobecności. Chłopcy wychowali się w rodzinie, w której milcząca
babka przejęła funkcję ojca, byli wychowywani wyłącznie przez kobiety.
Nagłe pojawienie się ojca jest przejściem w sferę dorosłości. Tak jak
spartańskie dzieci, które do 6 roku życia pozostawały pod opieką matek,
by potem opuścić rodzinne gniazdo pod okiem ojca.
„Powrót” jest filmem bardzo wzruszającym, wzbudzającym wiele
uczuć i skłaniającym nas do myślenia. Mogę powiedzieć, że to doskonały,
również pod względem artystycznym film, choć tematyka i opis uczuć,
jakie w nim występują, sprawia, że jest on nieraz bardzo trudny.
Justyna Dworak klasa II

LABIRYNT FAUNA
Film „Labirynt Fauna” z 2006 roku w reżyserii Guillermo del Toro to
hiszpańska produkcja, mianowana do Oscara w sześciu kategoriach.
Opowiada historię Ofelii, jedenastoletniej dziewczynki, która w labiryncie
obok nowego domu poznaje Fauna - przedstawiciela magicznego, starego
świata, do którego należy także jej dusza. Jednak ta naiwnie wyglądająca
fabuła nie jest jedynym wątkiem filmu. Pogrążona w wojnie domowej
Hiszpania w 1944 roku prowadzi działania antypartyzanckie w okoliczne
lasach. Jednym z oddziałów dowodzi kapitan Vidal, ojczym Ofelii. Jest to
surowy, ślepo wierzący w zdradę powstańców sadysta, który nie przepuści
nikomu choćby małego wykroczenia. Ludzi z lasu tropi, zabija i torturuje.
Podczas projekcji nieraz chce się odwrócić wzrok od ekranu na widok
czynów, jakich się on dopuszcza np. dobija chłopaka, który, nie mogąc
mówić, trzy razy odsuwa pistolet od swojej głowy, a mimo to Vidal
przestrzela mu bezlitośnie rękę i głowę. Kapitan nie działa w obronie
własnej, on morduje z rozmysłem, fantazją i dla przyjemności, zastrasza
służbę, strzela nawet do Ofelii, która nie jest mu już potrzebna po śmierci
jej matki. To nie jest człowiek a potwór, którego okrucieństwo trudno
opisać. Lecz zwróćmy uwagę, że pomimo okrucieństwa akcja filmu dzieje
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się w dwóch światach, świecie dorosłych i świecie dzieci. Świat dorosłych
to świat kapitana Vidala, ogarnięty wojną i okrucieństwem, natomiast
świat baśni reprezentuje Faun i przeróżne baśniowe miejsca. Ofelia
znajduje się na granicy obu. Jednak z czasem różne wydarzenia sprawiają,
że granica pomiędzy światami staje się bardzo wyraźna. Ofelia próbuje
uciec do świata baśni poprzez wykonywanie różnych zadań zlecanych
przez Fauna, czasem bardzo niebezpiecznych, a to za sprawą baśniowych
potworów, które w niektórych przypadkach symbolizują postacie świata
dorosłych, np. potwór przy stole jest nawiązaniem do samego kapitana
Vidala.
Podsumowując „Labirynt Fauna”, możemy zadać pytanie, czy jest on
okrutną bajką, czy filmem wojennym z elementami fantastyki ? Moim
zdaniem oba stwierdzenia są błędne. „Labirynt Fauna” jest niezwykłym
połączeniem baśni z realiami wojennymi, ale przede wszystkim
przedstawia motyw wejścia w dorosłość małej dziewczynki w czasach
ogarniętych okrucieństwem wojny. Film z chęcią poleciłbym każdemu,
lecz z uwagi na sceny w nim występujące myślę, że wiek 15 lat wzwyż jest
odpowiedni aby obejrzeć pewne sceny i zrozumieć przesłanie filmu.
Michał Paduch klasa II
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MOTYL I SKAFANDER
Film pt. “Motyl i Skafander” w reżyserii Juliana Schnabela powstał
na podstawie książki o tym samym tytule w 2007 roku. Jest to
dramatyczna bibliografia Jean-Dominique Bauby znanego i popularnego
we Francji byłego redaktora naczelnego magazynu “Elle”. Bauby był
królem życia, posiadał kochającą żonę i trójkę dzieci, miał piękną
kochankę oraz wysoki status
społeczny pożądany przez wielu.
Jednak w ciągu jednego pochmurnego
dnia stracił to wszystko,
nieodwracalnie . Doznał paraliżu
całego ciała tzw. zespołu zamknięcia
czyli stanu, w którym pacjent jest w
pełni przytomny i świadomy, lecz nie
jest w stanie poruszać się z powodu
całkowitego paraliżu niemalże
wszystkich mięśni. Jedynym
sposobem Jean-Dominiquea na
porozumienie się ze światem jest
mruganie lewym okiem.
Film został nakręcony w
szczególny sposób. Przez większość
filmu widz ma możliwość oglądania świata z perspektywy sparaliżowanego
pacjenta. Kamera jest umieszczona tak, jakby była lewym okiem
Baubyego. Słyszymy również jego myśli. Sprawia to, że powstaje
szczególna więź między widzem a głównym bohaterem, możemy
przeżywać razem z Jean-Dominiqueam jego próby nawiązania kontaktu z
otoczeniem.
Wyobraźnia jest sferą, która daje szansę na ucieczkę od
codzienności, która jest bezbarwna oraz dołująca. Dzięki niej bohater
może przenieść się dokąd tylko zapragnie, tworzyć najpiękniejsze
scenariusze, odtwarzać wspomnienia. Poprzez kreacje swojej wyobraźni
opisuje wszystkie aspekty swojego wewnętrznego świata. Staje się
motylem uwięzionym w bezwładnym ciele jak w skafandrze. Jean-
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Dominique jest tak zdeterminowany do walki o przetrwanie i udział w
życiu. Postanawia o swoim nowym życiu i sobie uwięzionym w pancerzu
głośno się wypowiedzieć, choć jest niemy. Stanowić to ma kanwę pisanej w
szczególny sposób książki. Za pomocą powieki porozumiewa się z kobietą,
która przekazywane przez niego znaki przelewa na papier, tworząc jego
książkę. Dowodzi to tylko tego, jak silna jest wola walki o życie i
przetrwanie u człowieka, że nawet w najcięższej sytuacji znajdzie się
sposób na przekazanie tego, co się czuje.
“Motyl i Skafander” jest wzruszającym filmem uczącym empatii. Jest
to jedyny film przedstawiający ból, kalectwo, cierpienie człowieka, w
którym podjęto próbę wniknięcia w świat sparaliżowanego bohatera, by
pokazać jego punkt widzenia.
Aleksandra Solenik klasa II

KULTURA
NOWY TEATR
Reżyserem, założycielem i dyrektorem artystycznym jest Krzysztof
Warlikowski. Nowy Teatr chce rozbudować przestrzenie dialogu z
publicznością, nie ograniczając się jedynie do działań ściśle teatralnych.
Ma być miejscem nowej sytuacji artystycznej. Wolnym polem działania dla
zaproszonych artystów i kuratorów, przestrzenią tworzoną przez ludzi z
pomysłami.
Jednym z celów Nowego Teatru jest interwencja w życie
mieszkańców stolicy, która przyczyni się do zmiany widzenia miasta.
Pokaże jego ukryte struktury pamięci, wyparcia, zapomnienia. Otworzy
nowe możliwości artystyczne zbuduje przestrzeń wyobraźni wolną od
podziałów i uprzedzeń.
Głównym celem Warlikowskiego pozostaje teatr. Inne osoby
zaproszone do współpracy mają za zadanie współtworzenie koncepcji
nowego miejsca. Jednym z wyzwań jest zbudowanie nowej siedziby na
terenie bazy MZO u zbiegu ul. Madalińskiego i Sandomierskiej.
Poszczególne zdarzenia mają być punktem wyjścia do dyskusji, rozmów,
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spotkań, wymiany zdań i myśli. W Nowym Teatrze nie chodzi o dawanie
występów, ale o tworzenie przestrzeni dialogu i inicjowanie rozmowy na
najbardziej nawet niewygodne tematy. W zespole Nowego Teatru
skupiono wiele osobistości twórczych mających zamiar zaprezentować
publiczności autorski i artystyczny klucz do rozumienia miejsca, w którym
mieszkamy i działamy.
Nowy Teatr to prezentuje to co najlepsze w teatrze europejskim.
Prezentacje nie będą ograniczać się do występów i rozmów z twórcami.
Istotne jest pokazanie szerokiego kontekstu, w jakim działają zaproszeni
artyści. Buduje głębokie zrozumienie dzisiejszej sytuacji kultury
europejskiej i jej artystycznej ekspresji z naciskiem nie tylko na to co
aktualne, ale także na prezentacje najistotniejszych zjawisk kultury
minionego wieku. Nowy Teatr jest miejscem artystycznego poszerzania
pola walki.
Aktorzy współpracujący z Teatrem Nowym:
Andrzej Chyra, Magdalena Cielecka, Stanisława Celińska, Ewa Dałkowska,
Wojciech Kalarus, marek Kalita, Zygmunt Malanowicz, Maja Ostaszewska,
Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Magdalena Popławska, Maciej Stuhr,
Paweł Mykietyn, Piotr Gruszczyński.
Krzysztof Warlikowski – jeden z najciekawszych
polskich reżyserów teatralnych. Urodził się 26 maja
1926 roku w Szczecinie. Pracuje w Polsce, ale
wystawia także na scenach zagranicznych m. in. we
Francji, Niemczech, Holandii i Izraelu. Jego
spektakle pokazywane były na najważniejszych
światowych festiwalach teatralnych m. in. w
Awinionie w ramach Next Wave Festival w Nowym
Yorku.
Karolina Sentkowska, klasa I
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WARTO OBEJRZEĆ
PAPUSZA
Reżyseria i scenariusz : Joanna i Krzysztof Krauze
Gatunek : biograficzny
Produkcja : Polska
Obsada : Jowita Budnik, Zbigniew Waleryś, Antoni Pawlicki, Andrzej
Walden
"Papusza" jest filmem opowiadającym o kobiecie niezwykłej pierwszej romskiej poetce, której twórczość została przetłumaczona na
język polski.
Jest to również magiczna wyprawa do świata romów, pokazania ich
sytuacji podczas wojny, sposobu ich bycia oraz tego, jak postrzegana jest
według nich kobieta - matka, bez wykształcenia, nie umiejąca czytać ani
pisać. Historia Papuszy (Bronisławy Wajs) pokazuje jak trudno jest wybić
się kobiecie pochodzącej ze społeczności, w której rodzimy się z ustaloną
pozycją społeczną, jakie możmy ściągnąć - na całą rodzinę - kłopoty i jakie
obowiązki spoczywają na naszych barkach.
Warto wspomnieć, że film jest czarno-biały. W dobie współczesnej
techniki i wielu możliwości jakie możemy zastosować, operowanie dwoma
koloramimoże wydawać się dziwne i wręcz odpychające, jednak po
obejrzeniu tego filmu zobaczymy, że taki prosty zabieg idealnie oddaje
"klimat" minionych lat.
Kim była Papusza?
Papusza (1908-1987) to pseudonim kobiety pochodzącej z grupy
etnicznej Polska Roma , Bronisławy Wajs. Była to pierwsza poetka pisząca
w języku romskim. Była jedną z nielicznych kobiet z tej grupy, które
samodzielnie nauczyły się czytać i pisać. W wieku 16 lat została wydana za
mąż za harfiarza Dionizego Wajsa. Podczas wojny ukrywała się ze swoim
taborem w lasach. Do publikacji jej wierszy doprowadził Julian Tuwim. Po
publikacji spotkała się z brakiem akceptacji wśród Romów, co wywołało u
niej chorobę psychiczną i została poddana okresowemu leczeniu w
zakładzie psychiatrycznym. Od 1962 należała do Związku Literatów
Polskich.
Kasia Surała klasa III
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W NASZEJ SZKOLE
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22 listopada 2012 w naszej szkolnej galerii została otwarta wystawa
„Trzy próżności”. Prezentuje ona prace trzech autorów, uczniów klasy III:
Mateusza Sikorskiego, Kuby Siecińskiego i Ondrasza Kąkola.
Umieszczenie w programie wystawy słowa „próżności”, w którym
litera P jest zdecydowanie wyższa od pozostałych jest zabiegiem mającym
zasugerować inne, kryjące się w tym słowie znaczenie –„różności” .
Na wystawę tę bowiem składają się prace różnorodne
gatunkowo (rysunki, akwarele, obrazy olejne) i
tematycznie (portrety, pejzaże, martwe natury).
To, co łączy wszystkie prace to skłonność do
zniekształcania rzeczywistości.
Wszystkim autorom gratulujemy i cieszymy
się, że odważyli się pokazać swoje prace.
Redakcja

Mateusz Sikorski

Ondrasz Kąkol

Kuba Sieciński
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NA SPORTOWO
EL CLÁSICO
El Clásico są to mecze rozgrywane pomiędzy zespołami Realu
Madryt i FC Barcelony, najbardziej utytułowanymi klubami z Hiszpanii.
Od początku rozgrywek
piłkarskich w Hiszpanii oba zespoły
postrzegane były jako reprezentanci
swoich regionów – Katalonii i
Kastylii. Rywalizacja obu zespołów
miała podłoże polityczne i
kulturowe.
Podczas rządów José Antonia Primo de Rivery, a zwłaszcza Francisca
Franco tłumiono dążenia Katalończyków do niepodległości. Nadawanie
katalońskich imion i używanie katalońskiego języka było zakazane.
Z czasem El Clásico zaczęło być postrzegane jako rywalizacja
reprezentującej wolność i motto “més que un club” Barcelony oraz
związanego z hiszpańskim centralizmem Realu.
Podczas hiszpańskiej wojny domowej zginął prezydent Barcelony Josep
Sunyol. Obecnie mecze te przyciągają przed telewizory wielu fanów piłki
nożnej.
El Clásico jest również bardzo popularne ze względu na dwóch
obecnie najlepszych piłkarzy na świecie, którzy grają w przeciwnych
drużynach: Cristiano Ronaldo (Real Madryt), oraz Leo Messi( FC
Barcelona).
Wszystkie mecze:
Zespół
Real Madryt
FC Barcelona

Mecze
225
225

Zwycięstwa
90
87

Remisy Porażki
48
87
48
90

Bilans bramkowy
375-360 (+15)
360-375 (-15)

Filip Stojanowski klasa I

