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Podczas szarug smętnego listopada i długich nocy grudniowych pochylony nad 
podręcznikiem i zbiorem zadań, osaczony przez rój zeszytów, z kalkulatorem 
przygniecionym „tablicami” z nic dobrego niewróżącymi wzorami, utrudzony 
uczeń oddawał się szlachetnej i powszechnie chwalonej sprawie zwanej 
„nauką”. Z głową pełną twierdzeń, które budziły obawy, ale nie budziły 
wątpliwości z powodu zbyt późnej pory, kładł się ów uczeń spać zbyt późno 
i wstawał zbyt wcześnie. I tak, co dnia… do czasu. Szczęśliwie nadszedł ów czas, 
w którym uczeń swój odpoczynek od pozyskiwania informacji na ciekawe 
i nieco mniej ciekawe tematy rozpoczął od ścierania kurzy i mycia podłóg. Tak, 
tak, ale wolność zacznie się. Zacznie! Byleby ta podłoga została umyta, byleby 
zetrzeć ten nieszczęsny kurz… I już, już! W tym właśnie czasie oddajemy nieco 
poklejony od piernikowego lukru, przesiąknięty zapachem cynamonu, 
świąteczny numer „Ośmiornicy”, a w nim nieco o książkach i filmach, które 
mogą stać się miłymi towarzyszami świątecznego odpoczynku.  

Życzymy przyjemnej lektury! 

 

Kalina Elżbieta Lisińska 

kl. 3EP PKM 

redaktor naczelna 
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Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
 

Krótkie, chłodne grudniowe dni przeplatające długie, senne grudniowe noce 
wiodą zmarzłymi drogami, pod śpiącymi świerkami ku Świętom Bożego 
Narodzenia. Święta, a więc uczczenie, potwierdzenie wyjątkowości Bożego 
Narodzenia. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
Państwu pokoju i miłości w rodzinnym gronie oraz serca otwartego na potrzeby 
innych i chętnego do dzielenia się dobrem, nie tylko od święta, ale przez cały 
rok. W nowym roku życzymy pogody ducha, wielu powodów do radości, 
zdrowia i spełnienia marzeń! 

redakcja 

 

W porywie ciszy, w tlącej powodzi 

Gdy Słońce Boga nad padół wschodzi 

Ten niewidziany, pokorny brzask 

Wieczność przychodzi dziś jeszcze raz… 

 

Kalina Elżbieta Lisińska, kl. 3EP PKM 
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Artystyczny Salonik 

26 listopada 2021 roku na ósemkowej scenie 
mogliśmy po raz pierwszy w tym roku szkolnym 
zobaczyć koncert w ramach Artystycznego 
Saloniku. Podczas pełnego emocji piątkowego 
wieczoru wystąpiło wiele uzdolnionych 
uczennic.  

Jako pierwsze wystąpiły Kalina i Laura Lisińskie, 
które zaprezentowały tragedię wierszem 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. 
„Franciszek”, czyli „W szponach meteorologii” 
z cyklu „Teatrzyk Zielona Gęś”, który dostarczył 
widowni nieco groteskowego humoru.  Siostry 
przedstawiły również fragment tekstu "Babcia 
i wnuczek, czyli noc cudów" tego samego 
autora. Znakomity występ aktorski dziewczyn 
na pewno na długi czas zapadł widowni 
w pamięci. 

Dwie utalentowane pianistki wypełniły szkolną aulę kompozycjami Fryderyka 
Chopina. Urszula Potrymajło zagrała cztery preludia: c-moll, e-moll, h-moll oraz 
A-dur, natomiast Lena Sabiniewicz wykonała dla nas Walca op. 64 nr 2.  Koncert 
przybliżył słuchaczom muzykę polskiego kompozytora dzięki świetnemu 
zaprezentowaniu jego twórczości.  

Kolejnych niesamowitych muzycznych wrażeń dostarczyła Amelia Perzyńska, 
która zaśpiewała „What a wonderful world” Louisa Armastronga, „Miętę” 
Mateusza Krautwursta oraz „Stoję czy leżę” Mieczysława Szcześniaka. Piękna 
barwa głosu Amelii rozbrzmiewała w Sali, oszałamiając widownię.  

Na koniec wieczoru mogliśmy usłyszeć Zespół Venus Eclipse w składzie 
Weronika Bąk – gitara elektryczna, Zuzanna Nitschke – gitara basowa, Ola 
Marciniak – perkusja oraz Natalia Jankowska – wokal. Dziewczyny wykonały trzy 
covery oraz zaprezentowały ich autorski utwór „Autoviolence”. Bez dwóch zdań 
girls band ożywił widownie swoim nadzwyczajnym występem.  

Cały koncert Artystycznego Saloniku pokazał, jak zdolnych mamy uczniów 
w szkole, od fantastycznych występów aktorskich, przez mistrzowskie 
opanowanie gry na przeróżnych instrumentach, do niesamowitych wokali. 
Z całą pewnością można powiedzieć, że uczestnicy Artystycznego Saloniku 



 

5 

Artystyczny Salonik 

popisali się i miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli zobaczyć ich na 
ósemkowej scenie! 

Julia Przygocka, kl. 3EP PKM 
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Projekt Stowarzyszenia Memoramus 

W dniach 25-28 X 2021 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w projekcie 
organizowanym przez Stowarzyszenie Memoramus: „Tradycje Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów i polska Golgota Wschodu”. W czasie wyjazdu poznaliśmy 
różne wyznania ludności Rzeczypospolitej i odwiedziliśmy miejsca kultu 
religijnego. 

W programie wycieczki znalazła 
się m.in. wizyta we wsi Bohoniki 
w gminie Sokółka, zamieszkiwanej 
przez mniejszość tatarską. 
Mieliśmy tam okazję zobaczyć 
mizar - cmentarz muzułmański. 
Jest to naprawdę szczególne 
miejsce, położone na wzniesieniu 
wśród małego lasku. Na grobach 
widnieją często nazwiska po 
polsku i arabsku. Na mogiłach są 
również umieszczone półksiężyce i gwiazdy. Następnie mogliśmy zobaczyć 
meczet, po którym oprowadzała nas niesamowicie serdeczna i miła pani 
Eugenia Radkiewicz. Opowiadała ona o islamie i tradycjach tatarskich. 
Dowiedzieliśmy się między innymi, czym jest szariat oraz, co bardzo nas 
zaciekawiło, jakie jest pochodzenie symbolu półksiężyca i gwiazdy (były one 
jedynym światłem i świadkiem przekazania Mahometowi wersetów Koranu 
przez Archanioła Gabriela.) Sam meczet w Bohonikach jest niepozornym 
drewnianym budynkiem, ozdobionym w środku licznymi muhirami. Wystrój 
urzeka swoją skromnością i klimatem. 

W całej Polsce jest raptem około 2000 muzułmanów, a w Bohonikach mieszka 
tylko 6 rodzin tego wyznania. W swoim meczecie modlą się jedynie 20 razy 
w roku. Modlitwy są prowadzone po arabsku przez imama zwróconego plecami 
do wiernych, a twarzą do Mekki.  

Wszystko, czego się dowiedzieliśmy, było naprawdę interesujące i przekazane 
w bardzo przystępny sposób.  

Kolejnym miejscem, które wywarło na nas duże wrażenie, był Tykocin – 
cudowne, „klimatyczne” miasto w powiecie białostockim. Dla wyznawców 
judaizmu wybudowano tam w 1642 roku wielką murowaną synagogę 
(przebudowaną po pożarze w 1736 roku), która stoi do dziś. Do głównej sali 
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Projekt Stowarzyszenia Memoramus 

modlitewnej prowadzi w dół kilka schodków, co jest nawiązaniem do słów 
psalmu: „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie”. Przy wschodniej ścianie 
znajduje się aron ha-kodesz – szafa służąca do przechowywania zwojów Tory. 
Pośrodku mieści się bima, na której prezentowany jest zrekonstruowany fotel 
Eliasza wykorzystywany w obrzędzie obrzezania. Ściany synagogi zdobią 
polichromie z tekstami modlitw oraz motywami roślinnymi i zwierzęcymi. 
W częściach przeznaczonych pierwotnie dla modlących się kobiet została dziś 
opowiedziana historia Żydów. Jest ona bardzo poruszająca. Na uwagę zasługują 
również gabloty prezentujące kalendarz świąt żydowskich. Synagoga 
w Tykocinie to obiekt profesjonalnie przygotowany dla zwiedzających. Dzięki 
tabliczkom informacyjnym, filmom, kodom QR dowiedzieliśmy się, m.in. jak 
Żydzi trafili do miasta i czym się tam zajmowali. Szczególnie zapadła nam 
w pamięć informacja, że Tykocin był drugim po Krakowie i największym 
w Królestwie Polskim ośrodkiem judaizmu. Nigdy dotąd o tym nie słyszeliśmy. 

Odwiedzane przez nas miejsca 
zafascynowały wszystkich bogatą 
historią Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, jej wielokulturowością 
i różnorodnością religijną, jednak 
przede wszystkim pomogły lepiej 
zrozumieć innych ludzi i otworzyć 
się na nich. W dzisiejszych czasach, 
w których człowiek jest oceniany na 
podstawie tego, kim jest, co 
posiada lub gdzie się urodził to 

bardzo ważne. Spotkania z różnymi kulturami i religiami potrafią otworzyć serca 
i umysły. 

Niewątpliwie równie ważnym elementem wyjazdu była integracja. Nie tylko 
między nami – uczniami. Udało nam się również lepiej poznać naszych 
opiekunów. Po długiej przerwie w wyjazdach, związanej z pandemicznymi 
obostrzeniami, takie doświadczenie było naprawdę cenne. 

Magdalena Czajewicz, Kacper Czepczyński, Mikołaj Fagiewicz,  

Patrycja Lewandowska, Katarzyna Podgórska, Marianna Żak 
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Bohaterowie czy złoczyńcy – recenzje powieści fantasy 

 „Vicious.Nikczemni” V. E. Shwab 

 

„Vicious.Nikczemni” autorstwa V. E. Shwab to książka opowiadająca historię 
Elia i Victora, dwóch ambitnych do granic możliwości i zdolnych do wszystkiego, 
by osiągnąć swoje cele, byłych studentów medycyny. Kiedyś najlepszych 
przyjaciół, teraz arcywrogów. Jeden jest uważany za bohatera, drugi za 
złoczyńcę, ale obydwaj są zdecydowanie nieprzeciętni. Problemy zaczynają się, 
gdy decydują się wprowadzić teorię zawartą w pracy dyplomowej jednego 
z nich w życie, teorię o Ponad Przeciętnych, ludziach posiadających niezwykłe 
umiejętności. Myślę, że ta książka zainteresuje nie tylko fanów fantastyki. Ma 
wartką akcję, porywającą fabułę i interesujących bohaterów, którzy mają wiele 
warstw i ich sposób postępowania jest dobrze uzasadniony. Czytając ją, czułam 

się tak, jakbym oglądała najlepszy film „Marvela”       

 

Anastazja Jawień, kl. 3EP PKM 

 

„Wyprawa czarownic” Terry’ego Pratchetta 
 

Jest to opowieść o opowieściach przy pomocy opowieści. Historie, baśnie, 
podania stanowią w końcu fundament Świata Dysku, jego źródło i siłę 
napędową. Podróżuje on przez wszechświat na grzbiecie czterech słoni, 
stojących na skorupie Wielkiego A’Tuina - powietrznego żółwia. 

W opisywanym uniwersum, zamieszkiwanym przez królów, książęta, 
księżniczki, kupców, rolników, ludzi, krasnoludy, czarownice i wiele innych istot 
(… i Śmierć …) opowieści mają wielką moc. Tak naprawdę, to one królują. 
Niemożliwe jest, żeby trzeci, najmłodszy syn jakiegokolwiek króla nie odniósł 
sukcesu, jakiegokolwiek zadania by się nie podjął. Niepowstrzymane jest 
wyjście pokojówki za księcia. To przecież dobrze, prawda? Która pokojówka nie 
chciałaby poślubić księcia? To jest szczęśliwe zakończenie, każdy wie, że będą 
żyli długo i szczęśliwie. Kiedy więc trzy czarownice, dokładniej dwie czarownice 
i jedna dobra wróżka wyruszają, żeby taki ślub udaremnić, pokrzyżować plany 
innej dobrej wróżki, dobra historia nie może się poddać, nie może pozwolić, 
żeby prawdziwe życie zakłóciło jej bieg.  
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Bohaterowie czy złoczyńcy – recenzje powieści fantasy 

 Biegu historii nie zakłóci na pewno przeczytanie „Wyprawy czarownic” 
niezależnie od innych tomów z cyklu Świat Dysku, ponieważ poszczególne części 
nie są ze sobą powiązane przyczynowo skutkowo. Łączą je struktura i porządek 
świata, powtarza się również część postaci, przede wszystkim Śmierć (bo jakże 
miałby, nawet w wyobraźni, istnieć świat bez śmierci?). Z racji bycia napisanymi 
przez Terry’ego Pratchetta, każdy tom cechuje również przykryty 
niesamowitym humorem i zabawą słowem głębszy wymiar, poruszanie 
uniwersalnej problematyki. W „Wyprawie czarownic” wraz z podróżą trzech 
czarownic do Genui, źródła opowieści, i późniejszym biegiem wydarzeń w tym 
mieście poruszana jest kwestia wpływu przekazywanych w opowieściach 
wzorców na życie jednostek, indywidualność postrzegania szczęśliwego 
zakończenia (happy endu) i związanej z tym wolności do napisania własnego 
rozwiązania. Snute są refleksje dotyczące odpowiedzi na życzenia - spełniać 
pragnienia jak “dobra wróżka” czy odpowiadać na potrzeby?  

Trudno, żeby te i inne refleksje nie stały się udziałem także czytelnika, jednak 
traktowanie tej powieści wyłącznie w sposób czysto filozoficzny jest 
niemożliwe, ze względu na zachwycający sposób kreacji świata i łączenia 
wątków, przemycania ważnych spostrzeżeń w na pozór pełniących tylko 
humorystyczną funkcję wtrąceniach oraz mistrzowskie posługiwanie się 
językiem, czego wyrazem są liczne gry słowne, w związku z czym z całego serca 
zachęcam do lektury w języku oryginalnym – angielskim. Do lektury zachęcam 
szczególnie osoby tak jak ja uwielbiające brytyjski humor.  

Maja Iglińska, kl. 3EP PKM 
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Niebezpieczna gra – recenzja powieści „Gambit królowej” 

„Gambit królowej” autorstwa Waltera Tevisa, opowiada historię Beth, genialnej 
szachistki zmagającej się z uzależnieniem od alkoholu i środków odurzających. 
Jej droga do sławy w świecie szachów w latach 50. XX wieku zdecydowanie nie 
była usłana różami. Po śmierci matki trafia do sierocińca, gdzie uczyła się grać 
w szachy i uzależniła od środków odurzających podawanych dzieciom, by były 
spokojniejsze. Po kilku latach trafiła do rodziny zastępczej, ale niedługo później 
zaczynają się kłopoty finansowe, więc Beth  brała udział w turniejach 
szachowych, by zarobić na życie, i tak trafiła do świata wielkich szachistów.  

Ta lektura porwała mnie już od pierwszej strony, mimo tego że nie jestem 
specjalnie zainteresowana szachami; sposób napisania tej książki jest taki, że 
odnosi się wrażenie, iż ta historia zdarzyła się naprawdę. Jestem pewna, że 
zainteresuje ona nie tylko fanów serialu powstałego na jej podstawie. 

Anastazja Jawień, kl. 3EP PKM 
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Recenzja filmu „Bohemian Rhapsody” 

Z okazji 30. rocznicy śmierci Freddiego Mercury'ego postanowiłam wraz 
z rodzicami obejrzeć "Bohemian Rhapsody". Nie nazwałabym się wielką fanką 
zespołu Queen, ale uważam jego utwory za klasyki, które bardzo wpadają 
w ucho. 

Losy zespołu zostały według mnie bardzo dobrze przedstawione. Można było 
łatwo rozgraniczyć poszczególne momenty ich kariery oraz życia. Wspólny 
rozwój, wzloty i upadki oraz powolne tworzenie małej rodziny. Myślę, że 
idealnie przedstawione było to w scenach z koncertami. Najpierw zaczynali 
w małych barach, idąc dalej - grali przed coraz większą publiką, aby w końcu 
wystąpić przed całym światem w szczytnym celu. 

Nie podobała mi się co prawda postać Freddiego. W pewnym momencie 
sprawiał wrażenie małego chłopca, który nie miał własnego zdania ani 
świadomości. Był jedynie marionetką, którą bardzo łatwo można było 
manipulować. Wydawało się w takich momentach, że jego postać nie ma 
osobowości i jest pusta - została tylko powłoka wielkiej gwiazdy bez wnętrza.  

Muzyka w filmie była bardzo dobrze podstawiona. Dzięki utworom Queen 
lecącym w tle filmu można było wczuć się w historię całego zespołu. Czułam się, 
jakbym przeniosła się do lat 70. i obserwowała rozwój zespołu. Scena Live Aid 
była kulminacyjna i niezwykle wzruszająca, a razem z muzyką dawało to 
niesamowitą atmosferę, przez którą uroniłam kilka łez. 

Uważam, że film "Bohemian Rhapsody" jest warty obejrzenia, lecz ja nie 
nazwałabym go arcydziełem. Był ciekawą produkcją, ale raczej nie obejrzę go 
po raz kolejny. Jednak polecam go wszystkim zainteresowanym losami Queen, 
jego muzyką, a szczególnie fanom tego zespołu. 

Marcelina Majka, kl. 3EP PKM 
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W imię Domu Gucci – recenzja filmu „Dom Gucci”  

Gucci, Gucci, Gucci… to nazwisko, to zaklęcie, dla jednych przedmiot pożądania, 
dla innych przyczyna zguby, identyfikator, oznaka tożsamości, wręcz 
dziedzictwo… Jedno jest pewne - pada zbyt często, doprowadzając do 
monotonii. Bohaterowie nim szafują, rzucają, osłaniają się, dowodzą 
i powtarzają, powtarzają, powtarzają… I właśnie o Guccich jest ten film… 
Trudno to wprawdzie uznać za odkrywcze, ale im jest poświęcony, to ich 
studium. Oczywiście, na postaci można spojrzeć szerzej – na ich zachowania, 
charaktery, wręcz warto, by nie powiedzieć -  trzeba - spojrzeć szerzej, ale to 
wszystko dzieje się pod osłoną, z akompaniamentem ich dźwięcznego nazwiska, 
czemu sprzyja fakt, że film Ridley’a Scotta  opowiada o faktycznych postaciach 
i zdarzeniach. 

Gucci to rodzina. Rodzina połączona jednak jedynie nazwiskiem i więzami krwi. 
Przedstawia się jako niespójna, zbiorowisko niby przypadkowych osób, które 
sobie nie ufają i grają przed sobą. Jednie uczucie starego Aldo do 
nieprzystosowanego do życia syna Paula okaże się prawdziwe w obliczu klęski, 
choć da już tylko otuchę, nie pozwoli nic odbudować. Akcja rozwija się płynnie, 
nie nudzi, pozwalając się przyjrzeć starannie malowanym portretom 
bohaterów. Na pierwszy plan wysuwa się postać Patrizii Reggiani granej przez 
Lady Gagę, która kreśli jej rysy starannie i przekonująco. To od niej wszystko się 
rozpoczyna, na niej też wszystko się zakończy. Od początku jawi się jako kobieta 
zdecydowana, pewna siebie i swojego uroku. Z czasem jaskrawość tej postaci 
zaczyna razić coraz bardziej, aż wreszcie irytować widza. Uzewnętrznieniem 
niezależności jej osobowości są doskonałe kostiumy – gustowne sukienki, futra, 
które niemal zawsze i wszędzie wyróżniają ją spośród otocznia. One dopełniają 
postać tej kobiety, która buduje na zmysłach. Na uwagę zasługuje także rola 
Adama Drivera. Maurizio Gucci, w którego wciela się Driver, to nieśmiały 
student uciekający przed światem wielkich pieniędzy, a potem biznesman 
ulegający podszeptom żony, ale też sam dążący do władzy, gdy staje się inny, 
rozrzutny, ale zawsze świadomy, że jest Guccim, Guccim, Guccim, jakby to 
pozwalało, dawało możliwości. Czy rzeczywiście dawało możliwości? 

W ogóle kreacje aktorskie są bezsprzecznie atutem „Domu Gucci” – filmu 
opartego na portretach postaci, których pragnienia czy przekonania 
determinują bieg akcji. Na uznanie zasługuje bowiem także Jared Leto w roli 
Paula Gucciego ze swą nieprzystającą do niczego, nienaturalną, a właściwą tylko 
tej postaci wylewnością i nieukrywaną ekscentrycznością. Na czele całej tej 
gromady stanowiącej rodzinę stoją dwaj bracia, zupełnie niepodobni, obaj 
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W imię Domu Gucci – recenzja filmu „Dom Gucci”  

w starszym wieku. Tu znów warto zwrócić uwagę na znakomite kreacje 
aktorskie. Rudolfo w wykonaniu Jeremy’ego Ironsa to człowiek stary, stary 
w duchu, wyschły, potrafiący patrzeć tylko wstecz. Pogrążony w odmętach 
przeszłości, w swojej pustej rezydencji, usycha i „nic już nie chce”, korzysta 
jedynie z tego, co ma. Aldo znakomicie zagrany przez Ala Pacino to praktyczny 
biznesmen, skupiony na pozyskiwaniu nowych klientów, na biznesowej 
ekspansji. Z jednej strony powtarza mity o pochodzeniu własnej rodziny czy 
marce, z drugiej nie traktuje rodzinnego nazwiska jak amuletu, z czcią i powagą, 
ale szuka zysku, kontaktów, kompromisów. 

Nieodzowną rolę w kreowaniu świata Guccich odgrywają kostiumy i wystrój 
wnętrz. Twórcy filmu nie pozwalają widzowi zapomnieć, gdzie się znalazł. Nie 
chodzi o to, że ma być przytulnie, gustownie czy majestatycznie. Widz ma 
poczuć, że mała czerwona kanapa w nowoczesnym pokoju kosztuje, że za 
panoramę miasta rozciągającą się z balkonu trzeba zapłacić, że tutaj znaczenie 
wyznacza cena. Ten połysk jest tu według mnie niezbędny, dopełnia rodzinne 
studium. Obraz jest miły dla oka, barwny, błyszczący. Akcja rozwija się płynnie, 
zmierzając do finału, który nieuchronnie nastąpi, gdy zaklęcie „Gucci” zabrzmi 
raz jeszcze i jeszcze… 

Kalina Elżbieta Lisińska, kl. 3EP PKM 
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O nowym Wallenrodzie – recenzja filmu „Jack Strong” 

Wobec 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w telewizji, jak 
zwykle bywa przy takich okazjach, ruszyła seria filmów przedstawiających 
okoliczności tego wydarzenia. Wydarzenia o doniosłym znaczeniu,  które dla 
młodszych pozostaje już tylko wątkiem opowieści rodziców, będących wtedy 
nierzadko w ich wieku, czy dziadków. Okazuje się jednak, że tamte zdarzenia 
mogą stać się nie tylko tematem filmowych dokumentów czy filmów 
ukazujących życie współczesnych lub zdarzenia tragiczne, powszechnie znane, 
które stały się symbolem tego trudnego czasu, jak pacyfikacja kopalni „Wujek”.  
Dowodem na to jest „Jack Strong” Władysława Pasikowskiego. Film pokazuje 
owe wydarzenia z perspektywy niedostępnej dla przeciętnego mieszkańca 
Polski. Z perspektywy władz wojskowych, z perspektywy wywiadu 
i kontrwywiadu. To opowieść nie tyle o stanie wojennym, nie o skutkach 
decyzji, ale o drodze do podjęcia decyzji i okolicznościach jej podjęcia. 

„Jack Strong” zaliczany do filmów sensacyjnych, i słusznie, nie pozostaje jednak 
jedynie filmem sensacyjnym ze względu na znaczenie wydarzeń, o których 
opowiada, dla współczesnej historii Polski, ale także ze względu na sposób 
kreacji bohaterów, ściśle związany z biegiem historii. Postaci są znamienne 
i choć noszą imiona i nazwiska faktycznych uczestników przedstawionych 
w filmie zdarzeń, według mnie nie ograniczają się tylko i wyłącznie do 
nawiązania do nich, dzięki pogłębionemu rysowi psychologicznemu, starannej 
konstrukcji charakterów uwidaczniającej się w dialogach, a przede wszystkim 
w znakomitej grze aktorskiej.  Na szczególną uwagę zasługuje sposób 
wykreowania tytułowego bohatera przez Marcina Dorocińskiego. To nie sam 
bieg fabuły, ale właśnie jego znakomita gra aktorska czynią z tytułowego 
bohatera nowego Wallenroda. Podobieństwo to wiąże się bowiem z motywacją 
działania i zachowaniami. Pułkownik Kukliński prowadzi podwójne życie – jest 
szpiegiem amerykańskim, a jednocześnie oficerem Ludowego Wojska 
Polskiego. Jednak określenie „amerykański szpieg” to pewne uproszczenie. 
Zauważa to już jego łącznik, nazywając go nie „naszym” (a więc amerykańskim) 
szpiegiem, ale aliantem. Stwierdza to wreszcie sam Kukliński, gdy na propozycję 
ewakuacji odpowiada, że przecież jest „u siebie”. Swoją misję realizuje bowiem 
w służbie Polsce, chcąc uratować ją przed nadchodzącym nieszczęściem, 
o którym wie, dzięki swojej wysokiej pozycji. „Nowy Wallenrod” jest w filmie 
bohaterem – ocena jego postaci jest jasna, szlachetność jako jej 
niekwestionowana cecha umacnia jeszcze w tym przeświadczeniu. W „Jacku 
Strongu” mówią o tym jednak zdarzenia, mówią zachowania bohaterów, nie 
górnolotne, patetyczne hasła czy deklaracje. Pułkownik Kukliński swoją 
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O nowym Wallenrodzie – recenzja filmu „Jack Strong” 

konspiracyjną misję spełnia z zaangażowaniem, wręcz radością, widoczną gdy 
dostarcza informacje amerykańskiemu łącznikowi. Z drugiej strony 
szpiegowanie zmienia go, wpływa na jego życie osobiste, co jeszcze bardziej 
upodabnia go do Mickiewiczowskiego bohatera. Jednak nie tylko rola 
Dorocińskiego zasługuje na uznanie. Ciekawie przedstawiona została także 
postać kolegi Kuklińskiego, również wojskowego, Mariana Rakowieckiego, 
którego zagrał Ireneusz Czop, czy starszego syna pułkownika Kuklińskiego, 
młodego chłopaka niegodzącego się z faktem, że jego ojciec służy 
komunistycznemu reżimowi, granego przez Józefa Pawłowskiego.  

 Wielkim atutem „Jacka Stronga” jest również dynamicznie rozwijająca się 
akcja, która nie pozwala widzowi pozostać obojętnym, nie pozwala mu się 
nudzić. Liczne zwroty akcji, nieliniowy sposób przedstawiania wydarzeń 
intrygują i zaskakują, dlatego też film Pasikowskiego to nie jedynie powrót do 
historii opowiedzianej z akcentem na to, co „ściśle tajne”, ale kino sensacyjne, 
warty obejrzenia film szpiegowski.  

Kalina Elżbieta Lisińska, kl. 3EP PKM 
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Kółko Wierszokletów 

 J.H.: Witajcie, dzieci! 
B.K.: I dorośli. 
J: Faktycznie. Jak wygląda przekrój wiekowy naszych Szanownych Czytelników? 
B: Nie mam pojęcia. 
A.M.: No cóż, dzięki temu możemy po prostu mówić do wszystkich. 
J: Mówmy więc. Drodzy Czytelnicy, witamy Was serdecznie na szóstym 
spotkaniu Kółka Wierszokletów Ósmego Liceum, na którym porozmawiamy 
o utworze któregoś z klasyków polskiej poezji. Dodacie coś ciekawego? 
A: Chyba wyczerpałeś temat. 
B: Ja chciałbym coś dodać. Nie uważacie, że tych klasyków jest bardzo wielu? 
J: No, jest. I co? 
B: No właśnie wydaje mi się, że im więcej ludzi uznajemy za wielkich, tym 
słabsze staje się to słowo. 
J: To znaczy? 
A: To prawda. Zobacz, gdybyśmy na przykład uznali, że Mickiewicz jest jedynym 
wybitnym poetą w naszej historii, to myślelibyśmy o nim jako o kimś jedynym 
w swoim rodzaju. 
J: Tak się trochę myśli, nie? 
A: No tak, ale jeżeli obok niego wymieniamy dwudziestu czy trzydziestu innych? 
Wtedy ta wielkość już nie jest taka mocna. 
J: Dobrze, macie rację. Ale co w takim razie zrobimy? 
B: Myśleliśmy, że moglibyśmy wybrać poetę, który nie był wielki, albo 
przynajmniej niewielu ludzi tak by o nim powiedziało. 
A: Trochę po to, żeby odciążyć nasze spotkania, o których niektórzy mówią, że 
są „zaczadzone wielką poezją”... 
B: To była metafora! 
A: Wiem, wiem, Puchatku. 
J: Tak, myślę, że to dobry pomysł. Chociaż wydaje mi się trochę nieuczciwe, że 
planowaliście wybór wiersza z wyprzedzeniem, i to beze mnie, ale niech będzie. 
Zaskoczcie mnie. 
B: Gdyby każdy Chińczyk przyjechał do Polski i położył na ziemi dziesięć 
tradycyjnych chińskich czapek, i tak nie przykryłyby całego kraju. 
J: Naprawdę? 
B: Naprawdę. 
A: Co to ma do rzeczy? 
B: Nic, ale Janek kazał się zaskoczyć. 
A: Ach, jasne. Świetnie. A teraz przejdźmy do sedna. Zajmiemy się wierszem 
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Kółko Wierszokletów 

 niejakiego Andrzeja Bursy, poety dosyć współczesnego, który raczej nie piął się 
do panteonu. 
J: A dokąd się piął? 
B: Do piątej pięty spiętego Piętaszka! 
J: Jasne. 
A: Tak naprawdę Andrzej Bursa należał do tak zwanych „poetów wyklętych”,  co 
oznacza mniej więcej, że w swoich wierszach buntował się przeciwko różnym 
rzeczom, na przykład tradycji poetyckiej. 
J: Rozumiem. I dlatego jest idealnym kandydatem na dzisiejsze spotkanie. 
B: Tak. Zresztą, dla ścisłości, nie pisał tylko wierszy. Popełnił też między innymi 
wspaniałą powieść „Zabicie ciotki”. 
J: Ciekawe... 
B: Prawda? 
A: Przestańcie. 
B: Co, nie intryguje cię taki tytuł? 
J: Nie dziw się, Bartek. Ona jedyna z naszej trójki ma potencjał stać się ciotką. 
A: Bardzo śmieszne. Czołówka i wiersz. 
J: Bardzo proszę. 

KÓŁKO WIERSZOKLETÓW 
cz.6 

KOLOROWY BUNT 
 
B: Dlaczego „kolorowy”? 
J: To taki żarcik. Słowo „bunt” po niemiecku znaczy właśnie „kolorowy”. 
B: O, nie wiedziałem. 
J: To przerażająco częste słowa z twoich ust. 
A: Przestańcie. Przywołajmy teraz wiersz Andrzeja Bursy, pełen, jak zobaczymy, 
buntu przeciwko... no, w każdym razie buntu. Wiersz nie ma tytułu, a jego 
incipit brzmi: „Jaki miły mądry facet”. 
J: O, wygląda na to, że to wiersz o mnie! 
A: On żartuje. 
B: Znaczy, nie do końca. Czasem bywa miły. 
J: Tylko czasem. 
A: Przywołajmy wreszcie utwór. 
 
Andrzej Bursa *** [Jaki miły mądry facet] 
Jaki miły mądry facet 
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Kółko Wierszokletów 

 naprawdę mądry 
nie z tych przemądrzałych 
obieżyświat 
co to z niejednego pieca chleb jadł 
wyrozumiały i uprzejmy 
cała anatomia jego twarzy 
zdradza lekki wysiłek 
ust: 
...by mądrzej i grzeczniej 
do mnie mówić 
oczu: 
...by uważniej i uprzejmiej 
mnie słuchać 
Taaak 
naprawdę nie mogłem 
nie napluć mu w twarz 
 
J: Ojej. 
B: Nadal uważasz, że wiersz jest o tobie? 
J: Gwiazdy się ze mnie śmieją, i tyle. 
A: My śmiejemy się razem z nimi. 
B: Cóż, to jest wiersz z gatunku tych, o których oczytani ludzie z lekkim 
uśmiechem mówią „mocne”, a potem o nim zapominają. 
J: Masz rację. Ale my tak nie zrobimy, prawda? 
A: Nie. My nie jesteśmy oczytani. 
B: Dobrze. Skupmy się może na tej postaci przedstawionej w wierszu, na tym 
facecie. Generalnie: trudno mieć do niego pretensje o cokolwiek. 
A: Tak, w sumie go podsumowałeś. 
J: Ja myślę, że on jest tak celowo tworzony. 
A: Janek jest dzisiaj w formie! 
B: No tak, masz rację. Jest przeciwstawiony podmiotowi lirycznemu. 
A: To znaczy, widzimy miłego, mądrego człowieka, który jest uprzejmy, któremu 
zależy na rozmówcy, to znaczy na jego zrozumieniu, na komunikacji, i na 
wszystkim, i mamy tego gościa, który mówi. 
J: Który stwierdza, że takie przyjemne podejście budzi w nim pogardę. 
B: Dlaczego? 
J: Zadałbym nawet ważniejsze pytanie: dlaczego jesteśmy stawiani w takiej 
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Kółko Wierszokletów 

 sytuacji, że mamy sympatyzować z tym drugim? 
A: Dlaczego w ogóle mielibyśmy sympatyzować z tym drugim? Znaczy, 
dlaczego? Dlaczego plucie ludziom w twarz ma nam się wydawać postawą 
godną poparcia? 
J: Dwie sprawy. Po pierwsze, czy na pewno proponuje się nam zgodę na taką 
postawę? 
B: To jest postawa proponowana przez Bursę, nie? Tak możemy wywnioskować 
z kontekstów. 
J: W porządku. Chcesz rozwinąć temat? 
B: Niespecjalnie. Druga sprawa? 
J: No właśnie. Zastanawiałem się, jak można to plucie w twarz jakoś 
konwencjonalnie usprawiedliwić. 
B: I wymyśliłeś coś? 
J: Można założyć, że poeta, znaczy podmiot, tak, nie buntuje się tak po prostu, 
dla samego buntu, tylko buntuje się przeciwko takim rzeczom, jak na przykład 
fałsz. 
A: Czyli że ten facet jest pełnym sztuczności i konwencji oszustem? 
J: No, to bezpośrednio z wiersza nie wynika, chyba że czepić się tego wysiłku, 
który on podejmuje, ale tak, ja poza tym nie widzę innej interpretacji. 
B: Tak, wtedy to by miało sens. Jakiś tam. 
A: Ale moment. Mam rozumieć, że ten podmiot liryczny chce zburzenia 
wszystkich zbudowanych przez kulturę konwenansów, które rodzą miłych 
i mądrych, ale fałszywych ludzi? 
J: Być może. 
A: Ale jeśli tak się stanie, co przyjdzie w zamian? 
B: Szczerość? 
A: Tak się tylko wydaje. To jest idealizm! Konwenanse, stereotypy, nawet 
uprzedzenia, wszystkie te rzeczy, chociaż często nam przeszkadzają, nie wzięły 
się znikąd! 
J: Masz rację. 
A: Trzeba z nimi postępować bardzo ostrożnie, nie? Bo jak się zburzy świat 
zbudowany krwią 
i potem przez cywilizację, to nie powstanie raj, prawda? 
B: Prędzej piekło. 
A: Powiedziałabym raczej: świat barbarzyńców, ale tak. 
J: Wiesz, masz trochę racji. Znaczy, masz dużo racji. 
A: Dziękuję. 
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Kółko Wierszokletów 

 J: Proszę bardzo. Ale powiedziałaś, że to idealizm. I słusznie. Ale czy nie jest tak, 
że właśnie młody, zbuntowany przeciwko wszystkiemu poeta jest odpowiednią, 
że tak powiem, osobą w społeczeństwie do wyznawania i wyrażania idealizmu? 
B: Coś w tym jest. 
J: Bo wiesz, tak jak konwenanse są nam potrzebne, żeby nie popaść w anarchię 
i barbarzyństwo, czy jak to tam nazwiesz, idealizm też jest potrzebny. 
B: Powinniśmy o tym dobrze wiedzieć. 
J: Prawda? Trzeba mieć jakieś idee, do których się dąży. Bo inaczej życie będzie 
- dosłownie - bezcelowe. 
A: To, co mówisz, ma dużo sensu, chociaż nadal uważam, że Bursa przesadza. 
B: Czy to nie było jasne od początku? 
A: No właśnie. 
J: Nie czepiajcie się Bursy. Sami go zaprosiliście. Gdybyście zaprosili 
Kochanowskiego, to nie krzyczałby wam o pluciu w twarz porządnym ludziom. 
B: Masz rację. No to, życzymy panu Andrzejowi wszystkiego najlepszego z okazji 
urodzin... 
A: Przepraszam, ale on nie ma dzisiaj urodzin. To znaczy, nie miałby. 
B: Mniejsza o to. Drodzy Czytelnicy... 
J: O, patrz, skrzydlaty nauczyciel! 
B: Co? 
J: Nic. Drodzy Czytelnicy, dziękujemy Wam za udział w naszym kolejnym 
spotkaniu i zapraszamy ponownie. To znaczy, zapraszamy do kolejnego numeru 
„Ośmiornicy”. 
B: Ukradłeś mi kwestię! 
J: To moja kwestia. W spotkaniu udział wzięli: 
A: Alicja Milecka, 
B: Bartosz Kowalski, 
J: oraz Jan Halit. Dziękujemy! 
B: No i pięknie. 
J: Trochę poważnie wyszło, nie? 
A: Tak? 
J: No, trochę mało wygłupów. 
B: Janek, nagrywasz. 
A: Wyłącz nagrywanie. 
J: Już, już. Jasne. 

Alicja Milecka, Bartosz Kowalski i Jan Halit 
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