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Teatr z innej strony

„Wszystko bowiem, co przesadzone,
przeciwne jest zamiarowi teatru, którego
przeznaczeniem, jak dawniej tak i teraz,
było i jest służyć niejako za zwierciadło
naturze, pokazywać cnocie własne jej
rysy, żywy jej obraz, a światu i duchowi
wieku postać ich i piętno.” 
- William Shakespeare .

ILOGOS

Teatr jest oznaką kultury oraz jednym z miejsc, które
są kojarzone z prawdziwą sztuką. Początki zawsze
bywają trudne, lecz teatr podbił serca ludzi już w
starożytnej Grecji, gdzie po raz pierwszy się narodził.
Przez wiele wieków był miejscem chętnie
odwiedzanym przez tłumy, które chciały zasmakować
prawdziwego piękna twórczości. Niestety w
dzisiejszych czasach teatr zanika. Przyczyną jest
pośpiech i chaos towarzyszący nam na co dzień.
Zapewne każdy z was był w teatrze, 
ale czy coś z tej wizyty wyniósł? Spektakl to niej jest
puste oglądanie, to coś więcej. Tak jak powiedział
niemiecki pisarz i filozof Novalis: „Teatr jest aktywną
refleksją nad samym sobą.” Wszystko, co dzieje się
na scenie, jest uzasadnione i ma jakiś określony cel,
który najczęściej skupia się na człowieku, na jego
zachowaniu, postawie. Często zdarza nam się oceniać
postacie grające w sztuce, ale czy kiedykolwiek 
porównywaliśmy  je do siebie? Każda kreacja aktorska
ma za zadanie pokazać nam postać, która może nam
się spodobać lub wręcz przeciwnie - zniechęcić do
siebie. Jaki w tym cel? Otóż „Teatr jest najważniejszą
rzeczą na świecie, gdyż (…) pokazuje (…) ludziom,
jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie
mają na to odwagi, i jakimi są” (William Shakespeare).
Przedstawienia teatralne również wyzwalają nasze
emocje, wspomnienia, przeżycia, dzięki którym
„przefiltrowujemy się przez najbardziej tajemne zakątki
naszej duszy (…)” (Agnieszka Dygant). Czasami
pozwala nam to odczuć egzystencjalną pustkę, której
do tej pory nie zauważyliśmy, innym razem pozwala
nam zapomnieć o naszym życiu, problemach i
zachęca do włączenia się do spektaklu przez
wyobraźnię, bo przecież „każdy widz przynosi do
teatru swoją własną akustykę” (Stanisław Jerzy Lec).
Magia tego cudownego miejsca udowadnia nam, że
teatr to nie tylko budynek pełen aktorów 
i fikcyjnych wydarzeń, bo „świat mężczyźni i kobiety to
tylko epizody, którzy kolejno wychodzą i znikają”
(William Shakespeare) odchodząc na zawsze, dlatego
„kochajcie teatr w sobie, a nie siebie 
w teatrze” (Konstanty Stanisławski), bo to naprawdę
wyjątkowe miejsce, które może przyczynić się do
wszystkiego. „(…)W teatrze nie zawsze chodzi o sam
spektakl. Czasami ważniejsze jest spotkanie”
(Radosław Krzyżowski), zgromadzenie się na sali 
i poczucie więzi z aktorami i publicznością. Spotkanie
z kulturą, sztuką, prawdziwą, piękną twórczością i
muzyczną harmonią.

W.K.
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             INQBATOR 
         W OSTROŁĘCE

INQBATOR w Ostrołęce

Na czym ona polega? To proste. Teatr to instrument,
aktor to struna, a reżyser jest muzykiem. Gdzie
znajduje się miejsce dla widza? Publiczność to
podmiot, który odbiera pełne brzmienie i interpretuje je
po swojemu. Obraz, spektakl, teatr, scena to dom, do
którego zawsze można uciec.

„Życie to jest teatr, mówisz ciągle,opowiadasz
Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada;
Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra.
Przy otwartych i zamkniętych drzwiach.
To jest gra!” - Edward Stachura

ILOGOS

   Jakiś czas temu byliśmy świadkami corocznego
wydarzenia. Na ulicach Ostrołęki po raz szósty
oglądaliśmy wspaniałe przedstawienia artystyczne
wykonywane przez zorganizowane grupy teatralne 
z różnych regionów Polski.
    INQBATOR to „reanimacja i kuracja” dla ludzi.
Spektakle uliczne stanowią pomoc w odnalezieniu tej
artystycznej cząstki duszy, o której nikt nie pamięta w
zapracowanym pełnym problemów świecie. Pozwalają
na skorzystanie z dziecięcej wyobraźni, oderwanie się
od otaczającej nas rzeczywistości.
    W tym roku odbyło się wiele niesamowitych
występów zawodowców, amatorów i ludzi "wziętych 
z ulicy". Ostrołęcka Scena Autorska pod
przewodnictwem pana Wojtka Kraszewskiego
brawurowo wystawiła spektakl pt: "Numb"
opowiadający historię młodych ludzi uwikłanych 
w problem narkotykowy. Udział w nim brały również
osoby z naszej szkoły. 
- Tegoroczny spektakl wystawiony przez OSA'ę był
najbardziej poruszający z tych, które nasze miasto
pokazało na tym festiwalu ruchowym - mówi Klaudia z
klasy II G, jedna z aktorek.
- Historia, choć oparta była na powieści "My, dzieci 
z dworca ZOO", nie była jej ścisłą adaptacją, ponad
dwudziestka młodych ludzi intensywnie pracowała nad
swoją własną wizją problemu, jakim jest złe
towarzystwo, narkotyki, odrzucenie - stąd angielska
nazwa "Numb".
- Biały proszek znajdował się dosłownie wszędzie. Był
pokazywany wielokrotnie i w różny sposób –
wspomina Patryk z III LO. Adrian z II LO dodaje:
- Najtrudniejsza była scena gwałtu, stworzona dla
mocnego ukazania skutków zażywania przez młodych
ludzi substancji psychotropowych. Scena ta była
trudna zarówno dla nas jako aktorów, aby było to
zagrane równo i przejrzyście, jak i dla widzów. Wiele
osób oglądających ją, zareagowało bardzo gwałtownie.
Pojawiły się odgłosy dużego zdziwienia i przerażenia
wśród publiczności, a nawet łzy – mówi Adrian z II LO.
- Każdy z nas bardzo emocjonalnie podszedł do tego
wydarzenia. Z pewnością rozumiemy i na długo
zapamiętamy jego znaczenie.

                                    
                                     

                                     Oliwia Białobrzewska, IF

W.K.
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   W tym roku na INQBATORZE poznawaliśmy
tajemnice sztuki poruszającej różną problematykę, jak
i wiele emocji poważnych, niepoważnych, 
a także teatr fizyczny i taniec. Zdaniem chłopców 
z wszystkich innych dzieł wystawionych na
INQBATORZE najlepszy był spektakl "Poza czasem"
zaprezentowany przez Teatr Akt. 
Organizatorzy poprosili nas jako widzów 
o odpowiedź na pytanie "Czy artysta występujący
przed publicznością jest zarówno twórcą, jak 
i materią sztuki?". Z pewnością możemy dziś
odpowiedzieć - artysta jest jednym i drugim, 
a najlepiej wiedzą o tym aktorzy, również z naszej
szkoły, którym gratulujemy poruszających występów 
i odwagi scenicznej. 
    Wszyscy zgodnie uważają, że tegoroczny
INQBATOR był dużo lepszy od poprzedniego. Idąc
tym tropem, za rok spodziewamy się jeszcze
piękniejszych widowisk i wciąż rosnącej frekwencji. 
Do zobaczenia za rok !

                                          Klaudia Witkoś, IIIF

Czy artysta występujący
przed publicznością jest
zarówno twórcą, 
jak i materią sztuki?

Z pewnością możemy dziś
odpowiedzieć - artysta jest
jednym i drugim.

ILOGOS W.K.
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Karol Samsel - 
mały wielki 
absolwent I LO

ILOGOS

   Doktor Wydziału Polonistyki, doktorant filozofii 
na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat Nagrody im.
Władysława Broniewskiego.
    Wyżej wymienione tytuły są wpisane na długą 
i barwną listę sukcesów absolwenta I Liceum
Ogólnokształcącego w Ostrołęce Pana Karola
Samsela. W tym artykule chciałabym zająć się
opisaniem początku kariery, obecnie jakże uznanego i
odnoszącego sukcesy poety 
i naukowca.
   Pan Karol sam przyznaje, że wkraczanie w świat
poezji nie było rzeczą łatwą. Zaczął pisać w wieku
ośmiu lat. Jako dziecko zawsze marzył o tym, aby
jego twórczość została w pewien sposób uznana,
doceniona. Jednak już w szkole średniej zderzył się ze
smutną i bolesną krytyką. Zamieszczał wiersze
swojego autorstwa w internecie. Były one oceniane
przez innych poetów-amatorów. Często ich negatywne
opinie miały na niego zły wpływ.
Wyznał, że czasem chodził zniechęcony, smutny.

„Drzewo, które przestaje owocować, zaczyna powoli
umierać”. Mimo ostrej krytyki, Pan Karol nie poddał się
i postanowił tworzyć dalej. Trud i wysiłek w końcu
zaowocowały. Jego talent został doceniony przez
polonistkę pracującą w I LO Panią Ewę Bucińską.
Wspólnie ubiegali się o zajęcia indywidualne z j.
polskiego. Udział w projekcie mazowieckiego funduszu
stypendialnego dla wybitnie zdolnych uczniów oraz
zajęciach na Uniwersytecie Warszawskim były
ważnym elementem na drodze rozwoju intelektualnego
naszego absolwenta. Pan Karol przyznaje, że czuł się
tam świetnie. Wykłady były prowadzone na wysokim
poziomie, a on otoczony był ludźmi zbudowanymi„ w
całości z tego tworzywa” . Swój pierwszy tomik
wierszy „Labirynt znikomości” wydał w 2003 roku.
Motywem przewodnim w twórczości Pana Karola jest
przenikające się dobro ze złem. Autor stara się
poruszać w swych dziełach również inne ważne
kwestie jak np.; miłość, samotność, jednak sam
stwierdził, że zawsze powraca do pierwszego z
wymienionych.

Redakcja ILOGOS
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Liternet i liberatura, 
czyli jak trafić 
do czytelnika XXI wieku

Inspiruje go wiele dzieł sztuki. Jednym z nich, które
dogłębnie poruszyło jego duszę i odcisnęło swoje
piętno na całej twórczości poety, jest fresk Luca
Sinorelli, na którym ukazano dwóch Chrystusów.
Jeden z nich był prawdziwy, natomiast drugi to
antychryst. Jedyne po czym można było ich odróżnić,
to małe rogi na głowie antychrysta. Praktyczny brak
różnic wstrząsnął poetą.
    Obecnie Pan Karol Samsel jest autorem dziewięciu
tomików oraz przygotowuje się do wydania kolejnego
zbioru wierszy. Z ogromnym sentymentem wspomina
nasze liceum. Opowiadał 
o tym, jak siedział w ławce w sali 41 i lekcje płynęły
czasem jak wartki strumyk, a innym razem jak
ociężała, niemieszcząca się w swym korycie rzeka.
To właśnie tu zaczęła się jego przygoda, dlatego 
z wielką chęcią za każdym razem odwiedza mury
naszej placówki. Jest on wielką inspiracją dla
zwykłych, a zarazem niezwykłych uczniów, którzy nie
boją się marzyć.

                        „(…) na tej grzywie
                      powstanie za kilka lat
                       miasteczko portowe
                         już teraz rodzi się
                       z cząstek bursztynu
                  szlif węgielnego kamienia”

Tak jak we fragmencie wiersza K. Samsela z kilku
drobnych bursztynów może zrodzić się kiedyś
miasteczko portowe, tak samo z jednego malutkiego
marzenia może powstać coś naprawdę pięknego,
trzeba tylko trochę wiary w siebie i ciężkiej pracy. Pan
Karol jest tego żywym przykładem, który motywuje i
zachęca do dalszej pracy nad samym sobą.

                                Joanna Rejmentowska, IF

ILOGOS

ILOGOS

ILOGOS

"Płaski ekran, w który zapatrzone są oczy, nie odbija
twarzy siedzącej przed nim osoby, jednak staje się on
zwierciadłem i areną dla przemian w świadomości, 
a co za tym idzie, również w kulturze (jakkolwiek ją
zdefiniujemy) i sztuce. Przełom XX i XXI wieku
przyniósł ze sobą zmiany nie tylko w technologii jako
takiej, ale pociągnął jednocześnie za sobą nowe
sposoby postrzegania i wyrażania pewnych zjawisk,
również dzięki nowoczesnym technologiom, które
rozszerzyły horyzont tak, że faktycznie okraja on cały
świat, poza zasięgiem wzroku(...)."

( Internet jako pole demokratyzacji sztuki – 
liternet i hiperdialogiczność.
                                             Ewa Polak)

Redakcja ILOGOS

pixabay.com

pixabay.com
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Otrzęsiny oczami
pierwszoklasisty

    Liternet oraz liberatura to tematy, które zawładnęły
wyobraźnią uczniów klasy IF podczas spotkania, które
odbyło się w naszej szkole 30 września 2015 r.
Zjawisko różnorakich form istnienia słowa w wirtualnej
przestrzeni przybliżył doktor polonistyki, wykładowca
na Uniwersytecie Warszawskim, Pan Karol Samsel.
    Termin,,liternet'' został wprowadzony do
powszechnego obiegu na sesji literaturoznawczej,
która odbyła się w Krakowie 19 kwietnia 2002 roku z
inicjatywy interdyscyplinarnego pisma Ha!art.
Prawdopodobnie jednak po raz pierwszy został użyty
rok wcześniej (w sierpniu 2001) przez Jerzego
Ablewicza w składanym przez niego wniosku o dotację
na wspomnianą sesję. Liternet - to połączenie słów
literatura i internet, a zasięg tego terminu jest bardzo
szeroki. Obejmuje z jednej strony "literaturę w sieci'',
czyli literaturę, która pierwotnie miała formę
drukowaną, a następnie zyskała cyfrową, bądź od
początku była w formie cyfrowej, ale mogłaby zostać
wydana drukiem (np. książki publikowane lub
udostępniane w internecie, książki elektroniczne - e-
booki, sieciowe czasopisma literackie).
    Z drugiej strony do liternetu zalicza się "literaturę
sieci'', czyli literaturę, która została zubożona przez
publikację w formie drukowanej (czyli m. in. hipertekst
w literaturze,blogi). Liternet obejmuje także zjawisko
przenikania tematyki internetowej do literatury
tradycyjnej, strony autorskie pisarzy i poetów czy
netspeak (specyficzny język używany przez
internautów).
    Liberatura to taki rodzaj literatury, w którym tekst 
i materialna forma książki tworzą organiczną całość, 
a wszelkie elementy, w tym również niewerbalne,
mogą być nośnikami znaczenia. W utworze liberackim
znacząca  jest nie tylko warstwa słowna, ale także
fizyczna przestrzeń i konstrukcja książki, kształt,
format, układ typograficzny. Istotne mogą być:
wielkość, krój i kolor pisma, ale też niezadrukowane
powierzchnie kartki, rysunek czy fotografia, wreszcie
rodzaj papieru lub innego materiału. Nie bez znaczenia
są wszelkie wartości numeryczne, wymiary tomu czy
liczba stron, słów, 
a nawet pojedynczych znaków. Czytelnik ma do
czynienia z dziełem totalnym, które może przybrać
dowolny wygląd (zgodnie z drugim znaczeniem
łacińskiego liber), co w praktyce oznacza niekiedy
radykalne odejście od tradycyjnej budowy książki.
Jest to zarazem dzieło w pełni autorskie, kontrolowane
przez pisarza na każdym etapie
powstawania.                   Luiza Czerniak, IF

ILOGOS

   Dnia 25 września 2015 roku, zakończyła się trwająca
dwa dni szalona, otrzęsinowa ceremonia przyjęcia
pierwszaków w szkolne progi. Jako uczennica
pierwszej klasy zapamiętałam ją w szczególny
sposób.
    W czwartek 24.09.2015r. pierwszym zadaniem było
uzupełnienie ułożonego przez starsze klasy testu.
Niektórym nasuwała się myśl, czy ma on swój koniec.
Faktycznie pytań było wiele, a sposób zdobywania
odpowiedzi dość ciekawy. Całe szczęście większość
klas wykazała się oryginalnością i pomysłowością,
szczególnie w ostatnim zadaniu, 
w którym trzeba było narysować rysunek dla
organizatorów otrzęsin.Niektóre prace zwalały z nóg.
Dzięki quizowi dowiedzieliśmy się m.in. że w sklepiku
szkolnym najdroższą rzeczą są lodówki (oraz
oczywiście Pan sprzedawca), Pani K. Wasyk jeździ na
kremowym skuterze z amarantowymi wstawkami, 
a legenda szkolna naprawdę istnieje i jest
przekazywana kolejnym rocznikom.
   Następny dzień (piątek) był jeszcze bardziej
zakręcony. I klasy musiały wykonać kilka zadań, które
związane były z reprezentowaniem danego kraju
przydzielonego każdej z nich. Tym razem byliśmy
oceniani przez wymagające, a jednocześnie
wspaniałomyślne jury.

M.D.
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Reprezentanci klas m.in. musieli wykonać potrawę
charakterystyczną dla danego kraju, przebrać się za
postać z nim kojarzoną oraz wziąć udział w karaoke.
Najwięcej śmiechu towarzyszyło wszystkim podczas
prezentowania przebranych postaci. Moją szczególną
uwagę przyciągnęły kraje: Rosja, Francja, Wielka
Brytania, Hiszpania, Grecja. Okazali się naprawdę
ogromną pomysłowością i humorem. Wystąpili m.in
królowa Anglii Elżbieta II, francuski mim w parze z
Marianne oraz hiszpańska seniorita, która z wielkim
profesjonalizmem wykonała taniec flamenco.
   Wielką, międzyklasową rywalizację wygrała klasa 
Ib, natomiast sądzę, że dla każdego pierwszoklasisty
był to niesamowity czas. W końcu poczuliśmy się " jak
u siebie". Atmosfera otrzęsin na długo pozostanie w
naszych głowach. Dzięki temu, że większość zadań
trzeba było wykonywać wspólnie, nauczyliśmy się
współpracować oraz nawiązaliśmy nowe
międzyklasowe znajomości.

   W imieniu wszystkich pierwszoklasistów chciałabym
podziękować Samorządowi Uczniowskiemu za
zorganizowanie tak ciepłego powitania i przyjęcia
pierwszaków w szkolne progi. Największą
wdzięczność chcemy wykazać za podarowanie każdej
z klas Certyfikatu zwalniającego z odpowiedzi ustnych
i niezapowiadanych kartkówek w dowolnie wybranym
dniu w roku szkolnym 2015/2016. To bardzo miły i
praktyczny prezent.
    Powoli mija październik, a my już czujemy się jak w
domu. Wszystko dzieje się za sprawą niezwykłej 
i niepowtarzalnej atmosfery I LO, którego częścią
możemy się w końcu nazywać. 

                                   Joanna Rejmentowska, IF

ILO ILOgos


