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9 października tego roku zmarł wybitny
polski reżyser - Andrzej Wajda, dlatego
większość tego numeru naszej gazetki
mu poświęcamy. Zamieszczamy życiorys,
listę dokonań i wypowiedzi znanych o tej
niezwykłej postaci.
Poza tym nadal zajmujemy się literackim
noblistą - Henrykiem Sienkiewiczem.
Zachęcamy do lektury.
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                       Życiorys Andrzeja Wajdy

A.JAndrzej Wajda urodził się 6 marca 1926 roku w Suwałkach, a zmarł niedawno, bo 9
października bieżącego roku. Był to polski artysta, bo nazwać go tylko reżyserem byłoby
niedomówieniem. W swej twórczości obalał mity o polskiej świadomości narodowej,
skupiając się jednocześnie na symbolice i romantyzmie. Jego śmierć była okrutnym ciosem
zadanym kulturze i sztuce, nie tylko polskiej, ale i światowej. Tak, dobrze słyszycie, Andrzej
Wajda znany był poza granicami naszego kraju, mało tego, był wielokrotnie nagradzany i
honorowany, ale o tym w innym artykule.
Na wstępie powiedzieć należy o jego rodzinie, jego ojciec zwał się Jakub Wajda i z zawodu
był wojskowym, matka Andrzeja na imię miała Aniela i była nauczycielką. Nasz reżyser miał
także brata- Leszka, który został scenografem. W roku 1934 rodzina Wajdów zmuszona była
przeprowadzić się do Radomia, gdyż Jakub Wajda uzyskał awans na stopień kapitana.
Niestety, po wybuchu II wojny światowej, ojciec zmuszony był opuścić Radom, by bronić
Polski, jego dalsze losy są tragiczne. W 1940 r. dostał się do niewoli radzieckiej, a następnie
zamordowano go w Katyniu, o czym jego rodzina oczywiście nie wiedziała.
Wracając do Andrzeja Wajdy, po wybuchu wojny kontynuował naukę w siódmej klasie szkoły
podstawowej, ponieważ okupanci niemieccy wydali zakaz pobierania przez Polaków nauk w
szkołach średnich. Pomimo tego Wajda uczył się w tajnym gimnazjum, z którego jednak
zmuszony był zrezygnować ze względu na trudną sytuację finansową. Imał się różnych
zajęć, by pomóc utrzymać brata i matkę. W międzyczasie zainteresował się malarstwem. W
1942 roku przystąpił do Armii Krajowej, pełnił tam funkcję łącznika, lecz 1943 r. dowiedział
się o śmierci znajomych z podziemia wpędzonych w zasadzkę Gestapo. Ukrywał się w
Krakowie aż do 1944. Wtedy też wrócił do Radomia i rozpoczął naukę w Koedukacyjnym
Gimnazjum i Liceum dla dorosłych „Przyszłość”.
Zapewne niewielu z was wie, ale Wajda po zakończeniu wojny studiował malarstwo na
Krakowskim ASP, do jego dzieł zaliczyć można: „Przedmieście Krakowa”, „Rajski Ptak” i
„Wschodnie Miasto”. Andrzej Wajda porzucił jednak malarstwo na rzecz reżyserii, którą
studiował w Szkole Filmowej w Łodzi. Te studia ukończył w roku 1953, lecz dyplom otrzymał
dopiero w roku 1960.
Miał cztery żony, rozwiódł się z pierwszymi trzema. Były to: Gabriela Otremba, Zofia
Żuchowska, Beata Tyszkiewicz, z ich związku narodziła się córka Karolina. Czwarta, z którą
doczekał końca swych dni, to Krystyna Zachwatowicz.

A.J
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                               Filmografia

Andrzej Wajda należał do wybitnych
reżyserów. W swoim życiu stworzył wiele
bardzo dobrych filmów, które ciągle są
oglądane przez wiele pokoleń i ciągle
wszystkich fascynują. Największa sławę
przyniosły mu produkcje inicjujące tzw.
polską szkołę filmową: Kanał oraz Popiół i
diament, w których dokonywał rozrachunku z
czasami II wojny światowej. Andrzej Wajda
dokonał wiele ekranizacji dzieł literackich
m.in. ,,Ziemia obiecana’’, ,,Pan Tadeusz’’ czy
,,Popioły’’. Współtworzył kino moralnego
niepokoju, w którego ramach powstały
osadzone w tematyce społecznej,
demaskujące patologie systemu
komunistycznego w Polsce, obrazy:
Człowiek z marmuru i jego kontynuacja
Człowiek z żelaza, nagrodzona Złotą Palmą
w Cannes. Do ostatnich dokonań artysty
należą: martyrologiczny film Katyń oraz
eksperymentalny Tatarak. Reżyser
zainicjował również powstanie istniejącego w
latach 1972–1983 Zespołu Filmowego X,
Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej
utworzonej w 2001 roku oraz autorskiego
studia filmowego. Andrzej Wajda był również
twórcą kilku seriali. Możemy do nich zaliczyć
m.in. Andrzej Wajda. Moje notatki z historii.
W większości swoich dzieł Wajda pełnił
również role scenarzysty, a w 3 filmach
występował jako aktor. Niestety nie
będziemy mogli zobaczyć już żadnego
nowego filmu w reżyserii pana Andrzeja,
możemy mieć jednak nadzieję, że gdzieś w
swoich szufladach może skrył jakieś nowe
pomysły ekranizacji.

A.Z
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Przedstawienia teatralne w reżyserii AndrzejaWajdy

Andrzej Wajda zajmował się nie tylko reżyserią filmową, ale także działalnością teatralną. Wystawiał sztuki w teatrach: gdańskich, warszawskich, krakowskich oraz

za granicą. Na scenie Wajda debiutował w 1959 r. w gdyńskim Teatrze Dramatycznym "Kapeluszem pełnym deszczu" Michaela Vincente'a Gazzo. W 1963 r.

rozpoczął współpracę ze Starym Teatrem w Krakowie, z którym był później związany przez wiele lat.

Sprawa Dantona [Dełoto Danton], Stanisława
Przybyszewska
Sofia, Teatr Armii Ludowej, prem. 10.03.1978.

Rozmowy z katem, Kazimierz Moczarski
Warszawa, Teatr Powszechny, prem. 22.12.1977.

White Marriage [Białe małżeństwo], Tadeusz Różewicz
New Haven, Yale Repertory Theatre, prem.15.04.1977.

Nastasja Filipowna, na motywach powieści Fiodora
Dostojewskiego Idiota.
Kraków, Teatr Stary, prem. 15.04.1977.

Emigranci, Sławomir Mrożek
Teatr Kameralny (scena Teatru Starego), prem.
24.04.1976.

Gdy rozum śpi..., Antonio Buero Vallejo
Warszawa, Teatr na Woli, prem. 20.03.1976.

Sprawa Dantona, Stanisława Przybyszewska
Warszawa, Teatr Powszechny, prem. 25.01.1975.

The Possessed [Biesy], Fiodor Dostojewski
New Haven, Yale Repertory Theatre, prem. 3.10.1974.

Noc listopadowa, Stanisław Wyspiański
Kraków, Teatr Stary, prem. 13.01.1974.

Der Mitmacher [Wspólnik], Friedrich Dürrenmatt
Zurych, Schauspielhaus, prem. 8.03.1973.

Sticks and bones [Jak brat bratu], David Rabe
Moskwa, Teatr Sowriemiennik, prem. styczeń 1972.

Biesy, Fiodor Dostojewski
Kraków, Teatr Stary, 29.04.1971.

Play Strindberg, Friedrich Dürrenmatt
Warszawa, Teatr Współczesny, prem. 10.03.1970.

Oni [Ils ont déjà la ville voisine], Stanisław Ignacy
Witkiewicz.
Nanterre, Théâtre des Amandiers, prem. 15.11.1968.

Wesele, Stanisław Wyspiański
Kraków, Teatr Stary, prem. 26.10.1963.

Demony, John Whiting
Warszawa, Teatr Ateneum, prem. 2.03.1963.

Dwoje na huśtawce, William Gibson
Warszawa, Teatr Ateneum, prem.23.12.1960.

Hamlet, William Shakespeare
Gdańsk, Teatr Wybrzeże, prem. 19.08.1960.

Kapelusz pełen deszczu, Michael Vincente Gazzo
Gdynia, Teatr Dramatyczny, prem. 1.05.1959.

Schuld und Sühne [Zbrodnia i kara], Fiodor
Dostojewski.
Berlin Zachodni, Schaubühne, prem. 29.11.1986.

Zemsta, Aleksander Fredro,
Teatr Kameralny (scena Teatru Starego), prem.
21.06.1986.

Wieczernik (dramat na Wielki Piątek 1985), Ernest
Bryll.
Warszawa, Parafia Miłosierdzia Bożego przy ul. Żytniej
3/9, Prem. 5.04.1985.

Z.S
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Ciekawostki

 W 1953 roku ukończył studia reżyserskie w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej (obecnie
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera) w Łodzi.
Dyplom uzyskał w 1960 roku.

 Był fundatorem otwartego w 1994 roku Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"
(Kraków).

 W 2000 roku był jednym z członków jury obradującego podczas 50. Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego w Berlinie.

 W 1997 roku został członkiem paryskiego stowarzyszenia Académie des Beaux-Arts
(Francja).

 W latach: 1981 - 1989 był członkiem komitetu doradczego "Solidarności" przy Lechu
Wałęsie.

 W latach: 1989 - 1991 z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" był senatorem I
kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 1977 roku był honorowym członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Miał brata Leszka.

W 2001 roku wraz z Wojciechem Marczewskim założył Mistrzowską Szkołę Reżyserii
Filmowej Andrzeja Wajdy (obecnie Szkoła Wajdy) w Warszawie.

Planował nakręcenie filmu "Krzyżacy", lecz nie dostał zgody na jego realizację, co
spowodowało, że opuścił Zespół Filmowy KADR. Jego miejsce zajął Aleksander Ford.

W 1992 r. wraz ze Zbigniewem Bujakiem i Aleksandrem Paszyńskim został
współzałożycielem medialnej spółki Agora, wydawcy "Gazety Wyborczej".

K.F
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Nagrody

Nagrody otrzymane przez Andrzeja Wajdę

Andrzej Wajda był wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość. W 1998 roku został
laureatem weneckiego Złotego Lwa za dorobek życia. W 2000 roku za całokształt
działalności filmowej został uhonorowany Oscarem. W 2006 roku na 56. Międzynarodowym
Festiwalu Filmów w Berlinie, również za całokształt twórczości, otrzymał nagrodę Złotego
Niedźwiedzia. W swym dorobku miał także Złotą Palmę (1981), Cesara (1982)japońską
nagrodę Kyoto (1987) i Europejską Nagrodę Filmową „Felix” (1990) Zafascynowany kulturą
japońską, a także pragnąc podziękować za nagrodę Kyoto, Andrzej Wajda przyczynił się do
powstania w 1994 roku Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie.
Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie i PWSFTViT. Od 1994 roku należał do honorowych członków
francuskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Otrzymał tytuły honorowego obywatela Gdańska, Gdyni, Łodzi, Opola, Radomia, Suwałk,
Warszawy i Wrocławia. W 2009 roku został patronem gimnazjum w Rudnikach.
Redakcja „Gazety Wyborczej” w uznaniu zasług Andrzeja Wajdy wyróżniła go
tytułem Człowieka Roku 2008. W 2008 roku rada Polskiej Fundacji Katyńskiej przyznała
mu Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, jednak Andrzej Wajda nie przyjął tego
odznaczenia.
W dniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski w 1974 roku otrzymał nagrodę państwową I
stopnia, a w 1976 roku dyplom ministra spraw zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej.

A.M
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Co inni myślą o Andrzeju Wajdzie?

Według aktora Jerzego Zielnika Wajda miał „długie i piękne
życie”. Ocenił, że odegrał ogromną rolę.

To był niezwykle inspirujący człowiek. Taki, który mając
wykształcenie plastyczne, widział kształt i barwy filmu. Miał
znakomite pomysły, zostawiał bardzo dużą swobodę
aktorom, liczył na ich osobowość, pomysłowość. Życzmy
sobie wszyscy 90 lat tak intensywnej pracy i planowania w
tym wieku następnych rzeczy. To jest wielka żywotność
– powiedział Zelnik.

Jako "autentyczny autorytet w środowisku" mówił o Wajdzie
wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof.
Piotr Gliński.

To jest wielka strata dla polskiej kultury. Odszedł
jeden z największych, być może największy
współczesny polski reżyser. To na pewno był
twórca, który był bardzo silnie związany z polską
historią, odzwierciedlał swój obraz tej historii
– powiedział prof. Gliński.

Prezydent żegna Andrzeja Wajdę
Współtwórcę polskiej szkoły filmowej, reżysera, który w
swoich obrazach przedstawił doświadczenie historyczne
naszego narodu i na nowo odczytał kanon literatury polskiej,
nadając losowi Polaków sens i wymiar uniwersalny.
-powiedział Andrzej Duda

Jest wielu wielkich filmowców na świecie, ale niekoniecznie
artystów. Wajda był artystą. To postać klasy Felliniego,
Bergmana czy Chaplina. Co ważne, był artystą polskim,
Polskę nosił w sobie, ale nie afiszował się tym. Nie powtarzał
ciągle, że jest patriotą.Był też człowiekiem pasji – aż do
końca. Mówił, że ma zamiar jeszcze kręcić filmy, bo 90 lat to
nie jest dużo.
- powiedział Pszoniak

A.D
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Czytanie Sienkiewicza

Rok 2016 jest poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi w związku z
setną rocznicą śmierci pisarza, więc w naszym gimnazjum
zorganizowano głośne czytanie dzieł tegoż pisarza.
Uczniowie udawali się na zajęcia w świetlicy szkolnej, gdzie został im
przybliżony życiorys twórcy. Czytaniu jego najpopularniejszych dzieł,
„Quo vadis”, „Krzyżaków” czy też „W pustyni i w puszczy”, towarzyszyła
bogata w informacje prezentacja multimedialna. Uczniowie z klasy 2c
oraz 3b przytoczyli przybyłym poszczególne fragmenty powieści
Sienkiewicza i opowiedzieli ciekawostki na temat tychże książek oraz
ich ekranizacji. Zajęcia zwieńczył quiz dotyczący życia i dzieł autora, w
którego rozwiązywanie przybyli niezwykle się zaangażowali.
Zajęcia dotyczące naszego wybitnego noblisty zapadły uczniom w
pamięci i z pewnością wynieśli z nich coś wartościowego.                  
 J.M

Google grafika Google grafika. .
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Jak gimnazjaliści wykorzystują klocki lego?

  Dnia trzydziestego września uczniowie klasy IIIb wzięli udział w
warsztatach „Ekorobotyka” zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę
Publiczną im. Adama Próchnika.
   Młodzież dowiedziała się, iż mogą korzystać z odnawialnej energii, a
także uzyskać ją samemu za pomocą prostych urządzeń. Warsztaty, w
których wzięli udział, polegały właśnie na tym, by skonstruowali
maszyny umożliwiające otrzymanie tejże energii. Została wykorzystana
do jazdy małego samochodu czy też pracy miniaturowego wiatraka.
  Uczniowie z dwugodzinnych zajęć wynieśli świadomość, iż jest
możliwe, by uzyskiwać odnawialne zasoby energii bez negatywnego
wpływu na środowisko.                                                                                  
                J.M

Google grafika .
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"Puzzle historyczne - IV rozbiór Polski"

  Dnia 17 października 2016 roku w naszym gimnazjum
odbyły się warsztaty historyczne pt. "Puzzle
historyczne - IV rozbiór Polski", prowadzone przez
Pana Grzegorza Nawrota, pracownika łódzkiego
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Uczestniczyły w
nich klasy: II b , III b i III c. Podczas zajęć uczniowie
wzięli udział w grze edukacyjnej. Zostali podzieleni na
zespoły. Gra składała się z 2 etapów:

- W pierwszym zawodnicy mieli za zadanie ułożyć
puzzle w jak najkrótszym czasie.

- Drugi dotyczył odszukiwania miejsc związanych z
ważnymi wydarzeniami historycznymi i
przyporządkowania do nich znaczników
chronologicznych.

  Gra bardzo spodobała się uczniom. Podczas
warsztatów gimnazjaliści zdobyli dużą wiedzę o historii
Polski oraz dobrze się razem bawili."

 Kinga Bezgacka


	9 października tego roku zmarł wybitny polski reżyser - Andrzej Wajda, dlatego większość tego numeru naszej gazetki mu poświęcamy. Zamieszczamy życiorys, listę dokonań i wypowiedzi znanych o tej niezwykłej postaci. Poza tym nadal zajmujemy się literackim noblistą - Henrykiem Sienkiewiczem. Zachęcamy do lektury.
	Życiorys Andrzeja Wajdy
	A.JAndrzej Wajda urodził się 6 marca 1926 roku w Suwałkach, a zmarł niedawno, bo 9 października bieżącego roku. Był to polski artysta, bo nazwać go tylko reżyserem byłoby niedomówieniem. W swej twórczości obalał mity o polskiej świadomości narodowej, skupiając się jednocześnie na symbolice i romantyzmie. Jego śmierć była okrutnym ciosem zadanym kulturze i sztuce, nie tylko polskiej, ale i światowej. Tak, dobrze słyszycie, Andrzej Wajda znany był poza granicami naszego kraju, mało tego, był wielokrotnie nagradzany i honorowany, ale o tym w innym artykule. Na wstępie powiedzieć należy o jego rodzinie, jego ojciec zwał się Jakub Wajda i z zawodu był wojskowym, matka Andrzeja na imię miała Aniela i była nauczycielką. Nasz reżyser miał także brata- Leszka, który został scenografem. W roku 1934 rodzina Wajdów zmuszona była przeprowadzić się do Radomia, gdyż Jakub Wajda uzyskał awans na stopień kapitana. Niestety, po wybuchu II wojny światowej, ojciec zmuszony był opuścić Radom, by bronić Polski, jego dalsze losy są tragiczne. W 1940 r. dostał się do niewoli radzieckiej, a następnie zamordowano go w Katyniu, o czym jego rodzina oczywiście nie wiedziała. Wracając do Andrzeja Wajdy, po wybuchu wojny kontynuował naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej, ponieważ okupanci niemieccy wydali zakaz pobierania przez Polaków nauk w szkołach średnich. Pomimo tego Wajda uczył się w tajnym gimnazjum, z którego jednak zmuszony był zrezygnować ze względu na trudną sytuację finansową. Imał się różnych zajęć, by pomóc utrzymać brata i matkę. W międzyczasie zainteresował się malarstwem. W 1942 roku przystąpił do Armii Krajowej, pełnił tam funkcję łącznika, lecz 1943 r. dowiedział się o śmierci znajomych z podziemia wpędzonych w zasadzkę Gestapo. Ukrywał się w Krakowie aż do 1944. Wtedy też wrócił do Radomia i rozpoczął naukę w Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum dla dorosłych „Przyszłość”. Zapewne niewielu z was wie, ale Wajda po zakończeniu wojny studiował malarstwo na Krakowskim ASP, do jego dzieł zaliczyć można: „Przedmieście Krakowa”, „Rajski Ptak” i „Wschodnie Miasto”. Andrzej Wajda porzucił jednak malarstwo na rzecz reżyserii, którą studiował w Szkole Filmowej w Łodzi. Te studia ukończył w roku 1953, lecz dyplom otrzymał dopiero w roku 1960. Miał cztery żony, rozwiódł się z pierwszymi trzema. Były to: Gabriela Otremba, Zofia Żuchowska, Beata Tyszkiewicz, z ich związku narodziła się córka Karolina. Czwarta, z którą doczekał końca swych dni, to Krystyna Zachwatowicz.

	Filmografia
	Andrzej Wajda należał do wybitnych reżyserów. W swoim życiu stworzył wiele bardzo dobrych filmów, które ciągle są oglądane przez wiele pokoleń i ciągle wszystkich fascynują. Największa sławę przyniosły mu produkcje inicjujące tzw. polską szkołę filmową: Kanał oraz Popiół i diament, w których dokonywał rozrachunku z czasami II wojny światowej. Andrzej Wajda dokonał wiele ekranizacji dzieł literackich m.in. ,,Ziemia obiecana’’, ,,Pan Tadeusz’’ czy ,,Popioły’’. Współtworzył kino moralnego niepokoju, w którego ramach powstały osadzone w tematyce społecznej, demaskujące patologie systemu komunistycznego w Polsce, obrazy: Człowiek z marmuru i jego kontynuacja Człowiek z żelaza, nagrodzona Złotą Palmą w Cannes. Do ostatnich dokonań artysty należą: martyrologiczny film Katyń oraz eksperymentalny Tatarak. Reżyser zainicjował również powstanie istniejącego w latach 1972–1983 Zespołu Filmowego X, Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej utworzonej w 2001 roku oraz autorskiego studia filmowego. Andrzej Wajda był również twórcą kilku seriali. Możemy do nich zaliczyć m.in. Andrzej Wajda. Moje notatki z historii. W większości swoich dzieł Wajda pełnił również role scenarzysty, a w 3 filmach występował jako aktor. Niestety nie będziemy mogli zobaczyć już żadnego nowego filmu w reżyserii pana Andrzeja, możemy mieć jednak nadzieję, że gdzieś w swoich szufladach może skrył jakieś nowe pomysły ekranizacji.

	Przedstawienia teatralne w reżyserii Andrzeja Wajdy
	Andrzej Wajda zajmował się nie tylko reżyserią filmową, ale także działalnością teatralną. Wystawiał sztuki w teatrach: gdańskich, warszawskich, krakowskich oraz za granicą. Na scenie Wajda debiutował w 1959 r. w gdyńskim Teatrze Dramatycznym "Kapeluszem pełnym deszczu" Michaela Vincente'a Gazzo. W 1963 r. rozpoczął współpracę ze Starym Teatrem w Krakowie, z którym był później związany przez wiele lat.

	Ciekawostki
	W 1953 roku ukończył studia reżyserskie w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej (obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera) w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1960 roku.   Był fundatorem otwartego w 1994 roku Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" (Kraków).   W 2000 roku był jednym z członków jury obradującego podczas 50. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.   W 1997 roku został członkiem paryskiego stowarzyszenia Académie des Beaux-Arts (Francja).   W latach: 1981 - 1989 był członkiem komitetu doradczego "Solidarności" przy Lechu Wałęsie.   W latach: 1989 - 1991 z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" był senatorem I kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.  Od 1977 roku był honorowym członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.  Miał brata Leszka.  W 2001 roku wraz z Wojciechem Marczewskim założył Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy (obecnie Szkoła Wajdy) w Warszawie.  Planował nakręcenie filmu "Krzyżacy", lecz nie dostał zgody na jego realizację, co spowodowało, że opuścił Zespół Filmowy KADR. Jego miejsce zajął Aleksander Ford.  W 1992 r. wraz ze Zbigniewem Bujakiem i Aleksandrem Paszyńskim został współzałożycielem medialnej spółki Agora, wydawcy "Gazety Wyborczej". K.F

	Nagrody
	Nagrody otrzymane przez Andrzeja Wajdę
	Andrzej Wajda był wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość. W 1998 roku został laureatem weneckiego Złotego Lwa za dorobek życia. W 2000 roku za całokształt działalności filmowej został uhonorowany Oscarem. W 2006 roku na 56. Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Berlinie, również za całokształt twórczości, otrzymał nagrodę Złotego Niedźwiedzia. W swym dorobku miał także Złotą Palmę (1981), Cesara (1982)japońską nagrodę Kyoto (1987) i Europejską Nagrodę Filmową „Felix” (1990) Zafascynowany kulturą japońską, a także pragnąc podziękować za nagrodę Kyoto, Andrzej Wajda przyczynił się do powstania w 1994 roku Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie. Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i PWSFTViT. Od 1994 roku należał do honorowych członków francuskiej Akademii Sztuk Pięknych. Otrzymał tytuły honorowego obywatela Gdańska, Gdyni, Łodzi, Opola, Radomia, Suwałk, Warszawy i Wrocławia. W 2009 roku został patronem gimnazjum w Rudnikach. Redakcja „Gazety Wyborczej” w uznaniu zasług Andrzeja Wajdy wyróżniła go tytułem Człowieka Roku 2008. W 2008 roku rada Polskiej Fundacji Katyńskiej przyznała mu Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, jednak Andrzej Wajda nie przyjął tego odznaczenia. W dniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski w 1974 roku otrzymał nagrodę państwową I stopnia, a w 1976 roku dyplom ministra spraw zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

	Co inni myślą o Andrzeju Wajdzie?
	Według aktora Jerzego Zielnika Wajda miał „długie i piękne życie”. Ocenił, że odegrał ogromną rolę.
	To był niezwykle inspirujący człowiek. Taki, który mając wykształcenie plastyczne, widział kształt i barwy filmu. Miał znakomite pomysły, zostawiał bardzo dużą swobodę aktorom, liczył na ich osobowość, pomysłowość. Życzmy sobie wszyscy 90 lat tak intensywnej pracy i planowania w tym wieku następnych rzeczy. To jest wielka żywotność – powiedział Zelnik.
	Jako "autentyczny autorytet w środowisku" mówił o Wajdzie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.
	To jest wielka strata dla polskiej kultury. Odszedł jeden z największych, być może największy współczesny polski reżyser. To na pewno był twórca, który był bardzo silnie związany z polską historią, odzwierciedlał swój obraz tej historii
	– powiedział prof. Gliński.
	Prezydent żegna Andrzeja Wajdę Współtwórcę polskiej szkoły filmowej, reżysera, który w swoich obrazach przedstawił doświadczenie historyczne naszego narodu i na nowo odczytał kanon literatury polskiej, nadając losowi Polaków sens i wymiar uniwersalny. -powiedział Andrzej Duda
	Jest wielu wielkich filmowców na świecie, ale niekoniecznie artystów. Wajda był artystą. To postać klasy Felliniego, Bergmana czy Chaplina. Co ważne, był artystą polskim, Polskę nosił w sobie, ale nie afiszował się tym. Nie powtarzał ciągle, że jest patriotą.Był też człowiekiem pasji – aż do końca. Mówił, że ma zamiar jeszcze kręcić filmy, bo 90 lat to nie jest dużo. - powiedział Pszoniak

	Czytanie Sienkiewicza
	Rok 2016 jest poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi w związku z setną rocznicą śmierci pisarza, więc w naszym gimnazjum zorganizowano głośne czytanie dzieł tegoż pisarza. Uczniowie udawali się na zajęcia w świetlicy szkolnej, gdzie został im przybliżony życiorys twórcy. Czytaniu jego najpopularniejszych dzieł, „Quo vadis”, „Krzyżaków” czy też „W pustyni i w puszczy”, towarzyszyła bogata w informacje prezentacja multimedialna. Uczniowie z klasy 2c oraz 3b przytoczyli przybyłym poszczególne fragmenty powieści Sienkiewicza i opowiedzieli ciekawostki na temat tychże książek oraz ich ekranizacji. Zajęcia zwieńczył quiz dotyczący życia i dzieł autora, w którego rozwiązywanie przybyli niezwykle się zaangażowali. Zajęcia dotyczące naszego wybitnego noblisty zapadły uczniom w pamięci i z pewnością wynieśli z nich coś wartościowego.                    J.M

	Jak gimnazjaliści wykorzystują klocki lego?
	Dnia trzydziestego września uczniowie klasy IIIb wzięli udział w warsztatach „Ekorobotyka” zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Próchnika.    Młodzież dowiedziała się, iż mogą korzystać z odnawialnej energii, a także uzyskać ją samemu za pomocą prostych urządzeń. Warsztaty, w których wzięli udział, polegały właśnie na tym, by skonstruowali maszyny umożliwiające otrzymanie tejże energii. Została wykorzystana do jazdy małego samochodu czy też pracy miniaturowego wiatraka.   Uczniowie z dwugodzinnych zajęć wynieśli świadomość, iż jest możliwe, by uzyskiwać odnawialne zasoby energii bez negatywnego wpływu na środowisko.                                                                                                   J.M

	"Puzzle historyczne - IV rozbiór Polski"
	Dnia 17 października 2016 roku w naszym gimnazjum odbyły się warsztaty historyczne pt. "Puzzle historyczne - IV rozbiór Polski", prowadzone przez Pana Grzegorza Nawrota, pracownika łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Uczestniczyły w nich klasy: II b , III b i III c. Podczas zajęć uczniowie wzięli udział w grze edukacyjnej. Zostali podzieleni na zespoły. Gra składała się z 2 etapów:
	- W pierwszym zawodnicy mieli za zadanie ułożyć puzzle w jak najkrótszym czasie.
	- Drugi dotyczył odszukiwania miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi i przyporządkowania do nich znaczników chronologicznych.
	Gra bardzo spodobała się uczniom. Podczas warsztatów gimnazjaliści zdobyli dużą wiedzę o historii Polski oraz dobrze się razem bawili."  Kinga Bezgacka

