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                           Teatr to świątynia sztuki

Miasto Ostrołęka jest znane 
z największych i najpiękniejszych
mazowieckich teatrów ulicznych, które
noszą wdzięczną nazwę, kształtującą
początek istnienia sztuki, jak również
szansę życia ludzkiego – InQbator

     Teatr jest jednym z niewielu wyjątkowych miejsc na
świecie, gdzie każdy znajdzie swoje miejsce. Jako
jedyny potrafi zgromadzić niezliczoną gamę uczuć 
i emocji. Pozwala utożsamić się z widzem, ucząc go,
bawiąc, strasząc czy rozśmieszając jednocześnie.
„Teatr to świątynia sztuki.” (Dorota Terakowska). A jak
wiadomo - „istotą sztuki jest życie spotęgowane 
i najbardziej ludzkie. Ten tylko kocha twórczo sztukę,
czyja miłość dla niej jest miłością dla człowieka 
i zawartych w nim możliwości i bogactw.(…) Walka 
o sztukę to – walka o(…) treść życia ludzkiego.
(Stanisław Brzozowski). 

     Miasto Ostrołęka jest znane z największych 
i najpiękniejszych mazowieckich teatrów ulicznych,
które noszą wdzięczną nazwę, kształtującą początek
istnienia sztuki, jak również szansę życia ludzkiego -
Inkubator. Już po raz siódmy na ostrołęckich ulicach
można było spotkać się z prawdziwą sztuką. 

     Do naszego miasta zjechali się aktorzy nie tylko
z całej Polski, ale też z całego świata. Gościliśmy
premierowe występy Francji oraz Ukrainy, które
wzruszyły serca wielu.

     Miało to miejsce 15-17 września 2016. Nie możemy
zapomnieć również o naszych debiutantach
Ostrołęckiej Sceny Autorskiej, którzy mieli
przyjemność zaprezentowania swojej sztuki
pt.”Calineczka” jako pierwsi. Po tych wyjątkowych
spektaklach, które na pewno zostaną w naszej pamięci
na długi czas, mamy okazję dowiedzieć się więcej na
temat InQbatora, ale tym razem od strony artysty,
którego mogliśmy oglądać w jednej ze sztuk
teatralnych - Roberta Tyca.

ILOgos

Jak przygotowywałeś się do roli? 
RT: Moje przygotowania do spektaklu zacząłem od
powrotu do przeszłości, a mianowicie od przeczytania i
obejrzenia Calineczki, jak za dawnych lat, aby poznać
lepiej sylwetkę postaci, którą dane mi było zagrać w
spektaklu. Jak wiadomo, potem stale ćwiczyliśmy na
próbach, aby dopracować każdy szczegół, każdy ruch
i nawet każde spojrzenie.

Jak wyglądało rozdanie ról?
RT: Akurat w tej kwestii nic się nie zmieniło. Nasz
reżyser, Wojtek Kraszewski, jak zwykle dobrał każdą
rolę zważając na nasze charaktery. Pierwotnie miałem
grać elfa, jednak na potrzeby spektaklu 
w wyniku zaistniałej sytuacji Wojtek zaproponował mi
wcielenie się w postać kreta i ubieganie się o rękę
Calineczki, co jak wiemy, niestety, mi się nie udało.
(śmiech) 
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Jak długo zajęło Ostrołęckiej Scenie Autorskiej
przygotowywanie się do premiery?
RT: Muszę powiedzieć, że stosunkowo późno
zaczęliśmy naszą pracę nad tym spektaklem ze
względu na to, że każdy z nas miał dużo spraw
osobistych. Jednak ostatecznie udało nam się
sfinalizować to do godziny 19:00, 15 września. Czas w
jakim zrobiliśmy całą Calineczkę, od dokładnego
wspólnego zaplanowania wszystkich scen, to około
miesiąc. Oczywiście miesiąc ciężkiej pracy, bo nasza
Calineczka (Marta Tokarska) była na próbach prawie
codziennie ze względu na to, że grała w każdej scenie.

Jak ważne miejsce dla was zajmuje InQbator ?
InQbator to bardzo ważny festiwal dla nas, jak i dla
całego miasta. Mimo całego roku pracy 
i przygotowań do innych spektakli zawsze mamy
gdzieś z tyłu głowy ten wrzesień, w którym co roku
wystawiamy nasz autorski spektakl plenerowy, 
na którym zawsze chcemy dobrze wypaść.

Co zadecydowało o twoim przystąpieniu do
Oczka?
RT: Do Oczka zbierałem się - pamiętam - dość długi
czas. Pewnego pięknego wieczoru spotkałem moją
przyjaciółkę Adę (jedna ze spektaklowych ryb) 
i podzieliliśmy się naszymi wiadomościami.

RT: Powiedziałem wtedy Adzie, że zakończyłem
swoją przygodę z siatkówką po 6 latach. Na co odparła
mi, co chcę ze sobą robić? Odpowiadając na pytanie,
że planuje "wstąpić’’ do Oczka, Ada 
z radością rzekła, iż ona też się tam wybiera. Jakiś
czas później udaliśmy się na nasze pierwsze zajęcia i
tak trwa to do dziś. 

Czy czujesz się już jako aktor młodego pokolenia?
RT: (śmiech) Nie, na pewno nie. Traktuję to wszystko
raczej jako hobby. Wiem, że jest to ogromnie ciężki
kawałek chleba, i że do aktora jeszcze bardzo dużo mi
brakuje.

Czy przed zaangażowaniem się w działalność
Ostrołęckiej Sceny Autorskiej miałeś okazję
obejrzeć InQbator?
RT: Właśnie, nie (śmiech). Nie wiem, gdzie ja wtedy
byłem, kiedy cała Ostrołęka podziwiała zmagania
aktorów z różnych stron. Przyczyną tego zapewne
było to, że większość mojego wolnego czasu
spędzałem na hali, wylewając hektolitry potu 
na boisku, aby doskonalić swój warsztat umiejętności
siatkarskich. 

Z Robertem Tycem rozmawiały: Łucja Nalewajk 
i Oliwia Białobrzewska z klasy IIF
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                 ***     W rytmie jamajskiej muzyki     ***

Ostróda Reggae Festival wywodzi się z organizowanego wcześniej Ost Rock Festiwal.
Już po kilku edycjach zyskał uznanie wielu festiwalowiczów i stał się najbardziej
rozpoznawalną imprezą reggae w Polsce.
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     W dniach 11-14.08.2016 r. wspólnie z przyjaciółmi
uczestniczyłyśmy w tej muzycznej imprezie. W 16
edycji miałyśmy szansę zobaczyć między innymi
takich wykonawców jak: Tallib, Junior Stress, Kamil
Bednarek, Mesajach oraz East Wesł Rockers, który
był zaskoczeniem dla wszystkich obecnych.
      
     Dotarłyśmy na miejsce kilka godzin przed przed
rozpoczęciem imprezy. Wszyscy rozpakowaliśmy się
w naszych przyczepach kempingowych i poszliśmy
"wybadać teren" koncertów. Na miejscu byliśmy mile
przywitani przez resztę festiwalowiczów, połączonych
pasją do trójkolorowej muzyki. Pierwsze koncerty 
i spotkania z nowo poznanymi osobami wywarły na
nas niesamowite wrażenia.

      Ludzie byli bardzo sympatyczni, kulturalni, 
ale też charakterystycznie ubrani; na ich głowach
często można było zobaczyć burzę różnokolorowych
dredów, co było wyrazem wielkiej pasji do tego rodzaju
muzyki. Dwa dni z rzędu koncerty miały miejsce kilka
kilometrów od naszego miejsca pobytu, do którego
musieliśmy dojść pieszo, sprzyjało to zacieśnianiu
relacji z wieloma uczestnikami. Imprezowicze okazali
się niezwykle otwarci, inteligentni, dzięki temu można
było z nimi zamienić parę ciekawych zdań i podzielić
się poglądami. Między koncertami mieliśmy dużo
czasu wolnego by zwiedzić wspólnie miasteczko 
i wymienić się wrażeniami w naszym gronie.
Najbardziej spodobały nam się koncerty odbywające
się w miejscowym amfiteatrze, gdzie atmosfera
sięgała zenitu. 

      Niestety nadszedł dzień powrotu, wszyscy 
z niechęcią pakowaliśmy się i smuciliśmy. Z ciężkim
sercem żegnaliśmy się z pozostałymi uczestnikami.
Po wspaniałych paru dniach z trudem musieliśmy
wrócić do obowiązków dnia codziennego.

Agata Kaczmarczyk, Julia Damięcka - kl.IIF
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Orange Warsaw Festival,
czyli muzyka w plenerze
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     Z roku na rok festiwale muzyczne przyciągają 
do siebie coraz więcej ludzi, zarówno tych młodszych,
jak i nieco starszych. Jest to dla wielu 
z nich odskocznia od codzienności i możliwość
poczucia się wolnym, a także okazja do dobrej zabawy
ze znajomymi. Mimo pozorów nie są to tylko koncerty,
ale również pomoc fundacjom, wspieranie
początkujących artystów, przedsiębiorców oraz
przybliżanie do szeroko pojętej sztuki. Festiwale
umożliwiają nam spotkanie na żywo ze swoimi idolami.
     W tym roku miałyśmy okazję uczestniczyć 
w jednym z nich. Był to Orange Warsaw Festival, który
odbył się w dniach 3-4.06.2016r. na Torze Wyścigów
Konnych Służewiec w Warszawie. Pojawili się tam
m.in. Lana Del Rey, Die Antwoord, Skrillex, Tom Odell,
Schoolboy Q oraz Skunk Anansie, oprócz nich można
było posłuchać też polskich artystów. Najbardziej
zależało nam na wspomnianych wcześniej Die
Antwoord i Lanie Del Rey. Całą imprezę rozpoczął
koncert Marceliny, która pomogła wszystkim poczuć
tę festiwalową atmosferę. Po niej usłyszeliśmy dobrze
znany koneserom muzyki zespół Skunk Anansie,
który rozruszał publiczność i stworzył odpowiedni
klimat do wysłuchania kolejnych wykonawców. 
     Najbardziej wyczekiwaną artystka tego wieczoru
była Lana Del Rey.
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Zagrała ona takie przeboje jak: Video Games, Blue
Jeans, Young and Beautiful czy Ride. Podczas
pierwszej z wymienionych piosenek wszyscy włączyli
latarki w telefonach, aż obie poczułyśmy dreszcze 
na całym ciele, istna magia. Lana miała wspaniały
kontakt z fanami, część czasu poświęciła na
rozdawanie autografów i robienie sobie z nimi zdjęć. 

     Ostatnią główną gwiazdą wieczoru była grupa Die
Antwoord, która wywarła największe wrażenie 
na publiczności swoim występem. Nie było osoby,
która by nie skakała razem z nimi, wykonali kultowe
piosenki, jak np. Baby’s on Fire, Pitbull Terrier czy
Enter the Ninja, ale oprócz tego zaprezentowali też
kilka utworów z ich przedpremierowej płyty.
Tradycyjnie podczas koncertu twórca rzucał się 
na tłum, a nam prawie udało się go dotknąć, brakowało
dosłownie milimetrów, ale wierzymy, 
że trafi się jeszcze kiedyś okazja.
     Słuchanie muzyki w plenerze z przyjaciółmi
to przeżycie, które na długo zostaje w pamięci. 
My spełniłyśmy swoje marzenia i przy okazji
poznałyśmy ciekawych ludzi, a teraz czekamy 
na przyszłoroczną edycję. Wszystkich zachęcamy 
do uczestniczenia w takich wydarzeniach, gdyż jest to
wspaniała opcja spędzenia wolnego czasu.

Marlena Ruszkowska, Luiza Czerniak - kl. IIF 
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            *****   Woodstock - Pogromca mitów   *****

To nie jest festiwal szczęśliwych i wolnych ludzi. 
To festiwal ludzi, którzy tego szczęścia i wolności poszukują. 
Starają się zapełnić pustkę za pomocą muzyki, alkoholu, seksu, czasem narkotyków.
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     Marzenie pojechania na Woodstock żyło we mnie
od kilku lat. Słyszałam różne opinie na jego temat.
Przez moje uszy przewinęło się mnóstwo
niesamowitych, jak i wstrząsających historii. Ja, 
z reguły spokojna i ułożona osóbka, w oczach
woodstockowych weteranów wyglądałam na kogoś,
kto raczej pójdzie do zakonu niż pojedzie na ten
hardcorowy festiwal. Czemu poniosło mnie nad Odrę?
     Słyszeć, a doświadczyć to dwie różne rzeczy.
Moim priorytetem były sprawy bliższe zakonnicy
(i tu weterani się nie pomylili). Pojechałam tam 
z Generacją+ oraz Niemiecką grupą SMS (Steiger
Missions School) przede wszystkim po to, by
pomagać ludziom, którzy się w życiu trochę pogubili.

Mogę was zapewnić, że takowych na Woodstocku nie
brakowało. Jednak w tym artykule chcę opisać coś
innego. Postaram się opowiedzieć o moim pierwszym
wrażeniu, potwierdzić panujące wśród społeczeństwa
hipotezy i obalić mity dotyczące tego nietypowego
festiwalu. Zacznę od najprostszych spraw, które
ciekawią potencjalnych uczestników, 
a nie dotyczą niczego innego jak podstawowych
potrzeb człowieka. Zaczynamy!
     "Wszędzie tylko brud i smród. Zapomnij 
o prysznicu, no chyba, że masz ochotę wziąć kąpiel
błotną. Owszem, krany są, ale nim się do nich
dopchasz minie ok. godziny. Po umyciu się 
i tak jesteś brudna. Wiesz dlaczego? Wszędzie jest
błoto wymieszane, no wiesz z czym...".
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Wszędzie tylko brud i smród. Zapomnij o prysznicu, no chyba, że masz ochotę wziąć
kąpiel błotną. Owszem, krany są, ale nim się do nich dopchasz minie około godziny. 
Po umyciu się i tak jesteś brudna. Wiesz dlaczego? Wszędzie jest błoto wymieszane, 
no wiesz z czym... Także mycie się w ogóle nie ma sensu.

Powyższa wypowiedź nie jest szokiem dla ludzi,
którzy choć trochę orientują się, jak wygląda
przeciętny festiwal. Woodstock jednak wśród
społeczeństwa ma pod tym względem najgorszą
opinię. Król festiwali dostał nawet przydomek:
„Brudstock”. Jadąc do Kostrzyna ,byłam oswojona 
z myślą, że czeka mnie pożegnanie 
z „czyścioszkowym” trybem życia. Zostałam mile
zaskoczona. Słyszałam, że pod wpływem dużej ilości
wody płynącej z pryszniców wszędzie jest błoto.
Pierwszy mit obalony. Kolejek nie było prawie wcale,
błota również. Organizatorzy zadbali o dobrze
działający system odpływu wody. Po którymś razie
człowiek przyzwyczaja się do widoku swobodnie
czujących się nudystów i zimnej wody. Dla osób
potrzebujących prywatności i ciepła były zadbane,
zabudowane płatne kabiny prysznicowe. Ceny
naprawdę przyzwoite. 
     Skoro doszliśmy już do cen, to mniej więcej je
scharakteryzuję. Większość ludzi myśli, że masowa
impreza to świetna okazja na zdzieranie pieniędzy 
z ludzi, którzy przecież muszą kupować jedzenie.
Owszem muszą. Jednak ceny są niższe niż 
w przeciętnym polskim miasteczku. Jak się to dzieje?
Na Woodstocku jest coś, co nazywa się „Wioska
Lidla”. Ogromny sklepo-namiot jest wypełniony
produktami z kończącym się terminem ważności. 
W związku z tym ceny są bardzo niskie. Wpływa to 
na małe sklepiki i stoiska, które automatycznie, by
przyciągnąć klientów muszą obniżać ceny. Dzięki
takiemu stanowi rzeczy portfele festiwalowiczów mają
się w miarę dobrze.
     Wspomniałam o portfelach. Co z kradzieżami? Na
terenie festiwalu funkcjonuje coś, co nazywa się
„Pokojowy patrol”. W ich skład, oprócz przeszkolonych
wolontariuszy, wchodzi również zawodowa ochrona.
Żaden złodziej nie chciałby wpaść w ich ręce. Patrolują
cały teren. W tym roku ze względu na podniesiony
poziom bezpieczeństwa liczba osób w tych dwóch
oddziałach została zwiększona. Oczywistym jest fakt,
że służba ta mimo ogromnych starań nie jest w stanie
wyeliminować występowania złodziei i przestępców. Z
własnego doświadczenia mogę opowiedzieć kilka
historii ludzi, którzy zostali okradzeni dosłownie ze
wszystkiego.
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Przyszli do obozu i nie zastali swoich namiotów. Jedna
taka sytuacja miała miejsce w naszym obozie.
Przyszło czterech panów, chwyciło namiot naszego
kolegi i po prostu go wyniosło. Wśród mokrej 
od deszczu trawy została tylko sucha plama.
Szczęśliwym trafem całą sytuację zaobserwował nasz
kolega, który w odpowiednim momencie zareagował.
Rzeczy zostały zwrócone w nietkniętym stanie. 
Z przykrością muszę stwierdzić, że kradzieże, to
częsty problem. Rzeczy cenne warto pozostawić 
w domu. 
     Kilka praktycznych kwestii zostało już
poruszonych. Teraz coś najpiękniejszego.
Najczęstszy cel, dla którego ludzie są w stanie
przejechać tysiące kilometrów. Tym celem jest nikt
inny jak człowiek. 
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Widok różowych króliczków, wciąż żywego Elvisa, Kubusia Puchatka, odzianych 
w skóry szamanów i wielu, wielu innych ciekawych postaci, był na porządku
dziennym.
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Oczywiście Woodstock to festiwal muzyczny. Jednak
tak naprawdę większości uczestnikom najdłużej
pozostają w pamięci relacje na nim zawiązane.
Różnorodność osobowości, kultur, pasji, języków
tworzy jedyny i niepowtarzalny klimat. Nie da się go
odwzorować. Uczestników jest tak wielu (w tym roku
ponad 300 tys. osób), że każdy czuje się anonimowy,
uzewnętrznia swoje wnętrze.Widok różowych
króliczków, wciąż żywego Elvisa, Kubusia Puchatka,
odzianych w skóry szamanów i wielu, wielu innych
ciekawych postaci, był na porządku dziennym. Czy
spotkaliście się na ulicach polskich miast z brakiem
chęci rozmowy, zainteresowania i odpychającą
obojętnością wobec drugiego człowieka? 
W Kostrzynie takie osobniki są bliskie wyginięciu.
Zostały zastąpione ludźmi, którzy mimo tego, iż się nie
znają, po prostu podchodzą do siebie i zaczynają
rozmawiać, przytulać się (ci bardziej „podchmieleni”
również całować). Czasem nawet nie znają języków,
którymi próbują się porozumieć, a i tak jakimś
dziwnym sposobem to robią.

Miałam okazję przyglądać się mistrzom kalamburów w
akcji. Bezcenny widok. Innym z woodstockowych
sposobów komunikacji były wszechobecne tabliczki
noszone przez każdego, kto chciał coś przekazać lub
o coś poprosić. Najczęstsze to: „free hugs”. To zdanie
świetnie odwzorowuje klimat panujący wśród ludzi.
      Skoro wszystko wydaje się tak niesamowite 
i pełne wolności, czy jest takie w rzeczywistości?
Niestety nie. Oczywistym jest, że nie można „wrzucić
wszystkich do jednego wora”. Fakty jednak pokazują,
że Woodstock staje się dla większości jego
uczestników sensem życia. Odskocznią, na którą
czekają cały rok. Przez 360 dni żyją w szarej
rzeczywistości, aby przez kolejne 120 godzin poczuć
szczęście. Starają się naładować, odpocząć, wyżyć 
i wykrzyczeć cały stres, żal, często ból, który w sobie
zbierają. To smutne, ale prawdziwe. Skąd o tym wiem?
Wspomniałam wcześniej, że ludzie czują się
anonimowo. Jeśli zobaczą, że mogą Ci „zaufać”,
wyrzucają z siebie wszystko, co ich męczy. Wiedzą,
że najprawdopodobniej nigdy więcej Cię nie spotkają. 
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Woodstock staje się dla większości jego uczestników sensem życia. Odskocznią, 
na którą czekają cały rok. Przez 360 dni żyją w szarej rzeczywistości, aby przez kolejne
120 godzin poczuć szczęście. Starają się naładować, odpocząć, wyżyć i wykrzyczeć
cały stres, żal, często ból, który w sobie zbierają. To smutne, ale prawdziwe.

Mogą być szczerzy do bólu. I tu mamy obalenie
kolejnego, chyba najpoważniejszego mitu dotyczącego
tego festiwalu: to nie jest festiwal szczęśliwych 
i wolnych ludzi. To festiwal ludzi, którzy tego szczęścia
i wolności poszukują. Starają się zapełnić pustkę za
pomocą muzyki, alkoholu, seksu, czasem narkotyków.
Ja ze swoją ciekawską naturą zrobiłam małą akcję.
Chciałam sprawdzić zapotrzebowanie przeciętnego
woodstockowicza na wartość zwaną nadzieją. Na
zwykłym szarym pudełku napisałam: „Nadziejne
pudełko”. Krzyczałam: „Jeśli zgadniesz, co jest w
środku to, otrzymasz tę rzecz za darmo.” Tłumy ludzi
zatrzymywały się, aby odgadnąć, co się tam znajduje.
Odpowiedzi były różne. Niektórzy mówili, że to ogórek
kiszony,chomik, inni, że bliżej nieokreślona wolność.
Co tam schowałam? Kilkudziesięciu osobom udało się
odgadnąć. Otrzymali przedmiot, który daje nadzieję.
Oni jej szukali i zgodnie z umową dostali.

     Mój mały eksperyment był źródłem zabawnych
rozmów i sytuacji. Zapoczątkował wiele znajomości.
Najważniejsze jednak jest to, jaki przyniósł wynik.
Liczba osób, która zatrzymała się po odbiór nadziei,
dała mi do myślenia. Było ich naprawdę dużo.
Niektórzy spędzali godzinę w upale lub w deszczu, byli
tak zdeterminowani by odgadnąć „Nadziejną zagadkę”.
Pokazało mi to, że każdy z nas tej nadziei potrzebuje.
Woodstock to takie miejsce, które stara się jej
dostarczyć. Czy mu się to udaje? Zachęcam, abyście
przybyli nad Odrę za rok i sami sobie na to pytanie
odpowiedzieli. Osobiście pokochałam ten festiwal i na
pewno jeszcze tam wrócę. Tymczasem szara
rzeczywistość pod wpływem zawartości pudełka
okazuje się pełna barw. Co jest w środku? A może już
jesteś jej właścicielem, a jeszcze o tym nie wiesz?
Pomyśl.

                          Joanna Rejmentowska - kl. IIF
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Z wizytą w dworku Krasińskich

,,Muzeum jest zupełnie inną planetą. Trochę tak, jakbyśmy przenieśli się na Księżyc.
Pozornie nudna, szara mieszanina skał i gazów, która nawet nie produkuje własnego
światła, ale odbija to, które dociera do niej ze Słońca’’.

    Dnia 20.09.2016r. klasa 2F udała się na wycieczkę
do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, dawnego
dworku rodziny Krasińskich. Nie ukrywam, że przed
wyjazdem spotkałam się z różnymi opiniami na temat
planowanej wycieczki. Część klasy twierdziła, że
będzie ona najzwyczajniej w świecie nudna. Żyjemy w
XXI wieku. W czasach szybkiego internetu,
błyskawicznych dań zalewanych wrzątkiem, gotowych
do spożycia po dwóch minutach, w czasach kiedy
młodzi ludzie są przyzwyczajeni do przyswajania
kolorowych obrazków zawierających najważniejsze,
dające ogólny pogląd na świat i sytuacje polityczną
informacje. Muzeum jest zupełnie inną planetą. Trochę
tak jakbyśmy przenieśli się na Księżyc. Pozornie
nudna, szara mieszanina skał i gazów, która nawet nie
produkuje własnego światła, ale odbija te, które dociera
do niej ze słońca. Jak coś takiego może zaciekawić?
Już wyjaśniam. Z daleka jest nuda, ale kiedy
prześledzimy bieg historii, zobaczymy, że pierwsze
osoby, które wylądowały na Księżycu- innej, nieznanej
planecie, były nią dogłębnie zafascynowane. Odkryły
planetę, którą było widać 
od zawsze, ale dopiero wtedy mogli po niej stąpać,
zobaczyć ją z bliska. Z muzeum jest jak z księżycem.
Samo w sobie nie produkuje historii, lecz ''odbija'' tę,
która już jest. Muzeum nie stworzy niczego nowego,
ale pokaże, rozjaśni nam obraz tego, co było.
     Z lekkim ociąganiem się wyruszyliśmy 
do Opinogóry. Przywitał nas piękny kompleks
zabytkowych i nowoczesnych budynków otoczony
uroczym parkiem, jeziorem i altankami. Zaczęliśmy od
lekcji historii. Wojny Napoleońskie ożyły w naszej
wyobraźni. Wykład prowadzony przez miłą panią
historyk, wzbogacony różnymi ciekawostkami na
temat postaci historycznych i pomocami takimi jak
autentyczne obrazy z lat 1800-1815, czy figurki
przedstawiające ustawienie wojsk i strategię
poszczególnych bitew, doprowadziły 
do autentycznego zainteresowania większości klasy.

Później było już tylko lepiej. Przeszliśmy 
do galerii obrazów rodziny Krasińskich, gdzie
zapoznaliśmy się z całym ich rodem i pełną "filmowych
noweli’’ historią rodziny. Malarstwo romantyzmu
wzbudziło niemałe emocje. Zazwyczaj możemy
podziwiać dzieła artystów na kartach podręczników,
my zobaczyliśmy je na żywo. Dla humanistów było to
jak plaster miodu dla Kubusia Puchatka. Mogliśmy jeść
i pochłaniać je bez końca.
     Skłamałabym twierdząc, że wszyscy podzielali mój
entuzjazm. Były osoby, które nie wykazywały
zachwytu w związku z oglądaniem farby na płótnie 
i tym, że na wycieczce, która miała być relaksująca,
musimy siedzieć na lekcji historii. Czemu nie próbuję
ukryć faktu, iż takie osobniki również wystąpiły?
Sprawa jest prosta. 
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Po pierwsze nie każdy kocha muzea i byłabym
nieuczciwa koloryzując nasze przeżycia, a po drugie
Opinogóra jest przygotowana na takie sytuacje. Ci,
którym mocno się nudziło, nie mogą zaprzeczyć, że
była jedna rzecz, którą się zainteresowali. Mianowicie
ptaki. Na zewnątrz mogliśmy podziwiać różne rasy
papug i innych skrzydlatych, upierzonych zwierzątek,
których nazw ze względu na różnorodność niestety nie
byłam w stanie spamiętać.
     Na sam koniec udaliśmy się do nowo wybudowanej
oranżerii w której miłośnicy serialu "Downton Abbey"
czuliby się jak w domu. Stroje do polowań, obrazy i
ciekawe życiorysy angielskiej arystokracji przeplatane
były śmiesznymi anegdotkami przewodnika wycieczki.
    Czy to już wszystko? Śmietanka na koniec. Jeśli
jesteś przed maturą z polskiego lub w ciężkim
zawirowaniu niespełnionej miłości, nie czekaj, 
bo może to się skończyć jak u Wertera. 

Udaj się do Opinogóry i usiądź na miłosnej ławce, którą
postawiła dla Krasińskiego jego kuzynka. Biedny
Zygmunt był w niej nieszczęśliwie zakochany, ona
jednak wciąż powtarzała, że kocha go jak brata. Trwali
w stanie "friendzonu" i spotykali się właśnie na tej
ławce, która obecnie ma przynosić szczęście 
w miłości i ze stanu wymienionego powyżej
wyprowadzać. Wracając do matury z polskiego,
legenda głosi, że ten kto dotknie palca (lub buta, tutaj
panie z muzeum nie były w 100% pewne) pomnika
Zygmunta Krasińskiego, ten otrzyma niezwykłą
lekkość w pisaniu tekstów literackich. Ostatecznie,
można spróbować.
     Wszystkim głodnym historii, sztuki i ciekawostek,
których w podręczniku nie znajdziecie, w imieniu klasy
2F polecam wycieczkę do Opinogóry. Czasem dobrze
jest polecieć na inną planetę i przyjrzeć się jej z bliska.

                       Joanna Rejmentowska - kl. II F
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     Dnia 29.09. 2016 r. naszą szkołę odwiedził polski
poeta Pan Karol Samsel, by opowiedzieć nam 
o swojej najnowszej twórczości. W tym roku został
wydany tomik ,,Jonestown'', który - jak sam autor
podkreśla - jest trudny do czytania. Inspiracją 
do napisania książki była tytułowa osada w Gujanie
założona przez członków sekty Świątynia Ludu,
w połowie lat 70. XX wieku, z polecenia Jima Jonesa,
przywódcy sekty, od którego przyjęła też swoją
nazwę. Miejscowość zasłynęła z największego
zbiorowego samobójstwa w dziejach nowożytnych. 
W dniu18 listopada 1978 roku, 909 wyznawców
Świątyni Ludu popełniło samobójstwo pod naciskiem
przywódcy.
      Figura Jonestown stała się figurą całej książki,
jednak autor pomyślał o tym wydarzeniu tylko raz
podczas jej pisania. W czasie spotkania mówił, 
że nie uznaje czegoś takiego jak poezja historyczna,
która opowiada o tym, co się działo. Stwierdzenie, że
najnowszy tomik ostrołęckiego poety jest o tym
samobójstwie jest założeniem błędnym. "Te
wydarzenia posłużyły za osnowę tej książki, toteż
Jonestown jest tutaj jedynie narzędziem.''
W wierszach pojawia się kontekst enigmy 
i odniesienie do twórczości innych poetów takich jak:
Jan Kochanowski czy Czesław Miłosz. Ale jest to
przede wszystkim, jak mówi sam autor, tom 
o literaturze i jej języku. 
     "Tytuł tomiku sugeruje rewizję jednego z wielkich
marzeń nowoczesności, marzenia oczyszczonego 
z przypadku''. Ten zbiór jest dopełnieniem dwóch
poprzednich "Więdnice'' i "Prawdziwie noc'', razem
tworzą specyficzny literacki tryptyk Samsela (Trzy
pogrzeby). Wyróżnia tę książkę znacznie silniejszy niż
kiedykolwiek autotematyzm. Karol Samsel 
w zbiorze Jonestown ożywia literaturę romantyczną, a
właściwie powołuje na nowo do życia przyjęty sposób
widzenia rzeczywistości w romantyzmie,
potwierdzając, że we współczesnej kulturze jest on
nadal aktualny.

      Poeta zdaje sobie doskonale sprawę, że jego
wiersze są dla większości niezrozumiałe, ale jak
twierdzi: „rozumienie nie jest obowiązkiem. Jest
przywilejem, łaską”. Pan Samsel tłumaczy to "paranoją
erudycji'', czyli zjawiskiem, które dopada niektórych
poetów, stąd trudne do zrozumienia słowa, cytaty
nieoczywiste. Autor twierdzi, że nie lubi tworzyć
utworów przeciętnych. Stąd częste poprawki, dążenie
do perfekcji. "Jonestown” jest więc dla czytelników
swego rodzaju Enigmą, której kod możemy próbować
złamać, choć nie jest to proste 
i nikt nie gwarantuje, że to co wyda nam się
odpowiedzią, będzie prawdą.
      Całe spotkanie przebiegło w miłej i ciepłej
atmosferze. Pan Karol Samsel otworzył się przed
nami, stwierdził, iż większość poetów się wypala.
Współcześni pisarze nie mają łatwo, zmieniło się samo
podejście do wierszy. Jest to dziedzina sztuki, która
niestety obumiera, grono odbiorców zawęża się, przez
co i wielu utalentowanych poetów rezygnuje z pisania.
W poezji najważniejszy jest efekt , lecz i on teraz
często jest pomijany.
Dzięki spotkaniu, dostaliśmy parę rad dotyczących
interpretacji wierszy i poznaliśmy "kulisy'' tworzenia
całego tomiku.

                                   Luiza Czerniak - kl. II F

Liryczny performance, 
czyli spotkanie z poetą
"...rozumienie nie jest
obowiązkiem. Jest
przywilejem, łaską..."
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