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"Puste noce" są hołdem złożonym przez poetę dla swojego rodzinnego miasta. 
Jest to również rodzaj pielgrzymki poety do miejsca narodzin - Ostrołęki”.

ILOgos

     Zapewne jesteście ciekawi, jak tegoroczne
pierwsze klasy odnalazły się w naszym liceum?
Odpowiedź jest prosta: bardzo dobrze!
      W ostatni poniedziałek września br. klasę 1F o
profilu humanistyczno - medialnym odwiedził Pan Karol
Samsel - polski poeta, literaturoznawca, filozof oraz
pracownik naukowy Zakładu Literatury Romantyzmu
na Wydziale Polonistyki UW. Jest nazywany
"ostrołęckim Norwidem". Laureat i zwycięzca wielu
konkursów poetyckich. Warto wspomnieć, że jest to
również absolwent naszego liceum!
     Celem spotkania było zaprezentowanie tomiku
„Puste noce. 31 odbić Ostrołęki”- dwunastego już
zbioru poezji tego autora. Książka jest zilustrowana
zdjęciami Ostrołęki z odbić witryn sklepowych
wykonanych przez warszawskiego fotografika, poetę i
dziennikarza Krzysztofa Micha. 

Została ona podzielona na 31 elegii i zaopatrzona w
słowniczek - przewodnik po ''Pustych nocach”.
      "Puste noce'' są hołdem złożonym przez poetę dla
swojego rodzinnego miasta. Jest to również rodzaj
pielgrzymki poety do miejsca narodzin- Ostrołęki. Na
forum klasy zostały omówione i zinterpretowane
niektóre elegie, m.in. "Elegia wschodnia’’, "Elegia na
upadek domu na Głowackiego’’ czy "Elegia
Persefona’’. Nawiązała się niejedna ciekawa dyskusja
na temat wierszy. Klasa miała również możliwość
zapoznania się z innymi dziełami zaproszonego
autora.
      Pan Karol Samsel zaprosił i zachęcił młodzież do
udziału w serii spotkań z twórcami literatury i kultury w
Klubie ''Przy Studziennej'' na Gomulickiego 3 w
Ostrołęce.
      Serdeczne podziękowania dla Pana Karola
Samsela za poświęcony czas i interesujące spotkanie
oraz Pani Ewie Bucińskiej za zorganizowanie
spotkania.

                                Aleksandra Puławska - kl. 1F
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,,Ostrołęka jest Itaką…’’
Spotkanie z Panem Karolem Samselem
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Pierwsze swoje wiersze nazywałem formą autoterapii, ale w różnych momentach życia
ta terapia przeplata się z antyterapią. Wiersz służy raz podniesieniu, a raz pogrążeniu, 

ale to jest wielką siłą poezji, że potem z tej przepaści się podnosimy.

Dominika Małkowska: W jakim momencie życia
odkrył Pan w sobie zamiłowanie do pisania?
Karol Samsel: Zacząłem pisać w wieku 8 lat. To był
moment, kiedy napisałem swój pierwszy wiersz, tak
jak wspominałem na naszym spotkaniu, nie paliłem
wierszy, nie miałem żadnych dłuższych pauz. To jest
może powód, że czuję się w tej chwili bardzo
zmęczony, ale też czuję się w takim punkcie, w
którym nie ma moich kolegów, rówieśników. Czuję się
samotny, bo przeszedłem daleką drogę i właściwie w
punkcie, w którym jestem sam, mam wątpliwości do
tego, co tworzę, jaką to ma wartość i z czego jest to
zbudowane, ale im "dalej w las’’, tym bardziej się
przekonuję, że tej swojej niepewności za nic nie
wymieniłbym na pewność, bo w tej pewności człowiek
umiera.
Natalia Krajewska: Czym jest dla Pana poezja?
KS: Poezja jest dla mnie wszystkim. Stała się ona dla
mnie także formą religijną, w pewien sposób formą
modlitwy, że Bóg jest literaturą, że komunikuje się ze
mną i przebaczy mi moje winy właśnie dzięki
literaturze. Stało się coś takiego, co sprawia, że
literatura zasłoniła mi oczy i nieważne, czy prowadzi w
przepaść, czy w górę, jest drogą, z której nie sposób
zejść.
NK: Wiara w cokolwiek, powinna utrzymywać
człowieka przy życiu i dawać mu poczucie
bezpieczeństwa. 
KS: Musimy ciągle negocjować z naszym instynktem
samozachowawczym, czasami podejmować ryzyko,
iść w kierunku samozatraty, ale też dbać o siebie,
dbać o bliźniego. Nieraz jest tak, że kończy się
książkę, jakby budziło się z ocknienia albo w wielkim
przerażeniu. 

KS: Kiedy byłem w liceum, w waszym wieku, ludzie,
którzy ze mną rozmawiali, wszyscy zastanawiali się,
czemu piszę wiersze tak silnie zogniskowane na
śmierci, dziś już potrafię to wytłumaczyć, moimi
wierszami służę drugiemu człowiekowi.
NK: W wielu swoich utworach opisuje Pan bardzo
pesymistyczne uczucia i myśli. Czy odzwierciedla
Pan własne cierpienie?
KS: To, co musimy przekazać czytelnikowi, to
esencja, gęsty zbity od natchnień, zbity od uczuć
produkt i tego musi być więcej, mocniej, silniej.
Cierpienie, które ukazuję w wierszach, przywołuję ze
środka. Pierwsze swoje wiersze nazywałem formą
autoterapii, ale w różnych momentach życia ta terapia
przewleka się z antyterapią. Wiersz służy raz
podniesieniu, a raz pogrążeniu, ale to jest wielką siłą
poezji, że potem z tej przepaści się podnosimy.
DM: Pisanie jakich gatunków sprawia Panu
największą przyjemność?

ILOgos

„Poezja jest dla mnie wszystkim” - 
wywiad z poetą, filozofem, literaturoznawcą
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KS: Zdecydowanie poematu, jest to dla mnie
najbardziej pojemna formuła, a więc coś już na granicy
prozy i poezji, pozwala mi się w pełni wysłowić. W tej
chwili pracuję nad trzytomikowym poematem Autodafe
i jest to chyba jeden z najtrudniejszych moich
projektów. W 2019 roku odbędzie się jego premiera.
Miałem dwie próby dramatyczne, marzyłem o
inscenizacjach swoich dramatów, ale moment
zauroczenia trwał dosłownie chwilę.
DM: Co jest dla Pana inspiracją?
KS: Wiele rzeczy inspiruje mnie naraz, są to na
przykład takie osobistości jak Czesław Miłosz,
Zbigniew Herbert, Thomas Stearns Eliot oraz poezja
metafizyczna, XX-wieczna. Podziwiam wielkość
Cypriana Norwida i szanuję jego poezję, jednakże nie
porusza mnie ona tak, jak utwory Josepha Conrada.
NK: Jak znajomi, przyjaciele, rodzina odbierają
Pana aktywność dotyczącą pisania? Jak wiemy,
opinia najbliższych jest dla nas najważniejsza.
KS: Tak, jakiś czas temu przestałem czytać swoją
poezję bliskim, czasem do tego powracam, ale raczej
tylko przy okazji okolicznościowych projektów.
Najbardziej osobiste teksty czytam już najbliższym
przyjaciołom, czasem również studentom lub ludziom
z uniwersytetu, z którymi jestem związany, ale rodzina
nie przekroczyła tego Rubikonu. Jest ona dla mnie
szalenie istotna, ale chcę ich uchronić przed tym, co
piszę.
DM: Komu jako pierwszemu pokazuje Pan swoje
teksty?

KS: Muszę powiedzieć, że ta osoba w moim życiu
często się zmieniała, ale zawsze jest taki ktoś, do
kogo dzwonię i mówię, że chcę mu przeczytać nowy
tekst. W przypadku Autodafe potrzebowałem nawet
kilku takich osób, prosząc o ich opinię.
NK: Czy usłyszał Pan kiedykolwiek nieprzychylne
uwagi dotyczące swojej twórczości? Jeśli tak, czy
krytyka bardzo Pana dotknęła?
KS: Słyszę je nieustannie, nieraz bardzo wulgarne,
nieprzychylne opinie. Po przekroczeniu pewnej bariery,
ci, którzy byli nieprzyjaźni, zaczynają milczeć.
NK: Na początku musiało być Panu trudno przyjąć
krytykę. Czy z czasem nauczył się Pan ją
akceptować?
KS: Właśnie najgorsze jest to, że te nieprzychylne
opinie zawsze przychodzą na początku, a
docenienie przychodzi wtedy, gdy jest nam to już
święcie obojętne. W tym świecie warto jest mieć
swoją pustelnię, w której się zamykamy, w której
dojrzewamy.
DM: A sam jest Pan krytyczny wobec swoich
tekstów? Wprowadza Pan dużo poprawek w
trakcie pisania, czy uważa Pan, że pierwsza myśl
jest najlepsza?
KS: Jestem bardzo krytyczny, ale u mnie polega to na
wprawieniu się w pewnego rodzaju trans. Wyczuwam
momenty, w których mój umysł jest najostrzejszy. We
wczesne poranki mam przeczucie, że muszę
przysiąść do komputera.
NK: Jeszcze pytanie odnośnie początków, co
skłoniło Pana do studiowania na Uniwersytecie
Warszawskim?
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KS: Chciałem być naprawdę blisko Ostrołęki, bardzo
blisko rodziny. Chciałem też animować kulturę
literacką. Identyfikowałem się z Uniwersytetem
Warszawskim, wydawało mi się, że to jedna z
najwybitniejszych uczelni w kraju. Znalazłem tam
swoje miejsce i dziś pracuję tam, więc uważam, że
dobrze trafiłem. Muszę powiedzieć, że po czasie
Warszawę uważam za swoje miejsce na ziemi, gdyż
tam potrafię uprawiać literaturę. Każda polonistyka, w
każdym mieście ma jakiś zespół zwyczajów, sposób
pisania oraz organizowania konferencji.
NK: Podsumowując, jakie są Pana rady dla
przyszłych artystów i pisarzy?
KS: Moje rady to być wiernym sobie i przekraczać
siebie. Umieć swoją twórczością pomóc drugiemu
człowiekowi, być dla siebie sterem i żeglarzem.
Musimy zachowywać własną mądrość, umieć czerpać
z uwag drugiego człowieka. Ważne jest też, by
uczęszczać na warsztaty literackie.
DM: To wszystko, życzymy Panu niekończącej się
weny, wiele sukcesów w twórczości, wytrwałości
oraz silnej woli. Dziękujemy!

                               Dominika Małkowska - kl. 1F
                               Natalia Krajewska - kl. 1F

To, co musimy przekazać czytelnikowi, 
to esencja, gęsty zbity od natchnień, 
zbity od uczuć produkt i tego musi być

więcej, mocniej, silniej.
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     24 września bieżącego roku do naszej szkoły
zawitał Karol Samsel – doktor nauk humanistycznych,
poeta, autor zbioru studiów o Cyprianie Kamilu
Norwidzie pt. Inwalida intencji. Studia o Norwidzie.
Tego słonecznego popołudnia przeprowadził w klasie
3F interesującą lekcję polskiego, której tematem stała
się ekfraza, czyli utwór poetycki zainspirowany
obrazem. Objaśniając nam istotę formy tego dzieła,
zwrócił szczególną uwagę na to, że  może ona także
zawierać jego interpretację. Ograniczenie się jedynie
do opisu obrazu określił jako brak wolności i zawężenie
pola wyobraźni zarówno nadawcy, jak i odbiorcy
tekstu. Autor Pustych nocy. 31 odbić Ostrołęki
uświadomił nam również to, że nawet nadinterpretacja
dzieła nie zawsze musi być czymś, czego powinniśmy
unikać. Określił ją jako pewien rodzaj narzędzia, które
pozwala głębiej zrozumieć obraz i wyjść poza jego
dosłowność. Ten sposób myślenia daje twórcy więcej
możliwości oraz ułatwia ukazanie dzieła w szerszej
perspektywie.

     W dalszej części spotkania doktor Karol Samsel
zaprezentował nam przykłady swoich ekfraz obrazów
Stanisława Skolimowskiego, ostrołęckiego malarza,
geniusza niedocenionego. Przybliżył nam jego postać i
twórczość. Dowiedzieliśmy się m.in. tego, że artysta,
malując swoje pejzaże, wzorował się na francuskiej
szkole z Barbizon z XIX w. Cechowała się ona
„intymnością” malowanego krajobrazu oraz rezygnacją
z idealizowania ojczystych scenerii. 
     Niezwykle ciekawą częścią zajęć okazała się
nasza analiza ekfrazy autorstwa Karola Samsela
odnoszącej się do obrazu Skolimowskiego Ciotka.
Rozważania nad tym, co poeta miał na myśli,
dokonując swego dzieła, stają się o wiele bardziej
fascynujące, kiedy jego autor stoi przed nami i
wsłuchuje się w nasz sposób rozumienia treści. Z
pomocą naszego gościa udało nam się puścić wodze
fantazji. Niektóre interpretacje były wysoce
abstrakcyjne,co umożliwiło spojrzenie na dzieło nawet 
w kontekście filozoficznym.
     Ta nieszablonowa lekcja polskiego z pewnością
pozostanie w naszej pamięci.

                        Jędrzej Ochenkowski - kl. 3F
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Poeci to są słów malarze, czyli lekcja polskiego 
z doktorem Karolem Samselem.
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Spowiedź 

Słyszałem, że spowiedź ma być czysta,
Białym wierszem, więc ją dekoruję.
Kieruję ją do Boga i ludzi,
Niekoniecznie klarownie i jasno,
Czasami naokoło, przez krzewy,
Bez formułki na pamięć od księdza,
Bez przygotowania, ale z głową,
sercem oraz resztkami sumienia.
Rozsadzającym egoizmem,
Końcówką nadziei na dnie duszy,
O ile jeszcze można ją znaleźć.
Pragnienia walki z demonami,
Tymi niewidocznymi, swojskimi.
Dania sobie drugiej szansy na dziś,
Gdyby...Gdyby miało nie być jutra.
Uleczenia malutkich zadrapnięć.
Teraz rozliczam się z tym wszystkim.
Przepraszam, że baran był ważniejszy,
Niż człowiek. Imponderabilia.
Nieodzowny element to sarkazm,
Ale przepraszam...że chciałem jak człowiek:

  Czuć, pić, dotykać, pożądać, żądać.
Spałem spokojnie z hipokryzją,
A zimno dziwnie mnie omijało.
Obłuda stanowiła pierzynę.
Zmieszałem go z błotem jako wroga,
Mimo, że on zawsze był mi bratem,
I krzywdy nigdy nie dojrzał.
Okłamywałem samego siebie,
Wątpliwości dążyły do gardła.
Żądałem krwi, niczym wampir, mutant.
Myślę nadmiarem kolokwializmów,
może jednym z nich jest to dzieło.
Na koniec szukam żalu w sercu,
Na koniec biorę połowę pięści,
Drugą zostawiam z braku siły,
Braku pokory i nienawiścią.
Pogardą, nie wiem w czyją stronę.
Ale po mym czole ścieka ślina.
Moją twarz przygniata ciężki but.
Uśmiecham się i robię znak krzyża.
Odchodzę, czy zostaję? To czy to?

                 Szymon Białobrzewski - kl. IF

Autor o…. sobie
     Mam szesnaście lat, mieszkam w Białobieli z dwoma młodszymi siostrami i jestem uczniem klasy IF.
Filmy i seriale - to z nimi chciałbym związać swoją przyszłość. Dlatego już na początku pomyślałem o scenie z
"Bojacka Horsemana”, kiedy bohater miał napisać kilka słów o sobie. Tu jest troszkę podobnie - ciężko :) . Tak
czy siak moim ulubionymi reżyserami są: D.Fincher, M.Scorsese, Q.Tarantino, czy D.Aronofsky. O ile uda mi się
znaleźć chwilę, lubię poczytać. Ostatnie dzieła, po jakie sięgnąłem to seria "Wiedźmin" (Andrzej Sapkowski) i
"Misery" (Stephen King), które serdecznie polecam (teraz natomiast czerpię z "Ślepnąc od świateł” Jakuba
Żulczyka). Kolejną z moich pasji jest pisanie wierszy. Inspiracją są twórcy, których słucham na co dzień: Łona,
Ten Typ Mes, Taco Hemingway. Fascynuje mnie zabawa językiem, unikalny styl i moc wyrażania siebie.
Fascynuje mnie człowiek. Momentem przełomowym był konkurs w gimnazjum (udało mi się zająć trzecie
miejsce). Zobaczyłem, że się da pisać ciekawie, chwilami ostro, emocjonalnie.
      Dobrze by było zakończyć jakimś credo… Wiem, że nie znajdę odpowiedniego, mogę jednak napisać, że
słowa: "Przychodzisz do mnie i prosisz: Don Corleone, daj mi sprawiedliwość. Nie prosisz jednak z szacunkiem.
Ani myślisz nazwać mnie Ojcem chrzestnym" - z czasem nabierają nowego znaczenia (; 
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Kler dawniej i dziś
Obecnie użycie wyrazu „kler” budzi wiele kontrowersji spowodowanych przez ostatni 
film Smarzowskiego, który został poddany w pewnych kręgach kulturowych cenzurze
oraz krytyce. Jednakże należy spojrzeć na polskie duchowieństwo szerzej niż tylko
poprzez nadużycia, korupcję i przestępczość. Przyjrzyjmy się jaką rolę kler odegrał 
w naszej narodowej historii.

Polska bez Kościoła?
     Dziś trudno nam sobie wyobrazić nasz kraj bez
księży, którzy przez wieki stanowili o sile kulturalnej i
naukowej polskiego społeczeństwa. Jeśli spojrzymy
na decyzję Mieszka I to wcale nie jawi nam się on jako
święty Kościoła katolickiego czy chociażby męczennik
za wiarę, lecz jako zręczny polityk potrafiący
przewidywać następstwa mocarstw sąsiednich.
Kościół oprócz zagwarantowania nietykalności ze
strony Rzeszy Niemieckiej i Czech (śmiem twierdzić,
że chrzest Polski to trochę jak wstąpienie do NATO)
otworzył państwo Piastów na politykę zagraniczną
oraz umocnił jej pozycję w Europie. Kolejnym krokiem
w kształtowaniu się polskiej państwowości był zjazd
gnieźnieński, opisywany w piękny artystyczny sposób
przez Elżbietę Cherezińską w powieści „Gra w kości”,
którą gorąco polecam. Ta pielgrzymka do grobu
świętego Wojciecha odbyta przez Ottona III
uniezależniła Polskę od Niemiec, tworząc pierwszą
niezależną formację kościelną w naszej historii. Jak trwoga to do…

     Właśnie, do kogo udawali się Polacy, kiedy komuś
działa się krzywda? Myślę, że powszechnym
autorytetem u tak religijnego narodu są księża.
Arcybiskup Świnka, ksiądz Ściegienny czy bł. Jerzy
Popiełuszko...

ILOgos
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To tylko niektóre nazwiska duchownych, które
podnosiły na duchu naród, kiedy był w rozbiciu, gdy
nad nami panował carski knut czy też komunistyczny
sierp i młot. Kościół uczył, że nie należy poddawać się
oraz że do każdych warunków i przeciwności losu
możemy się dostosować. Przykładem mogą być tu
chociażby Maksymilian Maria Kolbe czy kard. Stefan
Wyszyński. Postawa Kolbego chyba idealnie obrazuje
nauczanie Kościoła oraz miłość do drugiego człowieka,
którego nawet nie znamy. Smutnym zatem faktem jest
to, że tak duża część osób odchodzi od Kościoła
zwłaszcza, że jeszcze ponad dekadę temu mieliśmy
papieża Polaka…

Ciemna strona mocy
     Mimo tak wielu przykładów pięknych postaw
Polskich duchownych, którzy kształtowali dzisiejszą
świadomość Polaków jest też kilka nazwisk, które
rzucają cień na całość polskiego kleru oraz na
przekonanie, że każdy ksiądz to złodziej i pedofil.
Myślę, że dogłębna lustracja wszystkich przypadków
nadużyć pomoże w oczyszczeniu nie tylko naszego
rodzimego Kościoła. Na dialog nigdy nie jest za późno,
zwłaszcza jeśli sprzyja nam prawdziwy reformator i
postępowiec taki jak papież Franciszek. Pora na
zmiany może nawet i takie jak w Trydencie czy w
Watykanie w latach 60. XX wieku.
     Kościół na przestrzeni wieków odegrał ogromną rolę
w naszej historii, jednak nie zapominajmy, że tworzą
go ludzie grzeszni… 

                                     Dominik Opęchowski - kl. IG
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                   Jeśli wchodzisz pomiędzy wrony… 
                         Skazujesz się na psychozę

"... bajeczka o baletnicy zamienia się w horror(...). Od filmu bije niepokojem,
zmysłowością, wszechobecną niejasnością i…nieestetycznym pięknem".

     Pewnie do tej pory nie możecie otrząsnąć się po
wakacjach. Czujecie się zdezorientowani. Spokojnie,
przychodzimy z pomocą. Może nie będzie to lekarstwo
na wasze strapienia, ale zgodnie z zasadą, że gdy boli
prawa noga, trzeba uderzyć w lewą, przedstawiamy
„Czarnego łabędzia” Darrena Aronofsky’ego, Dramat
psychologiczny z 2010r. Po tym filmie tzw. „schizę”
związaną z siedmioma godzinami na nogach
przyjmiecie z uśmiechem.
      Zacznijmy od zarysu fabuły. Nina całe swoje życie
poświęca baletowi. Cierpi każdego dnia, lecz
osiągnięcie czegokolwiek w tej jakże ciężkiej
dziedzinie jest dla niej priorytetem. Pewnego dnia
dostaje propozycję zagrania głównej roli w "Jeziorze
łabędzim”. Wiąże się ona jednak nie tylko z przemianą
na scenie. Do wszystkiego dochodzi choroba
psychiczna bohaterki, która po pewnym czasie
wychodzi na pierwszy plan, a co najgorsze miesza się
z rzeczywistością (nawet widzowi).
     Historia na pierwszy rzut oka może się wydawać
się błaha i zwyczajnie nudna. Pozory. Jest to chyba
najmocniejszy punkt artystycznego tworu.
Teoretycznie bajeczka o baletnicy zamienia się w
horror. Scenariusz jest napisany kapitalnie. Nawet
najmniejsze scenki wywołują u widza wrażenie
niepokoju i dyskomfortu. Rzeczy na pozór komiczne,
zbereźne czy kiczowate po prostu przerażają.
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Rzeczywistość jest naginana.
Widzimy świat oczami bohaterki,
niezależnie w jakim stadium jest
teraz jej mózg czy organizm.
Całość bardzo ładnie dynamizuje
ruch kamery, którego nietrudno
zauważyć, szczególnie przy
scenach tańca. Tak samo na
każdym kroku wyczuwamy
zagrożenie, co również jest zaletą
genialnej operatorki. Oczywiście
sceny te nie mogłyby istnieć bez
dobrego udźwiękowienia. Niejeden
twórca chciałby stworzyć tak
chwytliwą, hipnotyzują, mocną i
charakterystyczną muzykę. Nic by
się jednak nie udało bez obsady,
która spisała się bez zarzutów. Mila
Kunis, czy Vincent Cassel po
prostu błyszczeli, a Natalie
Portman (niekwestionowana
MISTRZYNI) przerosła
oczekiwania. 
     Całość emanuje genialnymi
metaforami i zabawą z psychiką
widza. Od filmu bije niepokojem,
zmysłowością, wszechobecną
niejasnością i… ”nieestetycznym
pięknem”. Czy to w ogóle możliwe?
Po seansie możecie dać znać. 

Jeżeli zdecydujecie się
poświęcić dwie godziny na
trochę kultury, czeka was
dobre, mocne, ambitne,

abstrakcyjne i jakże
interesujące kino.

     Na koniec pozostaje mi tylko
podsumować ten długi, choć mam
nadzieję zachęcający wywód.
Jeżeli zdecydujecie się poświęcić
dwie godziny na trochę kultury,
czeka was dobre, mocne, ambitne,
abstrakcyjne i jakże interesujące
kino. Podkreśliłbym tylko słowo
abstrakcyjne. Niestety znam ludzi,
którzy od filmu zwyczajnie się
odbili. Tak czy siak zabierzcie głos
w sprawie, spójrzcie na kino
Aronofsky’ego swoim okiem. Jeżeli
będziecie siedzieć w dobrym
miejscu, przeżyjecie niesamowity
lot, a na koniec może dowiecie się,
jakie macie pióra. Do następnego (:

Szymon Białobrzeski - kl. IF

FILMOWE NEWSY:

- „Zimna wojna” polskim
kandydatem do Oscara
(zasłużenie<3)
- „Kler” nie będzie puszczony
w Ostrołęce? Może jednak,
prezydent mówi o propozycji
przyjazdu
W.Smarzowskiemu wraz z
,,głośnym” dziełem.
- Prace nad scenariuszem
„Wiedźmina” zakończone.
- Koterski wraca w wielkim
stylu? 7 uczuć już 12.10 w
kinach.
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Wstrząsa prawdziwością, zachwyca stylem 
i pomimo kryjącego mroku pozwala dostrzec nadzieję. 

„Adam” Agaty Czykierda – Grabowskiej.

     
     Adam to chłopak z trudną i smutną przeszłością.
Niejedna osoba po wysłuchaniu jego historii chciałaby
go przytulić, pocieszyć lub po prostu siedzieć w ciszy
obok, nie dowierzając, jaką siłę skrywa w sobie ten
nastolatek. Pomimo ogromnych ran żył jak każdy,
ukrywając je, by z biegiem czasu zamieniły się w
blizny, a obok wciąż powstawały nowe. Po stracie
matki trafił do domu tymczasowego, aby pozostać tam
do swoich 18 urodzin. Dalej miał radzić sobie sam. Bez
rodziny, nikogo do pomocy i z ogromnym ciężarem w
sercu.
     Ona, bezimienna, z problemami na pozór błahymi.
Jedyne dziecko swoich rodziców, być może dlatego co
jakiś czas pojawiały się inne. Zazwyczaj siedząca
sama w pokoju, lubiąca samotność. Mająca
szczęśliwe życie z przyjaciółmi, chłopakiem,
rodzicami…
     Pewnego dnia ptak zamieniony w chłopca musiał
schować się w drewnianym zamku, by uciekać przed
złym potworem. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że
pozna tam dziewczynkę o zielonych oczach i wielkim
sercu, które czuje zbyt mocno. Nie wiedział, że i ona
skrywa tajemnicę. Nie przewidział, że połączy ich
niezwykłe uczucie, że tylko oni będą potrafili pomóc
sobie nawzajem.

                                     Maja Zachodna - kl. IF
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   Konkurs miejski „Młodzi bohaterowie w Niepodległej”

ILOgos ILOgos

     2018 rok to szczególny czas dla nas Polaków.
Wiemy, iż ten niepowtarzalny rok jest pretekstem do
świętowania, przypominania heroicznych czynów.
Jako szkoła z 105 – letnią tradycją stworzyliśmy
innowacyjny konkurs literacki i pozaliteracki – jednym
słowem artystyczny! Jest on bezpośrednio związany z
obchodami stulecia odzyskania niepodległości, z
drugiej strony poszukiwaniem młodego,
współczesnego bohatera naszych czasów. 
     My – I Liceum Ogólnokształcące im. Generała
Józefa Bema w Ostrołęce oraz Stowarzyszenie
Absolwentów i Sympatyków ILO - organizatorzy
konkursu: „Młodzi bohaterowie w Niepodległej”-
poszukujemy „małych” wielkich bohaterów
codzienności, którzy walczą z otaczającymi barierami
w życiu społecznym, własnymi ograniczeniami
fizycznymi, intelektualnymi, architektonicznymi.
Chcemy pokazać ostrołęczanom, iż wśród nas żyją
młodzi pasjonaci sztuki, nauki, ludzi, zwierząt;
wolontariusze, krwiodawcy, pomocni i empatyczni
przyjaciele. Młodzi bohaterowie, którzy zmagają się z
różnymi ograniczeniami w życiu. Przedstawcie nam
swoje pasje, opiszcie, narysujcie, „małe” bohaterskie
czyny. Zaprezentujcie w oryginalny sposób tych,
których podziwiacie, ponieważ są niezwykli. 

Adresaci konkursu:
- indywidualne osoby: uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i licealnych 
- grupa przyjaciół
- klasa, klasa integracyjna, koła zainteresowań z
opiekunem

Kategorie wiekowe:
- uczniowie klas I – III szkół podstawowych
- uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych i klas III
gimnazjum
- uczniowie klas licealnych
Kategorie tematyczne:
I pozaliteracka: polega na wykonaniu do wyboru 1
formy z: plakatu, obrazu, rysunku, kolażu, grafiki,
komiksu, zdjęcia – albumu, 10 – minutowego filmu,
słuchowiska 10 – minutowego. 
II literacka: polega na napisaniu do wyboru 1 formy z:
reportażu, opisu sytuacji, charakterystyki
współczesnego bohatera literackiego lub autentycznej
postaci, eseju, powieści, opowiadania, noweli. 

     Pomocą i instrukcją dla Was jest reklamowy spot
nagrany przez  licealistów Naszej Szkoły. Obejrzyjcie
go koniecznie na Facebooku. 

     Prace  nie mogą być wcześniej publikowane lub
nagrodzone. Powinny być zatytułowane, podpisane:
imię, nazwisko, klasa, szkoła, kategoria tematyczna,
opiekun ucznia(-ów). Uczestnik lub uczestnicy
konkursu zgodnie z RODO musi/ muszą wyrazić
zgodę na umieszczenie i upowszechnienie swoich
danych osobowych. Prace należ przesłać do
31.01.2019r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi wiosną
2019r. na uroczystym koncercie.            
Gwarantujemy atrakcyjne nagrody i publikację
nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Serdecznie zapraszamy do udziału
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                       W następnym numerze m.in.:

- Relacja z debaty ,,LITERATURA I NIEPODLEGŁOŚĆ’’  z udziałem krytyków z Warszawy  i
ostrołęckiego środowiska literackiego.
- Mit 11 listopada, kalendarz niepodległościowy.
- Żalnik miejscem refleksji, czyli o historii cmentarzy w Polsce.
- Prezentacja wierszy laureatów Konkursu Poetyckiego "TA, CO NIE ZGINĘŁA’’.

ILOgos

źródło: http://dok.mck-tm.pl/niepodlegla/
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