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Introwertyk zbawieniem dzisiejszego

świata

  2020 rok był spełnieniem najskrytszych marzeń
introwertyków. Nie muszą już wymyślać
bezsensownych wymówek w celu unikania
nadprogramowego kontaktu z ludźmi,
wystarczy ona- pandemia. W dzisiejszych czasach
nikt już nie nazwie ich dziwakami,
odszczepieńcami, a ich naturalny wstręt do
obcowania z innymi jest wręcz pożądany. Stali się
wzorem do naśladowania– bohaterami w walce z
wirusem. Ekstrawertycy, w tych pozornie ciężkich
chwilach, powinni brać przykład ze swoich skrytych
znajomych, korzystających w pełni
 z rozkoszy życia i czujących się w obecnej sytuacji
jak ryba w wodzie. Wybawieniem dla osób
kochających samotność jest nałożony dystans
trzech metrów nawet w gronie najbliższych
znajomych i pomocna maseczka, zapewniająca
anonimowość
 na ulicy (gdyż ukryta tożsamość daje
poczucie bezpieczeństwa).   Przed introwertykami
cały świat stoi otworem: darmowe wirtualne
podróże po wszystkich kontynentach, samotna
praca z wykluczeniem osób trzecich,
oferująca satysfakcję, która idzie w parze z
lepszymi wynikami. Wprowadzone ograniczenia
umożliwiają introwertykom komfortowe obcowanie 
ze sztuką, nie trzeba tłoczyć się w muzeach czy
teatrach. Nikt nikomu nie przeszkadza, nikt o nic nie
pyta. Ponadto we własnych czterech kątach
pogoda nie może zaskoczyć ani popsuć planów, co
ułatwia swobodne korzystanie z życia. Można by
powiedzieć ,,chwilo trwaj”, lecz nie
brak opinii, że nawet najbardziej wyalienowana
istota ma już tego dosyć. Często pojawia
się depresja, utrata sensu życia, zmęczenie,
rozpacz. Ludzie z natury potrzebują
bezpośredniego kontaktu z innymi, aby normalnie
funkcjonować
 w społeczeństwie i w pełni cieszyć się życiem.
                                              Natalia Chodyniecka
2a 
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My kontra pandemia.

Pasja ponad pandemią
Świat w soczewce  -felietony uczniów.

Kulturalna ewakuacja.
Gala Kuriera Szczecińskiego, czyli nasz sznyt
dziennikarski
Jak ożywić sztukę - zabawa w żywe obrazy.

Chwalimy się, czyli nasze sukcesy
naukowe.
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Pasja
ponad 
pandemią

  Pierwszy dzień rejsu zapowiadał się nieciekawie. Pogoda wcale nam nie dopisywała, mimo że poranek był
piękny Naszym kierunkiem był Gdańsk, więc musieliśmy wypłynąć na pełne morze. Jednak zanim to nastąpiło
przedostaliśmy się przez Odrę aż do Świnoujścia…
  Zaczęło się. Fale nie dawały za wygraną. Kołysało nami na wszystkie możliwe strony. Część załogi
rozchorowała się, jednak ja czułam się bardzo dobrze. Wraz z moim wyśmienitym samopoczuciem udałam się
do kambuza. Oczywiście w celu sporządzenia kolacji dla tej normalnie funkcjonującej części załogi... Po
ciężkiej nocy, udało się nad ranem wpłynąć do Kołobrzegu. Jedyne co mnie ucieszyło to fakt, że plaga
choroby morskiej ustąpiła, a na twarzach załogantów pojawił się uśmiech.    Spędziliśmy tam jedną pełną
deszczową dobę. Nie obyło się bez odwiedzenia nadmorskiego molo wraz ze wstąpieniem na gofra i graniem
w wilkołaki. Następny dzień zapowiadał się ekscytująco… 

Maria Orłowska

Wpłynęliśmy na Hel na parę godzin, aby nie być zbyt wcześnie w Gdańsku. Fokarium, dobre ciacho i frytki-
 to był nasz główny cel… Gdańsk. Wpłynęliśmy do portu, a następnie stanęliśmy do kei na starówce. 
Po załatwieniu wszystkich formalności poszliśmy na imprezę powitalną. Cały nasz pobyt polegał 
na zwiedzaniu miasta i innych łódek, które przypłynęły na zlot. Dzięki temu mogliśmy poznać ich historię i
wygląd. Oczywiście nie obyło  się bez niespodzianek…
   Wieczór następnego dnia. Operacja baksztagi, brasy i stawianie spinakera…  Nie bez powodu.
Postanowiliśmy popłynąć w całonocnych regatach… Byłam  już zmęczona przed  startem ze względu na to, 
że przespałam jedyne dwie godziny poprzedniej doby. A przede mną była kolejna zarwana nocka. Wiem jedno.
Mam do tej pory pozdzierane ręce i piąte miejsce w regatach na karku. Ale najlepsze jest zawsze dążenie do
celu. Marzyłam o regatach w tym sezonie i nie żałuję...
  Nadal Gdańsk. Zmęczona załoga Daru Szczecina, biorąca udział w tym wspaniałym wydarzeniu, musiała
stawić się na paradę żaglowców obok molo w Sopocie. Sprawiło nam to wiele trudności, ponieważ wszyscy
poszli spać nad ranem po wycieńczających regatach. Jednak udało się. Stawiliśmy czoła bezsenności i popły-
nęliśmy  na paradę. Następny dzień, tuż po zakończeniu parady, również był ciekawy. Wybraliśmy się do
Sopotu i Gdyni. Nazajutrz, po fantastycznej wycieczce,  wyruszyliśmy łódką do Władysławowa. 
Tam, po sześciu godzinach, zatrzymaliśmy się i zostawiliśmy łódkę z powodu zbliżającego się sztormu.
Wymieniliśmy załogę i pojechaliśmy pociągiem do Szczecina. Tak właśnie zakończył się nasz rejs.  
   Jak widać pandemię można pokonać pasją.
                                                                                                                                                 Maria Orłowska 2a
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Świat w soczewce.

Pandemia i codzienność -  czy
wprowadzone ograniczenia mogą nas
nauczyć korzystania z życia?

 04.03.2020, środa. Co pamiętasz z tego dnia? 
Co pamiętasz z czwartego marca rok wcześniej? 
W normalnych warunkach pewnie nic byś nie
pamiętał, byłby dniem jak każdy inny. W
aktualnych, dzień ten jest fundamentem naszej
przyszłości, niczym pierwszy września
trzydziestego dziewiątego roku dla pokolenia
kolumbów. Pamiętam ten marcowy dzień
doskonale, Pogoda była śliczna- lekki wiosenny
wiaterek i temperatura powyżej dwudziestu stopni.
Pamiętam, że szedłem drogą ze szkoły z kurtką w
ręce. Pamiętam również moment ogłoszenia
obostrzeń, początkową radość i późniejsze
zetknięcie się ze świadomością izolacji. Poczucie
zmieszania. Powrót ze szkoły był czymś dziwnym-
ostatnie zetknięcie z tramwajem pełnym ludzi bez
maseczek, ostatnie - na kolejne długie miesiące.
Gdybym miał świadomość tego, co wydarzy się
później, to nie wróciłbym do domu tak szybko,
poszedłbym do parku...centrum handlowego.
Wróciłem jednak i rozpocząłem najdłuższe
spotkanie ze sobą i tymi, którzy powinni mi być
najbliżsi. Pierwsze dni były jak wakacje- wstawanie
o dwunastej, pyszne śniadanie i całodniowy
odpoczynek- z jednym wyjątkiem, w wakacje
kulminacyjnym punktem dnia było wyjście z domu,
tutaj ten moment nie następował. Minął pierwszy
tydzień i zdałem sobie sprawę jak bardzo nie
umiem przebywać w swoim towarzystwie. Jak
bardzo tęsknię za moim przepełnionym
obowiązkami tygodniem, za zbyt krótkimi nocami i
za ludźmi, których traktowałem zawsze jako raczej
zbędny dodatek. Poczułem samotność.
Samotność, mimo przebywania z rodziną-zdałem
sobie sprawę, że właściwie ich nie znam, że, jak
zwykła mówić mama, dom jest dla mnie hotelem.
Zacząłem szukać interakcji tam, gdzie  mogłem. 

Okazało się, że rodzina to całkiem wartościowi
ludzie. Ku własnemu zdziwieniu odnalazłem radość
w układaniu puzzli z młodszym bratem, czy w
plewieniu ogródka- w tak, jak mi się wcześniej
wydawało, pustych i bezwartościowych
czynnościach. Choć wtedy to wszystko wydawało
mi się po prostu wyrokiem chwili, teraz widzę, że
taka sytuacja była mi potrzebna, żeby dostrzec, że
ten wielki świat, który tak usilnie eksplorowałem,
składa się z małych światków, których po prostu nie
zauważałem. 
Czas pandemii, a bardziej czas izolacji, nauczył
mnie - i nas jako społeczeństwo -  dostrzegać małe
rzeczy, te, których w normalnych warunkach nie
widzieliśmy. Czas ten był nam po prostu potrzebny,
żeby odnaleźć szczęście i radość, które tak łatwo
zatracić w biegu życia- w przeskakiwaniu ze
spotkania ma spotkanie. Pozwolił nam
zidentyfikować siebie w tym wielkim świecie. 
                                                         Jacek Marków
2a
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  Trwa pandemia. Każdy z nas jest przygaszony,
bez entuzjazmu i ikry. Doskwiera nam brak życia
społecznego, brak rozrywek, które były na
wyciągnięcie ręki. Może to jest lekcja, aby docenić
to, co było takie naturalne, codzienne i łatwo
dostępne?  Zastanówcie się, ile byście dali teraz za
to, aby pójść do kina na wspaniałą komedię
romantyczną z kimś bliskim. Spotkać się w kawiarni
lub w samotności usiąść i posłuchać zgiełku
rozmów, dźwięków miasta w ulubionej restauracji? 
Ale w obecnych czasach to tylko marzenia, które
kiedyś były naszą rutyną. Narzekaliśmy na nudę
własnego życia, na zwyczajność ogólnodostępnych
przyjemności: posiłek w lokalu, kawa przy stoliku
stojącym na tych stylowych, kamienistych
drogach, charakterystycznych dla rynku w mieście,
kina, w którym pachniało skórzanymi fotelami i
popcornem z maszyny, a przede wszystkim
swobodne przemieszczanie się bez maseczki.
Będąc przy swobodzie, zastanówmy się czym jest.
Swoboda: lekkość ducha, komfort psychiczny,
uśmiech i wolność. Czy w obecnych czasach
posiadamy swobodę? Zasłaniając usta maseczką,
nie chodząc w miejsca, w które mamy ochotę się
udać, nie spotykać się z bliskimi, gdy tego
potrzebujemy?Czasem stykam się z jakimś
obostrzeniem oko w oko, choćby wychodząc z
domu. Wtedy głos w mojej głowie, niczym dozorca
przypomina: ,, Załóż maseczkę!” W zasadzie
krzyczy. Po założeniu maseczki wychodzę na
świeże powietrze. Tuż za pierwszym rogiem mijam
salon fryzjerski, w witrynie którego widnieje
informacja: ,, Zamknięte do odwołania”. Stojąc u 
drzwi wejściowych do salonu przypomniałam sobie
jakie tutaj były kolejki. Ledwo mogłam przejść.
Klientki wyczekujące na zewnątrz, spoglądały do
środka przez wielką szybę, w którą obecnie ja się
wpatrywałam. . Myślałam o tym, ile pewności siebie
może dodać nowa fryzura. Jak poprawia
nastrój. Moje przemyślenia przerwała kolejna
intrygująca lokalizacja. Galeria handlowa. Dzisiaj
pusta.Nigdy czegoś takiego nie
zaznałam. Chciałam się trochę uspokoić i zebrać
myśli, którymi teraz szargały przelotne
wspomnienia. 

Pokonałam  drogę do parku i usiadłam na
ławce, spoglądając na olbrzymi klon. Zamykając
oczy poczułam wibracje mojej komórki. Na ekranie
głównym ukazał się winowajca moich wszystkich
życiowych zmartwień, stresu i wszystkiego co złe-
MICROSOFT TEAMS.Szkoła zdalna. Zaczynając
edukację nigdy nie pomyślałam, że kiedyś będę
uczyć się przez laptopa w szlafroku z maseczką
nawilżającą na twarzy i włosami upiętymi w koka.
Kiedyś marzyłam, aby uczyć się z domu, nie
musieć wstawać tak
wcześnie, by dojechać do szkoły i móc usiąść na
tych drewnianych,wyrywających włosy krzesłach.
Lecz doświadczając luksusu zdalnego
nauczania przez prawie rok, nie jestem
szczęśliwa. Mówiąc dosłownie - jestem
nieszczęśliwa, zła i pełna żalu. Nie sądziłam, że to
kiedykolwiek powiem, ale tęsknię za szkołą. Za
ludźmi z klasy, za moją wierną towarzyszką z
ławki, która zawsze trwała ze mną na 
lekcjach wspierając mnie ramieniem. Za różnymi
sytuacjami pomiędzy uczniami, za problemami z
szafkami i długimi kolejkami do szkolnych toalet.
Zawsze się coś działo, każdy dzień był inny, a
dzisiaj? Siedzę przykuta do komputera, pilnując
tylko mikrofonu i kamerki, aby nagle sama z siebie
się nie włączyła. I to ma być nauka? To ma być
przyszłość? Odłożyłam telefon do kieszeni i
wsłuchałam się w odgłosy okolicznych
ptaków. Czerpiąc promienie słońca próbowałam
zdobyć się na jakąś refleksję, by móc zamknąć te
dotkliwe przemyślenia. Często tak jest, że rzeczy,
które są łatwo osiągalne, powszed-
nieją nam, a kiedy je tracimy - okazuje się, że
miały ogromne  znaczenie. Ich wartość doceniamy
od momentu, kiedy zostają nam zabrane.
 Możliwe, że dla ludzkości pandemia jest lekcją.
Może nauczy nas doceniać CODZIENNOŚĆ.
Czerpać z niej pełnymi garściami, cieszyć się z
małych rzeczy. Po prostu żyć, celebrując prozę ...
                                               Maja Michniewicz 2a

Cenna proza życia.
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Fandomy są nieodłączną częścią życia większości
młodych ludzi w XXI wieku. Zrzeszają ludzi o
podobnych zainteresowaniach i upodobaniach,
zaczynając od muzyki, przez książki i filmy, aż do
gier. Jednak co sprawia, że są one tak atrakcyjne?
Dlaczego tyle osób poświęca na nie tyle czasu? Co
trzyma, czasem miliony ludzi, razem? Otóż bijącym
sercem i centrum każdego fandomu jest fanfiction.
Choć termin ten narodził się w XX wieku,
prawdziwy ich rozkwit nastąpił w momencie
globalnej cyfryzacji, a same fanfiction stało się
dostępne dla wszystkich na całym świecie za
pomocą  internetu.
  Grafiki, komiksy i oczywiście książki. Strony
internetowe czy aplikacje poświęcone właśnie
fanowskim opowiadaniom, na przykład Wattpad i
AO3, cieszą się gigantyczną popularnością.
Możemy znaleźć na nich dosłownie wszystko: od
jednostronicowych historyjek, do kilku-tomowych
powieści na najwyższym poziomie. I choć po
przeczytaniu niektórych z nich, jedyne o czym
marzyłam to skazanie ich na niepamięć, można się
dokopać do  prawdziwych arcydzieł, które potrafią
mieć taki wpływ na społeczność, że same ją
definiują i kształtują. Przykładem takiej powieści
może być "heatwaves". Napisany przez
tbhyourelame, opublikowany na AO3, był tak
popularny, że 3 razy serwery tej platformy nie były
w stanie wytrzymać natężenia czytelników. Kontent
tworzony przez fanów stanowi upust kreatywności i
wyobraźni, którymi można się dzielić z innymi tak
samo zapalonymi ludźmi. Sama będąc częścią
różnych fandomów, nie wyobrażam sobie nich bez
twórczości jego członków. Coś co było w twoim
ulubionym serialu nie pasowało ci? Może twoja
ulubiona para się rozeszła? Nic nie szkodzi,
ponieważ fandom ma dla ciebie przygotowane
setki, jeśli nie tysiące, alternatywnych ścieżek
wydarzeń, stworzonych przez innych
niezadowolonych fanów. Niedokończony wątek lub
zwyczajnie niesaatysfakcjonujące zakończenie
twojej ulubionej książki? Możesz znaleźć dziesiątki
innych więc wybierz który najbardziej ci odpowiada,
a potem rozmwiaj o tym z innymi osobami. Choć
każdy fandom ma swoje źródło z którego czerpie,
jest w stanie go przekształcić i stworzyć zupełnie
nowe, 

niesamowite rzeczy, i to właśnie wokół nich krąży
społeczność i dzięki nim się rozwija. Niektórzy
nawet dochodzą do fandomów tylko dlatego że
słyną one z indywidualnej twórczości osób które w
nim są.  
  Fanfiction jest centrum każdego fandomu,
definiuje jego atrakcyjność dla nowych członków,
jego reputacje, a nawet jego żywotność. Fandom
bez fanfików to martwy fandom, bez kreatywnych i
indywidualnych jednostek wśród społeczności.
Fanfiction nie tylko spaja fandomy i osoby które do
nich należą ale przyczynia się do ich rozrastania. I
choć uważam osobiście że niektóre fantazje
powinniśmy zostawić dla siebie, Fanfiki są
idealnym sposobem na interakcje między fanami.
Więc chcąc odpowiedzieć na pytanie "Co fanfiction
wnosi do świata fandomów?", przychodzi mi do
głowy tylko jedna odpowiedź: Nic nie wnosi, bo to
same fanfiction jest światem fandomów.
                                                            Julia Karut 2a 

.

Fanfiction jako bijące
serce fandomów.

Iga Pawelec
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Pandemia

  Pandemia okazała się skuteczniejsza niż rodzicielskie czy szkolne zakazy – ograniczyła naszą swobodę.
Systematycznie zamykała: kluby, kina, teatry, bulwary, a nawet granice. Wprowadziła nieustający stan
niepewności i czuwania. Właściwie – stan, jak w futurystycznym filmie, w którym wpadamy w pułapkę. Ale z
każdego uwięzienia, nawet umysłu, trzeba się wydostać. I my również znaleźliśmy wyjście. Zakaz podróży?
Tak, ale nie za sprawą wyobraźni. Dzięki sztuce odwiedziliśmy deszczowy Paryż.

. KK

Zakaz podróżowania?
Nie dla nas!

.
Klaudia
Kosmała
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          Za sprawą sztalugi i pędzli byliśmy też

na słynnym mostku Moneta  w jego ogrodzie,
w Giverny. 

.

Iga Pawlewicz

Udało nam się nawet
odwiedzić odległą

Japonię.

. .

.

.

IP

. .

.
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Zamknięte instytucje kultury?

To nie problem.
O Gali rozdania Bursztynowych Pierścieni -
nagród w plebiscycie Kuriera Szczecińskiego,
zapoczątkowanym w 1965 roku.

Arkadiusz Buszko – Wywiad
KP: Witam, nazywam się Kajetan Płonka. Chciałbym pogratulować Panu zdobycia "Bursztynowego
Pierścienia". Nagrody, której, przypomnę, był Pan już laureatem w 2000 roku... Wtedy - za wyreżyserowanie
spektaklu "Dziejba leśna", teraz został Pan nominowany za główną rolę w zaskakującej sztuce  o człowieku
owładniętym fanatyzmem, postaci autentycznej, Eligiuszu Niewiadomskim, czyli zabójcy prezydenta,
Gabriela Narutowicza. Jak postrzega Pan postać Niewiadomskiego ?
Arkadiusz Buszko: Powiem Ci tak, to są wyzwania aktorskie. Ja bym chciał, żeby każdy aktor zderzył się  z
taką formą, jaką jest monodram. A tym bardziej z postaciami trudnymi, tragicznymi, demonicznymi  i
mającymi bardzo wiele do powiedzenia, nie tylko jeśli chodzi o politykę, ale też sztukę, ponieważ jeśli ktoś
nie wie, to był profesor Akademii Sztuki. Był to człowiek, który napisał wiele książek o sztuce, almanachów,
dzieł historycznych, był czynnym malarzem. Do tego jeszcze miał swoje za uszami, jeżeli chodzi  o
niezrozumienie, niezgadzanie się na rzeczywistość, która otaczała jego i jego bliskich. Był w tym wszystkim
bardzo kategoryczny, co jak zauważyliśmy, skończyło się, jak się skończyło... W sposób tragiczny, czego
byśmy nikomu nie życzyli. Eligiusz był swoich czynów bardzo pewien. Chciał być na pomnikach i
piedestałach. Jednocześnie nie liczył na to, że będzie miał obrońców. Nie miał obrońców. On się bronił sam.
Nie potrzebował nikogo, nie interesowało go nic, co było związane z tzw. ,,ratowaniem swojej skóry”. On -
tak, jak sam mówił- ratuje skórę Polski i Polaków. Każdy by tak zrobił, każdy kto jest w tym narodzie, dba o
niego i chce walczyć o tę Polskę. Dlatego też tworząc tę rolę z Piotrem Ratajczakiem i Piotrem Nowickim,
wspólnie zmagaliśmy się wielopoziomowo, ponieważ nie jest to jednowymiarowa postać , np. tylko morderca
albo tylko psychopata. Jest to postać, która bardzo dobrze wiedziała, co czyni, czym się posiłkowała i z czym
się nie zgadzała w owym czasie. Nie jest to mój pierwszy monodram, już dwa wcześniej zrobiłem, ale tutaj
ważkość tematu jest jeszcze bardziej pogłębiona. Trzeba było działać precyzyjniej i w mocnej strukturze,
żeby się nie zapędzić i nie pójść za bardzo w prawicowość lub  w lewicowość. No, niestety, ta postać jest
ceniona i nienawidzona przez jednych i przez drugich. Ja nie daję w tym spektaklu żadnych wyjaśnień.
Otwieram Was na nas. Zmagajcie się z tematem, bądźmy w tym razem i uważajmy na takich ludzi.
KP : Jak Pan wcześniej wspomniał -"Zabić prezydenta" to w zasadzie projekt Pana, autora - Piotra
Nowickiego oraz reżysera -Piotra Ratajczaka. Nie była to Wasza pierwsza współpraca. Jak Panu tym razem
pracowało się w tym trio?
Arkadiusz Buszko: My z Piotrem Ratajczakiem pracujemy już 14. rok ze sobą, więc jesteśmy, jak to
brzydko się mówi, jak stare małżeństwo. Potrafimy się trochę poróżnić, ale też kochamy się w tym,  co
robimy i pomagamy sobie nawzajem. Tak samo Piotr Nowicki, co prawda nie zawsze jest z nami, ale on też
tutaj przyłożył swoją dużą pieczęć do tego wszystkiego. Wydaje mi się, że mamy „team”. 
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Mamy Marcina Chlande, Grupę Mixer. Jeśli chodzi już o całość, o nas wszystkich, ja w tych
przedstawieniach albo gram, albo robię ruch. Nie raz z tym „teamem”, z Mixerami lub z Piotrkiem Nowickim,
tak jak teraz zrobiliśmy dyplom, zachęcam do obejrzenia w Szkole Teatralnej we Wrocławiu, nazywa się
„Wrocław Escape Room”. Premiera sceniczna odbyła się 12. lutego, czyli dopiero jak otworzyli teatry.
Oddanie dyplomu 
było  19. grudnia. Tam byłem jako reżyser, choreograf, też ze wspaniałymi ludźmi, bo byli tam młodzi adepci
sztuki, dyplomanci, pomagali oni w tym wszystkim.
KP : Z podcastu Teatru Współczesnego na temat spektaklu dowiadujemy się, że w przestawieniu zostały
użyte prawdziwe zeznaniaEligiusza Niewiadomskiego, ale też jakąś część stanowiły wypowiedzi, które nie
zostały przez zabójcę Gabriela Narutowicza użyte. Jaki zatem - mniej więcej - procent tych wypowiedzi
występował? Które przeważały? I jak bardzo treści nieużyte w rzeczywistości przez Niewiadomskiego miały
uwydatnić Waszą wizję artystyczną przy tworzeniu tego spektaklu?
Arkadiusz Buszko: Jeśli chcielibyśmy robić Wołoszańskiego, jak ja to mówię, czyli „Sensacje XX wieku”, to
byśmy zrobili program historyczny, więc byśmy użyli samych faktów politycznych czy historycznych  i wtedy
mielibyśmy, mam nadzieje, dobry spektakl historyczny. W momencie kiedy my teraz chcemy zrobić kawał
dobrej, ważkiej sztuki, musimy użyć pewnego rodzaju interpretacji i przy tym musi to być zjadliwe, może
troszeczkę kontrowersyjne i nieodbiegające od samego tematu, bo nikt nie chce tutaj tworzyć historii na
nowo i przypisywać coś do tego, co się nie odbyło. Po prostu zinterpretowaliśmy w pewnym sensie wiele
rzeczy. To, co słyszycie na koniec, czyli mowa końcowa, to jest 90% tekstu Eligiusza Niewiadomskiego.  A
jeżeli chodzi ciągłość zdarzeń, to jest tak, że my musimy tak trudną postać 
naświetlić. Oczywiście to, że Eligiusz, np. jeździł z wykładami, itd., to jest wszystko prawda. Tylko ja muszę
w pewnych momentach dodać postaci dramaturgii lub ją trochę wyciszyć, żeby to dotarło do większej ilości,
jako coś ważkiego.
KP : Wiemy, że monodram dla aktora jest wyzwaniem. Niektórym trudno jest poradzić sobie  z
odpowiedzialnością za spektakl, która nie spoczywa na zespole, tylko na jednym aktorze. Wspomniał Pan, 
że był to Pana trzeci monodram. Jak poradził Pan sobie teraz z tym wyzwaniem?
Arkadiusz Buszko: Powiem tak, ja nie mogę określić jak sobie poradziłem z monodramem. To musi
określić widz, czyli ty lub ten kto przyjdzie. My jesteśmy dla Was z tym zawodem. Gdybym ja chciał sam
uprawiać ten zawód, to bym się zamknął w takiej sali mniejszej, większej lub w pokoju u siebie i nawet bym
filmiku nie nagrywał, bo bym to robił dla siebie. Ja chcę, żeby to wyszło na światło dzienne, chcę dać ludziom
zderzyć się z tym problemem. Także nie dam ci tutaj konkretnej odpowiedzi, jak ja sobie z tym poradziłem,
Ja uważam, że dopełniłem wszystkiego, czego chciałem dopełnić. Dałem wyraz swoim emocjom, dałem
wyraz swojej ekspresji, swojej czułości.
KP : I na koniec - komu poleciłby Pan spektakl "Zabić prezydenta"? Czy osoby w wieku szkolnym, licealnym
potrafiłyby zrozumieć tę sztukę?
Arkadiusz Buszko: Myślę, że takie osoby powinny koniecznie zobaczyć tę sztukę. To znaczy, jeżeli ten
człowiek był już wcześniej bardzo mocno zaangażowany nie tylko politycznie, ale też emocjonalnie  w
państwo polskie. Każdy chciałby, żeby w Was też kształtowała się polskość. Myślę, że wy musicie poznawać
jak najwięcej torów i mieć do różnych spraw swój własny stosunek, i nie zamykać się w ramach. Dlatego
zachęcam koniecznie i uważam, że będzie to dla was mocne, ale jednocześnie zrozumiecie wszystko, bo ja
bardzo 
dużo tłumaczyłem w tym przedstawieniu od samego początku, kim był,  co przeprowadzał i co się stało. Nie
jest to łatwe, ale do odważnych świat należy!
KP: Dziękuję bardzo i jeszcze raz gratuluję zdobycia nagrody.
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Bursztynowy Pierścień
dla Michała Janickiego 

- wywiad Piotra Brzeskiego 
  i Cezarego Pietrasa.

Dziennikarze: Dobry wieczór! Gratulujemy wygranej.
 Michał Janicki: Dziękuję serdecznie!
Dziennikarze: Panie Michale, znamy Pana ze scen: Teatru Polskiego, Teatru Kameralnego, z najlepszych
ról aktorskich. Młodzież Pana uwielbia. Jak Pan to robi, że przyciąga tłumnie kolejne pokolenia do
szczecińskich teatrów?
Michał Janicki: No, jak tu odpowiedzieć na tak zadane pytanie, to jest w ogóle jakaś już pochwała w tym
pytaniu. No, bardzo mi miło, że to pytanie jest takie już nieskromne(śmiech). Próbuję się krygować, ale
oczywiście myślę, że to już jest jakaś cecha wrodzona. Czy mógłby Pan powtórzyć jeszcze raz to pytanie, bo
naprawdę Pan tak zakadził, że mnie przytkało.(śmiech)
Dziennikarze:  Jak Pan to robi, że  nie traci Pan popularności, mimo wymiany pokoleń?
Michał Janicki:  Ja w pewnym momencie nad tym się nie zastanawiałem, tak szło po prostu samo. Z
dobrodziejstwa inwentarza, tak jak się mówi. Nie zastanawiałem się nad tym wcześniej, a potem, kiedy
dojrzałem trochę, a zawsze z wiekiem jakaś refleksja się pojawia, to pomyślałem sobie właśnie, czy ja nie
wypadnę z pokolenia albo zostanę w swoim, prawda? Że to się może nie przenieść, ten rodzaj komizmu czy
żartu, czy tej komunikacji aktorskiej, bo mówimy o komediowych rolach, które tutaj zostały zauważone. I
pomyślałem sobie, że takie niebezpieczeństwo istnieje. Ale fakt, że Panowie zadajecie takie pytanie 
uświadamia mi, że nie jest tak źle. I teraz przypomina mi się takie powiedzenie Hani Bielickiej, która
powtórzyła po pani Ćwiklińskiej, które brzmiało tak: “Słuchaj, jak zaczną na ciebie chodzić babcie,
przyprowadzać córki, a potem córki -wnuki, to możesz spać spokojnie. Bielicka mówi: a mnie oglądają
babcie, matki, córki, wnuki i prawnuki, to ja mogę zamknąć oczy i już więcej się nie obudzić(śmiech). Mam
nadzieję, że mnie to nie dotyczy i mnie jeszcze prawnuki nie oglądają, więc ja jeszcze oczu zamykać nie
będę. Mam nadzieję, 
że los i ta sytuacja gospodarczo-zdrowotna da mi jeszcze trochę poszaleć na scenie. 
Dziennikarze: Uwielbiamy Pana teatr. Wyjątkowe są nie tylko spektakle, ale także ten - czasem nawet dość
długi -  czas przed i po przedstawieniach, kiedy Pan zabawia widzów. To jest piękny moment, ponieważ
wtedy publiczność dosłownie „spija słowa z Pana ust”. Jak Pan to robi? 
Michał Janicki: Myślę, że to jest tak trochę podświadomie, a zaczęło się zupełnie przypadkiem. Ja nie
byłbym taki nieskromny, żeby sobie pozwolić na takie rozmowy sam z siebie, wymyślić to i wpaść na taki
pomysł, że tak powiem: „narzucać się publiczności” poza zadanym tekstem i tą normą w teatrze regulowaną.

. PB, CP. Brzeski, Pietras
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Zasugerował mi to któregoś razu jeden z aktorów, który tutaj grał z nami - Zdzisław Wardejn, popularny bardzo
aktor warszawski. Grał Edwarda II, ja grałem Gastona, jednego z dworzan. Ten Edward II to jest
homoseksualny król Anglii; ja grałem jednego z jego przyjaciół młodych wtedy, to było bardzo dawno temu i
jeszcze się nie mówiło o LGBT, ale my zaczynaliśmy wtedy, pierwsi rozgryzaliśmy ten temat. Bardzo się
zaprzyjaźniliśmy, ja go ceniłem i bardzo szanowałem, a i on jakimś cudem mnie polubił. I tak spędzaliśmy na
korytarzu czas, jak to aktorzy, czekając na wejście swoje, kolegów przeczekując, i przy papierosie, wtedy
niezdrowo niestety, rozmawialiśmy. I on kiedyś do mnie mówi:  “słuchaj Michale, bo on jeszcze wtedy wołacza
używał, ty wiesz, powinieneś wykorzystać swój talent, bo kiedy ty tak z nami siedzisz tutaj pod lustrem i 
prowadzisz rozmowy, w zasadzie monologujesz, to okazuje się, że wszyscy się zbierają i z przyjemnością
słuchają, znaczy nie wiem czy z przyjemnością, ale ich się dużo zbiera. Masz takie puenty, i jest zabawnie. I on
mówi: jak nie ma cię na próbach, to czegoś nam brakuje, no, trochę tęsknie”. Ja mówię: chyba żartujesz, ale
bardzo mi miło. I on na to: “ja ci nie mówię o tym w ramach komplementu, ale chciałbym ci zwrócić uwagę, że
powinieneś kiedyś skorzystać z tego, co masz i spróbować to wsadzić w swoją rolę,  spróbować kiedyś zabrać
to ze sobą na scenę. Tę osobowość, którą tutaj widzimy.”  Kiedy ta uwaga zawodowa do mnie dotarła,
zacząłem to wprowadzać w postaci grając z nim, bo skoro sam zaproponował, to czułem się bezpiecznie. I tak
próbowałem wprowadzać drobne elementy takiego sposoby bycia, który zwrócił jego uwagę. I  okazało się, że
parę razy mi się udało. Bo to nie udaje się od razu, to nie jest takie pstryk i już. Widziałem też, że Zdzisław
zostawał za kulisami na moim jednym czy drugim monologu, widziałem jego głowę pod schodami, bo on nie
szedł na kawę, tylko się podsłuchiwał, i ja widziałem kątem oka, bo kąt oka mam, więc widzę, że on stoi, potem
szedł i czasami robił mi uwagi, mówiąc: słuchaj, ale dzisiaj kolego, no tak, machnąłeś to, taki był serdeczny. Ale
robił też uwagi, mówi, że  coś by  poprawił,  coś tam zmienił. I to był pierwszy moment, kiedy zwróciłem na to
uwagę i pogawędziłem tak zawodowo. A któregoś razu jeden z wybitnych pianistów, akompaniatorów w teatrze
polskim, Aleksy Kosenko, został zatrzymany na granicy z niewiadomego powodu. Cała ekspedycja pojechała 
po niego, a w teatrze dwieście osób siedzi i czeka. W ostatniej chwili się okazało, że go nie przepuszczą. Wtedy
dyrektor teatru, Adam Opatowicz, mówi: słuchaj Michał, on już jedzie, zaraz będzie, idź przeproś ludzi po
prostu. Ja mówię: dobrze, spróbuję. Wtedy rzucałem się na coś w ramach ratunku teatru, no to pomyślałem
sobie, że tak można, bo nie byłbym tak nieskromny, żeby opowiadać swoje życie ludziom.  Przeprosiłem. Od
słowa do słowa, i nagle zacząłem opowiadać dziwne historie z mojego życia. Jakieś anegdoty z teatru, ze
szkoły średniej i inne różne rzeczy.A publiczność słuchała, tak jak koledzy w garderobie, więc to trwało.
Okazało się , że to dziesięć minut zamienia się w trzydzieści pięć, a trzydzieści pięć minut zamieniło się w
godzinę dwadzieścia. Akompaniatora wciąż nie mogą wyciągnąć z tej policji, ja tu jeszcze rozmawiam. Godzina
trzydzieści - jakaś pani wychodzi, więc ja mówię: czy ma pani już dosyć?  A ona: nie, ja do toalety, ale jeżeli pan
będzie jeszcze mówił, to proszę poczekać na mnie. To ja mówię: dobrze, poczekamy na panią. Więc taka
sytuacja mi się zdarzyła. Koledzy słuchali też z boku zaskoczeni, uśmiechnięci. Uratowaliśmy ten spektakl. Nie
w wersji oryginalnej wprawdzie, ale publiczność, że tak powiem, z niczym do domu nie odeszła.  Niczego
żeśmy nie stracili, wszystko się udało. I to był pierwszy raz, takie „koty za płoty”, a potem były drobne występy
właśnie takie, żeby serdecznie witać publiczność w teatrze. Jeszcze były takie drobne z różnego powodu
sytuacje, że trzeba było porozmawiać z publicznością. Kiedyś publiczność trzykrotnie przymierzała się do
obejrzenia „Boga mordu”. Raz było odwołane z ich powodu, bo im się chyba zepsuł autobus. Drugi raz -
wyłączyli prąd w teatrze, była ogromna awaria. A za trzecim razem koleżanka dosłownie na scenie, na samym
początku zachorowała, ale poważnie. I powiedziała, że po prostu nie da rady, jej organizm odmówił
posłuszeństwa. I my z Olgą Adamską zaczęliśmy radzić, co zrobić. Ja mówię: Olu, zostaniesz ze mną?
Została. 
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Spędziliśmy cudowne dwie godziny z tymi ludźmi, którzy potem przyszli na to same widowisko. Więc takie
awaryjne sytuacje nam się zdarzały. Pozwalały  podtrenować tego typu sposoby  witania i bycia z gośćmi w
teatrze.
Dziennikarze: To jest niesamowite. Wchodzi Pan na scenę, odbierając nagrodę. Ma Pan mało czasu na
przygotowanie się, a mimo to po wypowiedzeniu kilku zdań wzbudza Pan salwy śmiechu.
Michał Janicki: A to też jest bardzo ważne. Wszystko zależy od inteligencji widowni. Jak jest inteligentna
widownia, to się czuje ten oddech. Próbowaliśmy teraz pracować online i to nie jest to, ponieważ nie czuje
się tego oddechu wspólnego, w sumie teraz mówiąc o oddechu myślimy o wirusach. Ale wystarczy jedna
część tego oddechu, tego pulsu i tego co jest w ludziach oraz szmeru, który się wychwytuje muzykalnym
uchem i to jest najważniejsze. To jest wiatr pod skrzydła aktora. Gra po prostu musi być twarzą w twarz, oko
w oko i wtedy jest wspaniale. Na tym polega teatr. To jest sztuka żywa. Wszystko się może wydarzyć. 
Dziennikarze: Jest Pan świetnym aktorem. Czy w takiej sytuacji trudno jest zachować granicę między sceną
a rzeczywistością? Zdarza się Panu wykorzystywać aktorski czar, np. w kolejce sklepowej?
(na horyzoncie pojawia się Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz, reżyser, opiekunka teatru “Nie ma”)
Michał Janicki: Pierwszy czar rzuciłem na Tatianę Malinowską- Tyszkiewicz w parku z psem, pierwszy czar
i od razu zagraliśmy. ,,Notatki Wariata” właśnie Tatiana Malinowska- Tyszkiewicz pozwoliła rozwinąć mi ten
indywidualny sposób bycia na scenie. 
Tatiana Malinowska: I dzięki temu panu w Szczecinie zjawiła się reżyserka ...
Michał Janicki: Tatiana Malinowska!
Tatiana Malinowska: Tatiana Malinowska- Tyszkiewicz. Jeśli pamiętasz, to ty mnie przekonałeś, że tu
powinnam być, oderwałam się,  poleciało...
Michał Janicki: Tak, tak, Tyszkiewicz, to jest strasznie ważne. No więc to tak wygląda i człowiek trafia
właśnie na reżysera , na jakiegoś przyjaciela takiego w teatrze, wtedy się wszystko dobrze rozwija. Jeszcze
raz, jakie było pytanie?
Dziennikarze: Czy Pan wykorzystuje swój czar, na przykład w kolejce sklepowej?
Michał Janicki: Niech Pan to jeszcze raz przeczyta, bo to jest ładnie napisane.
Dziennikarze: Dobrze. Jest Pan świetnym aktorem...
Michał Janicki: O, dziękuję! Właśnie to chciałem usłyszeć.
Dziennikarze: Bardzo proszę. Czy w sytuacji świadomości dobrego warsztatu, bycia fachowcem, trudno jest
zachować granicę między sceną a rzeczywistością, i czy wykorzystuje Pan aktorski czar na przykład w
kolejce sklepowej?
Michał Janicki: Słuchaj, no nie wiem, jak na to odpowiedzieć, żeby nie kłamać, żeby być szczerym, ale
kiedy chodziłem z moim kolegą, który przyjechał tutaj z Warszawy, Jackiem Poksem, moim kolegą z roku,
który też gra w ,,Kameralnym”, i tak chodziliśmy różne rzeczy załatwialiśmy. To się jakoś nie da tego
oddzielić, ten rodzaj sztuki, ten rodzaj teatru i te przedstawienia w których ja gram- komediowe jest takim, jak
tu, nieskromnie jeszcze raz powiem. Powodzeniem, czy w udany sposób to powoduje, że ludzie darzą mnie
sympatią. Znaczy sympatia ta jest taka dosyć jawna i rzeczywiście często ktoś mnie zatrzymuje: ,,Boże ja
Pana znam, ja Pana widziałem? Ach tak, w teatrze, właśnie. Chodź Hela, jest Pan z tego teatru.” W każdym
razie to jest szalenie miłe. Oczywiście dziwię się aktorom, którzy czasami narzekają, że za dużo , ja tego
przyjmuję każdą ilość, w każdym razie... i ta popularność w dużym mieście jak Gdańsk czy Szczecin, czy
Wrocław, czy Poznań, taka popularność, którą daje teatr  w naszym przypadku ona jest najfajniejsza,
najbardziej miła, ponieważ tutaj gazety nie interesują się naszym prywatnym życiem, nikt tutaj nie ma tych
hejterów. Nie jesteśmy tak znani, by denerwować ludzi tak silnie, a ci którzy przychodzą  do teatru, zawsze
mówiłem, że to jest ta lepsza część społeczeństwa, no ci teatroymani , jak już wydają na nas pieniądze, to
się nie denerwują na nas tak strasznie. Ale do mnie kiedyś kolega Dzieciniak powiedział: 
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,,Ty, słuchaj, żeby kiedyś nie było tak: “A gdzie ja Pana widziałem?W Teatrze Polskim. W Teatrze Polskim!
Tak Pan mnie znudził! Proszę oddać pieniądze za bilet!”
Może też tak być któregoś razu. Więc to tak wygląda, w ten sposób... Oczywiście życia z grą się nie mieli, bo
wtedy byłaby to już jednostka chorobowa, która trzeba by było leczyć. Ale na pewno z sympatii publiczności
się korzysta. No, nie powiem,  czasami ktoś mnie tam zawoła: ,,Panie, a w jakiej  sprawie Pan tu stoi?” A, ja
tylko...,, No to proszę bardzo.”No, tak się korzysta jakoś dziwnie.  Nie wiem, czy powinienem się zdradzać,
ale skoro już powiedziałem TO TYLKO WAM, a wy to tam już napiszecie. Ta mieszanka... to tak pozwala...
Komedia to szczególny rodzaj sztuki.  To się wydaje taka lekka rzecz, ale są przedstawienia tak silnie
komediowe , że stają się bardzo wyczerpujące fizycznie. Na przykład  przedstawienie  “Pensjonat Pana
Bielańskiego”, fizycznie - strasznie wyczerpujące, ale takie przedstawienie mógłbym zagrać jeszcze jedno
na przykład, a już ,,Boga mordu”, który jest krótszy, to dwóch bym nie zagrał, to jest innego rodzaju siła,
innego rodzaju skupienie, innego rodzaju emocjami się tam kieruję. Tam raczej muszę  się  ciągle hamować i
to jest tak męczące, a w komedii  po prostu idzie kaskada tekstu, żartu i technika, i pomysły które człowiek
sobie wcześniej wymyśli na scenie, i one po prostu się kręcą, jedno i drugie się zazębia. Też tempo jest
szalenie ważne w komedii dlatego trzeba mieć temperament i siłę fizyczną, ale można takie przedstawienie
dwa, trzy bez uszczerbku dla spektaklu, zagrać, natomiast przy... kiedyś  grałem takie przedstawienie za
które też dostałem nagrodę właśnie ,,Bursztynowy pierścień”, ale to było zupełnie co innego, to było
przedstawienie pod tytułem ,,Oskarżyciel publiczny” takie bardzo poważna sprawa. Grałem prokuratora
generalnego. Zabijał ludzi.  Ścieli go na końcu, no, straszna sprawa, ale też bardzo trudne, i ciężko się grało.
P. Beata: Jeszcze ostatnie pytanie. Panie Michale, nie wiem czy my możemy się z Panem zgodzić , bo to
chyba nie jest tak, że komedia tak łatwo każdemu przychodzi. Mówi Pan, że za sukces odpowiada technika,
ale sądzę, że jednak przede wszystkim tylko trzeba mieć talent w tej dziedzinie?
Michał Janicki: Trzeba mieć do tego dryg i różnego rodzaju predyspozycje. Rzeczywiście, tego nauczyć się
specjalnie nie można, trzeba mieć jakieś takie... jest taki rodzaj aktorów.  W mojej klasie, w studio aktorskim
było wiele  osób, i Brusikiewicz, który z nami miał takie spotkania, ponieważ jego córka- Lucyna Brusikiewicz
była z nami na roku. Mieliśmy też spotkania z Gruzą, który nas uczył, takie wykłady.  I od nich się uczyłem.
Także od Józefa Korzeniowskiego, który był świetnym aktorem, a komedie miał w małym palcu. To są
sprawy też techniczne na które trzeba zwrócić uwagę, umieć je odtworzyć, wykonać. Ale faktem jest, że
byłem jedynym takim...  Był jeszcze u nas wspaniały Adam Dzieciniak, to jest taka moja odbitka. My możemy
tak jazzować, partnerować sobie, rozumiemy siebie bez słów. Ja kiedyś  zapomniałem kwestii. Powinienem
wejść podczas ,,Kolacji dla głupca” i powiedzieć ,,miał Pan  też jeszcze jedną książkę”, oczywiście dalej idzie
akcja, a ja jakoś, rzadko mi się to zdarza, ale zamyśliłem się, albo zapomniałem tej końcówki, a Adam,
przytomny, i słyszę jak on ,,miau, miau, miau” - udaje kota.  Więc szybko mówię ,,miał Pan  też jeszcze
jedną książkę,” - naprowadził mnie, a ja byłem za kulisami. I to jest taka między nami niepisana umowa, że
wspieramy się na różne sposoby. Taki partner jak Adam Dzieciniak,  to jest po prostu pieniędzmi nie  do
zapłacenia. Proponował nam kiedyś Jerzy Kownas, wspaniały aktor, już nieżyjący, ale taki ze stosunkami w
Warszawie, żeby do stolicy, do teatru się przenieść. Jerzy Kownas mi mówi: ,,Przyjeżdżaj, ja zadzwonię i
powiem, że ty grasz tę i tę rolę , i tam od razu  zaskoczysz, nie będą ciebie rozgryzać i patrzeć co potrafisz, a
czego nie. Idziesz  po postu na rolę, ja ci to załatwię ,bo ja mam takie stosunki zawodowe.” On mi to
proponował, ja mówię ,,Jezu! Gdzie? Kiedy? Szczecin taki piękny, ci ludzie, ty wiesz Jurek, jacy tu są
ludzie.” No właśnie, ta publiczność, tak mówię, aż mi żal zostawić, a on z roku na rok mówi ,,Jedziesz do tej
Warszawy? 
Bo ja się coraz gorzej czuję.” Jak Pan Jerzy zmarł , to z Adamem powiedzieliśmy ,,Jak pójść do Warszawy,
to tylko  we dwóch.” Bo żeby tak znowu jazzować, więc sobie pomyślałem jakby można było we dwóch, to
proszę bardzo.
Dziennikarze: Wiedzieliśmy, że jest Pan niesamowitym aktorem, a Pan minutowym przemówieniem tylko to 
potwierdził, cała widownia się śmiała.
Michał Janicki: Bo to chłopcy jest tak, jak w anegdocie. Mój kolega mi opowiedział. Dyrektor szuka aktora.
Wreszcie znaduje. Mówi ,,Kurczę, nie ma cię, dwa tygodnie ciebie szukamy! Gdzie ty łazisz? Co ty robisz?
Przepadłeś, wszyscy cię szukają!” A on mówi ,,Widzi Pan, Panie dyrektorze? Jak to trudno znaleźć dobrego
aktora.”
Dziennikarze: Na pewno przyjdziemy na Pana spektakl.
Michał Janicki: Do ,,Kameralnego”, zapraszamy! 
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Wyprowadzamy sztukę 
z muzeum, czyli zabawa

w żywe obrazy.

DK

 Kiedy zamknięto kina, teatry, opery i muzea , życie kulturalne
świata przeniosło się do sieci. Mogliśmy odbyć wirtualną
wycieczkę po każdej nieomal sali wystawowej, obejrzeć coś z
nieoszacowanych zbiorów filmoteki światowej i spróbować się w
nowych rolach. Przetestowaliśmy więc nasze możliwości twórcze
i odtwórcze ożywiając płótna dawnych mistrzów. Efekty
zamieszczamy w fotoreportażu.

Dawid Koza
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AR

Na zdjęciach:
Dawid Koza,
Kamil Chmielowiec,
Magdalena Gabryelczyk,
Daria Suchecka,
Wojciech Bieńkowski 
z klasy 3a.

Renoire

Wojciech
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 Jakub Chełminiak 3a

 Weronika Wolf 3a

Weronika Wolf
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                                                         Mikołaj Rozpędek

Mikołaj Rozpędek

.

.



www.gp24.plGłos Dziennik Pomorza | Wydanie specjalne 04/2021 | Strona 18  
www.juniormedia.plZBLIŻENIA

Chwalimy się!

Maria Orłowska

 Uczennica klasy 2 A Maria Orłowska zajęła 2 miejsce w Konkursie Międzynarodowym MEWY 2020 
,,Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych" . W konkursie należało stworzyć
i zaprezentować nową koncepcję na rozwój morskich elektrowni wiatrowych. Dzięki innowacyjnym
pomysłom, praca została doceniona i uczennica otrzymała drugie miejsce wśród uczniów województwa
zachodniopomorskiego, zdobywając w ten sposób wyróżnienie Marszałka Województwa. Niezwykle cenną
nagrodą jest jednak  wirtualny indeks, potwierdzający przyjęcie do grona studentów Akademii Morskiej w
Szczecinie, ważny przez 5 lat po zdaniu przez Marię matury. Obecnie Maria ogłoszona została finalistką
oraz jedyną osobą z Polski oraz z Europy Zachodniej, która dostała się do finału konkursu, a ten odbędzie
się w Turcji. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

NCz

kd

Natalia Czaplińska 
uzyskała tytuł finalistki   II Szczecińskiego Przeglądu Twórczości
Poetyckiej im. Edwarda Stachury –Wędrówką Życie Jest
Człowieka
Wyróżniony wiersz znalazł się w Antologii poetyckiej młodych
twórców.
Gratulujemy!

Poznajcie aktualnych przedstawicieli 
Galerii Honorowej VI LO, 
czyli tych spośród nas, którzy osiągnęli sukcesy
naukowe w ostatnich miesiącach.

OM

Natalia

koło debat
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