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W ostatnim miesiącu
uczniowie naszej szkoły
zaprezentowali swoje
talenty w różnego rodzaju
konkursach szkolnych ,
powiatowych, a nawet
wojewódzkich. Na samym
początku miesiąca kilka
osób zmierzyło się z
powiatowym konkursem
„Magia Starej
FOTOGRAFI”. Został on
organizowany przez
Powiatową i Miejską
Bibliotekę im. Juliana
Prejsa w Chełmży oraz
biblioteki publiczne powiatu
toruńskiego. Polegał na
przedstawieniu historii
opartej o zdjęcie sprzed
1980 roku. Celem tego
przedsięwzięcia było
ocalenie od zapomnienia
ludzi i zdarzeń,
uwiecznionych na starych
fotografiach oraz
zainspirowanie do zdobycia
niepublikowanych
informacji o przeszłości
naszego regionu. Wyniki
już niebawem. 

  Kolejnym konkursem, z
jakim zmierzyły się trzy
uczennice naszego liceum,
było przedsięwzięcie
organizowane przez
Komedę Wojewódzką w
Bydgoszczy. Dziewczyny
zajęły się nakręceniem i
zmontowaniem filmiku o
przestępstwach
związanych z
korzystaniem Internetu.
Konkurs ten zostanie
rozstrzygnięty lada dzień
na Gali Camerimage w
Bydgoszczy. 

  Uczniowie z naszej szkoły
sprawdzili również swoją
wiedzę o Ziemi
Dobrzyńskiej w szkolnym i
dwóch regionalnych
etapach konkursowych. Na
samym początku odbył się
etap szkolny, w którym
Adrian Zatorski zajął 3.
miejsce. Następnie
uczniowie udali się do
Radomina, skąd wrócili
także nagrodzeni. Kamil
Oswald zajął pierwsze
miejsce, Adrian Zatorski
drugie, natomiast Michał
Przewięźlikowski
uplasował się na 6. lokacie. 
  
  Ostatecznie uczniowie
udali się na finał konkursu
do Karnkowa. Tym razem
pracowali w grupie, która
obejmowała 3 osoby: Julię
Mamrzyńską, Lidkę
Woźniczkę i Adriana
Zatorskiego. Na tym etapie
zajęli 3. miejsce. 

  Słowa uznania należą się
naszym koleżankom z
trzecich klas gimnazjum,
które ochoczo przystąpiły
do zmagań w konkursach
polonistycznych. Dorota
Rygielska, Martyna
Mierzwicka i Julia
Rudewicz udały się do
Torunia z Panią Marianną
Podgórską, aby sprawdzić
swoje wiedzę i umiejętności
ortograficzne oraz
interpunkcyjne. Julia z 3c
uplasowała się na 2.
miejscu, za co bardzo ją
podziwiamy.

  W Dobrzejewicach

odbył się z kolei finał
powiatowego konkursu
"Skarby Powiatu
Toruńskiego". Wzięły w nim
udział ponownie nasze trzy
koleżanki z trzeciej klasy
gimnazjum. Tym razem
swoją wiedzę sprawdzały
dziewczyny z 3b. Emilia
Przewięźlikowska, Julia
Majda i Dorota Rygielska
okazały się
bezkonkurencyjne. Co
prawda nie był to sukces
drużynowy, ale
indywidualnie uplasowały
się na właściwie
wszystkich stopniach
podium i "zgarnęły"
nagrody. Emilia i Julia
zajęły obie I miejsce, a
Dorota sklasyfikowana
została na zaszczytnej 3.
pozycji. Dla nas
szczególnie ważne było to,
że nie straciliśmy
przodownictwa w konkursie
historycznym o powiecie
toruńskim. Ubiegłoroczny
sukces powtórzyła powiem
Julia Majda.

Warto również wspomnieć
o Mistrzostwach Powiatu
Toruńskiego w sztafecie
dziewcząt i chłopców. W
zawodach tych dziewczyny
zajęły 1 miejsce natomiast
chłopacy miejsce 2.

  Za wszystkich uczniów,
dopiero oczekujących na
wyniki, trzymamy kciuki i
życzymy cierpliwości,
natomiast nagrodzonym
składamy gratulacje.

M.L.

Skarby Powiatu Toruńskiego

Zawody Sportowe

Jesteśmy z siebie dumni!

Martyna Lewandowska

Martyna Lewandowska
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Jak zaczęła się
Pana przygoda z
reżyserią?
Studiowałem na kilku
uczelniach
artystycznych m. in.
na ASP w Gdańsku i
w Warszawie, a
jednocześnie robiłem
pierwsze off-owe
produkcje filmowe.
Zacząłem też robić
teledyski. Koniec
końców porzuciłem
uczelnie plastyczne i
zdałem do szkoły
filmowej w Łodzi,
którą ukończyłem.
Po drodze dostałem
kilka
wyróżnień i nagród
za swoje teledyski i
filmy
krótkometrażowe.
Niedawno
ukończyłem także
Mistrzowską Szkołę
Reżyserii Andrzeja
Wajdy.

Pamięta Pan swój
pierwszy poważny
projekt?
Jeśli chodzi o film -
to bez wątpienia była
to krótkometrażowa
fabuła pt. “Kurs” z
Justyną Bielecką i
Witoldem Dębickim
w rolach głównych.
Film powstał na
międzynarodowy
konkurs
“Przekraczanie
Granic”, gdzie udało
mi się zdobyć
drugą nagrodę.
Przed zdjęciami
byłem oczywiście
bardzo przejęty

i zestresowany, ale
pomyślałem sobie -
co takiego może się
stać? W dniu zdjęć
wstałem i
zobaczyłem, że pada
deszcz. W zasadzie
nie pada, a leje.
Deszcz wszystko
maksymalnie
utrudniał. Jednak
pomimo trudności
kręciliśmy po kolei
potrzebne ujęcia.
Nasze zdziwienie
było wielkie, gdy w
południe wyszło
słońce, deszcz
zniknął i zrobił się
upalny dzień.
Oznaczało to, że
wszystkie sceny w
deszczu są do
kosza, bo nijak nie
zmontują się z tymi
słonecznymi. Taki
był mój pierwszy
poważny plan
zdjęciowy. Ale
oczywiście daliśmy
radę - film udało się
skończyć i odniósł
sukces, był
m.in. dystrybowany
w kinach w
Niemczech.

Jak wygląda praca
na planie
filmowym?
O tym można by
mówić bez końca.
Można to porównać
do lekkiego
kontrolowanego
szaleństwa. Czasem
(jak miałem np. przy
okazji kręcenia
reklamy Roko) do
ogarnięcia jest 100

ludzi na planie, w tym
ekipa kreacyjna,
techniczna, statyści,
aktorzy itd.
Wszystko zależy od
tego co to za plan i z
jakimi ludźmi się
pracuje. Na przykład
w Szkocji
realizowałem trailer
do gry Wiedźmin.
Większość ekipy
stanowili Szkoci,
których
najzwyczajniej w
świecie nie
rozumiałem.
Musiałem się
przyzwyczaić do
specyficznego
akcentu.Trzeba lubić
specyfikę i atmosferę
planu, a także dawać
z siebie wszystko.

Jak realizuje się
projekty
komercyjne? Lubi
Pan reżyserować
reklamy?
Lubię. To
specyficzna, ale
obarczona dużą
odpowiedzialnością
praca, dająca
satysfakcję. Tu
wszystko musi
działać jak w
zegarku. To
kompletnie inna
praca niż przy
projektach
fabularnych czy
teledyskach.

Stworzenie
teledysku
muzycznego to
pracochłonny
proces?
Zazwyczaj najpierw
dostaję propozycję

od wytwórni
fonograficznej lub
bezpośrednio od
wykonawcy. Potem
słucham utworu,
spotykam się z
wykonawcą i
zazwyczaj mam już
wstępną ideę. Lubię
pracować z
artystami
niezależnymi z
pominięciem
managerów z
wytwórni, którzy
często nie potrafią
wyjść poza schemat.
Po spotkaniu i
wstępnej rozmowie
piszę scenariusz.
Potem szukam
jakichś referencji,
dużo oglądam i
rozmawiam z
operatorem, z
którym zamierzam
realizować dany
projekt. Teledysk to
sztuka obrazu, więc
zdjęcia są kluczowe.
Później
przedstawiam
scenariusz i go
dopracowuję. Potem
plan zdjęciowy.
Potem montaż,
kolaudacja, kolor,
efekty i gotowe.

Ostatnim
projektem, który
Pan realizował jest
spot promujący
polską kuchnię?
Jak wyglądały
prace nad nim?
Jest to reklama
Polski w kontekście
podróży kulinarnych,
ale nie tylko -

bo pokazujemy
szereg miejsc i
krajobrazów -
powstała na
zamówienie Polskiej
Organizacji
Turystycznej. To był
ekstremalnie trudny
projekt. Wiele dni
zdjęciowych -
codziennie w innym
miejscu, za każdym
razem
przygotowywanie
jedzenia, potraw i w
tym wszystkim para
głównych bohaterów.
Chcieliśmy pokazać
różne polskie
miejsca, ale te mniej
sztampowe. Są np.
klify w Gdyni,
dzielnica Kazimierz
w Krakowie,
Bukowina
Tatrzańska czy loty
paralotnią nad
Borami Tucholskimi.
Projekt niełatwy, ale
bardzo wdzięczny.
Jestem bardzo
zadowolony z efektu
i mam nadzieję, że
turyści z krajów
europejskich
dostrzegą tam
inspiracje do swoich
podróży. 

Gdyby miał Pan
możliwość
wyreżyserowania
pełnometrażowego
filmu, o czym by on
był?
Pracuję cały czas
nad dwoma filmami
fabularnymi, jednym
z nich jest
pełnometrażowa

fabuła. Prace nad
treatmentem trwają,
więc nie chciałbym
zdradzać o czym
będzie. Powiem
tylko, że będzie się
dziać w niedalekiej
przyszłości w
Berlinie.

W planach są
jeszcze inne
projekty?
Będę pracował też
nad trzydziestką,
czyli 30-minutową
fabułą, którą
rozwijałem podczas
studiów w  Szkole
Andrzeja Wajdy. Ma
ona roboczy tytuł
"Dotknięcie".
Ponadto pracuję nad
filmem
dokumentalnym o
zespole "Cała Praga
śpiewa" -
fenomenalnym
projekcie, gdzie
młodzi muzycy
zaprosili do
współpracy seniorów
z warszawskiej
Pragi.
Ponadto cały czas
realizuję teledyski,
formę, którą bardzo
sobie cenię.
Zakończyłem już
zdjęcia do dwóch
projektów:
Czessband i KRIMH.
Skończyłem też
właśnie pracę nad
wizualizacjami do
spektaklu
dyplomowego w
teatrze PWST w
Krakowie.

D.K

Roman Przylipiak to człowiek-orkiestra. Jest reżyserem teledysków muzycznych, krótkich spotów, reklam. Skończył szkoły
plastyczne i filmowe, a także jest laureatem wielu nagród. Jest to jednocześnie bardzo sympatyczny człowiek, który zgodził
się opowiedzieć mi o swojej pracy i projektach, które będzie realizował w niedalekiej przyszłości.

Trzeba dawać z siebie wszystko
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       Odkrywca wśród obserwatorów

Roman Przylipiak

Michał Zieliński to twórca niezależnych form filmowych, teledysków, po części reżyser, operator kamery. Jest doświadczonym
montażystą, który pracował m.in. dla Polsatu. To również człowiek, który bardzo pomógł ekipie przygotowującej filmik na
konkurs, o jakim wspominaliśmy w poprzednim numerze gazetki.

Na planie z Michałem Zielińskim.

Skąd czerpie Pan
inspiracje?
Inspiracje czerpię z
obserwacji świata,
rzeczywistości i tego
co mnie otacza.
Staram się z dużą
dokładnością zajrzeć
w każde zakątki
życia ludzkiego,
gdzie zbieram
subiektywne opinie i
odczucia różnych
osobowości w
zależności od
tematu, nad którym
pracuję. 

Co skłoniło Pana do
pójścia na
PWSFTviT w
Łodzi?
Był to dziwny
moment w moim
życiu, gdyż na
reżyserię zdawałem
trzykrotnie. Porażka
nie zniechęciła mnie
do dalszych działań
w tym kierunku.
Zacząłem wówczas

pracę jako
freelancer. Kręciłem
teledyski i wesela,
łapałem się każdej
pracy, która była
związana z kamerą.
Czułem, że poprzez
własne poszukiwania
stałem się swego
rodzaju odkrywcą
wśród ściśle
panujących zasad
filmowych.
Wiedziałem, że jeśli
będę szukał - odkryję
wszystko, lecz nie
potrafiłem nazwać
tego fachowymi
terminami. Dzięki
temu wylądowałem
na trzy lata w
telewizji, gdzie
pomyślałem, że moż
e warto by było
jednak zdobyć
wyższe
wykształcenie
filmowe.
Zdecydowałem pójść
na zaoczne studia z
montażu filmowego.

Studiów tych nigdy
nie ukończyłem,
ponieważ na trzecim
roku licencjackim
dostałem ofertę
pracy jako drugi
reżyser przy filmie
wojennym ,,Historia
Roja".

Jak się tam
studiowało i co dały
panu te studia?
Poznałem wielu
ciekawych ludzi.
Miałem wspaniałych
wykładowców.
Przede wszystkim
znalazłem się w
miejscu, gdzie żyje
się filmem -
wieczorne spotkania,
rozmowy o filmach,
planowanie
wspólnych działań
filmowych.
Nauczyłem się też
prymarnych zasad
kina (po to, by je
teraz łamać).

W jakich gatunkach
filmowych czuje się
Pan najlepiej?
Nie mam ulubionych
gatunków. Jeśli film
mówi o czymś
ważnym, jest pewną
lekcją dla odbiorców,
to umiem odnaleźć
się w każdym
gatunku filmu. 

Kogo Pan ceni
najbardziej w
swojej branży?
Najbardziej cenię
Larsa von Triera.
Choć nie lubię jego
wszystkich filmów, to
jest to reżyser, który
mocno opiera się na
relacjach
międzyludzkich.
Często i trafnie umie
przedstawić jak słabi
lub silni jesteśmy. 

Jaki jest Pana
ulubiony film?
Dlaczego?
Moim ulubionym

filmem Jest
meksykańska
produkcja ,,Amores
Perros". Film
pokazuje jak życie
potrafi być kruche i
jak bardzo potrafi
zamienić się o 180
stopni zaledwie w
parę sekund.

Kiedy najlepiej
zacząć przygodę z
filmem?
W czasach kiedy
technologia tak
bardzo się rozwinęła,
przygodę z filmem
można zacząć w
każdym momencie.
Niegdyś dostęp do
sprzętu był bardzo
ograniczony, więc
wszyscy uczyli się
grać na gitarach
akustycznych lub
grali w piłkę nożną.
Robienie kina
wydawało się wtedy
totalnie
abstrakcyjnym

pomysłem. 

Jak my, licealiści i
gimnazjaliści,
możemy sprawdzić
swoje umiejętności
w tej dziedzinie?
Należy szukać
wszelkich
warsztatów
filmowych, wyjazdów
wakacyjnych
związanych z
filmem, szukania
różnych konkursów,
gdzie można się
sprawdzić. Film to
trudna dziedzina, do
której można się
bardzo zniechęcić,
bo na rezultaty
potrzeba czasu.
Osobiście uważam,
że jeśli o czymś
marzysz i jesteś w
tym zakochany, to
zawsze znajdziesz
drogę, by robić to co
kochasz.

D.K

Dorota KutnikD.K.
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"Ci, co odchodzą, wciąż z nami są"
Pierwszy listopada -
święto zmarłych.  W
ten dzień powinno się
ich wspominać.
Śmierć dotyka
wszystkich i to
niezależnie od wieku,
płci czy profesji,
którą wykonują.
Sportowcy też
podlegają jej rządom.
W miesiącu
listopadzie
zatrzymajmy się na
chwilę przy tych
osobach które
zasłużyły się dla
Polski w sporcie, a
odeszły już z tego
świata. Są to wybitne
osobistości, które
swoimi osiągnięciami
rozsławiły nasz kraj.
  
  Stanisław Szozda
był niezwykłym
polskim kolarzem,
zabawnym,
wzruszającym swoją
postawą. Niestety,
nie ma go już z nami.
Na swoim koncie
miał takie osiągnięcia

jak: dwukrotne
wicemistrzostwo
olimpijskie,
dwukrotne złoto
Mistrzostw Świata
oraz zwycięstwo w
Wyścigu Pokoju i
Tour de Pologne.
Szozda to człowiek,
który po prostu
cieszył się życiem,
mimo że
przedwcześnie
zakończył karierę. W
filmie
"Niedokończona
historia" wspomina,
że wracając myślami
do swoich własnych
wyczynów
uśmiechał się
promieniście. Mówił
też, że "można się
cieszyć tym, że się
życia nie
zmarnowało".
  
  Ważną postacią
jest Joachim
Halupczok. Być
może nie jest on
znany szerszej
publiczności, ale fani

sportu pamiętają, że
był mistrzem świata
w 1989 r. Zmarł w
1994 r. Jego śmierć
wstrząsnęła całym
sportowym
światkiem.
Występując
rekreacyjnie w
meczu piłki nożnej,
podczas rozgrzewki,
zasłabł i stracił
przytomność. W
drodze do szpitala
umarł. Był
wschodzącą
gwiazdą kolarstwa
polskiego. Na swoim
koncie miał złoto w
Mistrzostwach
Światach juniorów.
Po śmierci dorobi się
pomnika w Niwkach.
Niestety, odszedł za
szybko.
  
  Gerarda Cieślika
— piłkarza, także nie
ma już wśród nas.
Był legendą Ruchu
Chorzów. Wraz z
klubem zdobył 3
Mistrzostwa Polski

i raz wygrywał
Puchar Polski. Został
wybrany  także
najlepszym
piłkarzem
pięćdziesięcioletnia
PZPN. Szczególnie
zasłynął tym, że
strzelił 2 gole
Związkowi
Radzieckiemu w
1957 r. Ciekawym
faktem jest też to, że
Cieślik był
żołnierzem
Wehrmachtu. Myślę,
że Polacy powinni
pamiętać o tak
wielkiej postaci
polskiego futbolu.
Pamięć o Cieśliku
powinna przetrwać
wiele lat.
   
  Grzegorz Knapp
był żużlowcem
związanym z naszą
okolicą. Urodził się w
Wąbrzeźnie. Przed
śmiercią zajmował
się żużlem na lodzie.
Niestety, 22 czerwca
tego roku, podczas

meczu ligi
holenderskiej
rozgrywanym w
Belgii, zdarzył się
tragiczny wypadek.
Grzegorz uderzył z
dużą prędkością w
bandę. Po próbie
reanimacji zmarł.
Pomimo iż był może
mało znanym
sportowcem,
powinniśmy
pamiętać i
wspominać go przez
długie lata.
  
  Nieodżałowaną jest
wspaniała Kamila
Skolimowska. Była
wielką, polską
sportsmenką. Na
swoim koncie miała
złoto olimpijskie w
rzucie młotem. Biła
wszelkie rekordy i
gromadziła przed
telewizorem tysiące
kibiców. Jej śmierć
wstrząsnęła nawet
tymi, którzy nie
interesowali się jej
zmaganiami na

arenach
międzynarodowych.
Zmarła nagle,
podczas
zgrupowania
reprezentacji
polskich
lekkoatletów.Przyczyną
śmierci była
zakrzepica.
  
  Te wielkie postacie
polskiego sportu
zostaną w naszych
sercach na zawsze.
Swoimi dokonaniami
przysłużyły się
polskim kibicom. Są
wielkimi
sportowcami, którzy
byli potrzebni do
niebiańskiej drużyny.
Zapewne teraz w
niebie uczestniczą w
swoich własnych
mistrzostwach,
niebieskich
olimpiadach.

A.Z.

Jesień w pełni. Bez
ciepłego szalika nie
ma co wychodzić na
dwór. Jest chłodno, a
minusowe
temperatury nocą to
standard. Sorry,taki
mamy klimat.
Pocieszeniem są
zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia.
To niesamowity i
bardzo magiczny
okres, z pewnością
ulubiony czas dla

wielu z nas. W tym
numerze
zaproponuję kilku
ciekawych artystów,
którzy mogą umilić
oczekiwanie na
Gwiazdkę. 
  O twórczości
zalediwe 18-
letniej Lorde 
wspominaliśmy kilka
tygodni temu. Z
niecierpliwością
oczekiwałam na
piosenkę promującą

trzeci z kolei film w
oparciu o kultową
książkę "Igrzyska
Śmierci.Kosogłos". 
Świetna seria,
wcześniejsze filmy
należą do moich
ulubionym.Nie
zawiodłam się i na
Lorde. Piosenka 
genialna, idealnie
pasująca zarówno do
samej artystki, jak i
filmu. Teledysk
również

zadowalający, Lorde
wygląda obłędnie. 
  Polska scena
muzyczna bardzo
prężnie się rozwija.
Uważam tak za
sprawą piosenek,
które w ostatnim
czasie serwuje
nam Mrozu. "Jak nie
my to kto" z
udziałem Tomsona,
"Nic do stracenia"
wraz z
Sound'n'Grace

i najnowsza "Poza
logiką" to utwory,
które warto
przesłuchać.
Sięgnijmy też do
wcześniejszych jego
kawałków t.j. "Miasto
płonie" czy "Nigdy". 
  Emeli
Sande urodziła się w
Wielkiej Brytanii. Ma
niesamowity głos.
Moje ulubione
piosenki w jej
repertuarze

to: "Free", "All the Girl
Love Alice" i " Read
All About It". Jest to
warta uwagi
artystka. 
  Niedługo przyjdzie
czas, w którym na
naszych playlistach
królować będą
piosenki o Bożym
Narodzeniu, Świętym
Mikołaju i choince.
Mam nadzieje, że
nastanie on jak
najszybciej.

K.S.

     CO KRÓLUJE NA PLAYLISTACH?




