
Remote Mars Yard 2017 

 

Strona 2 

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ: 

CZY COŚ Z TEGO BĘDZIE? 

 

Strona 5 

O teatrze i prostactwie 

 

Strona 6 

Gazetka uczniów Prywatnego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego  Nr 1/2017 (71)  

 
„Przyszedł  Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: 

«Pokój wam». 
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok” 

(J 20,19 – 20) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Drodzy 
Rodzice i Uczniowie, 

Profesorowie i Pracownicy, 
Absolwenci i Sympatycy 

Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu! 
 
 

Jezus żyje! 
Wszelkie ciemności i mroki zła: 

 nienawiść, cierpienie, wojny i śmierć 
pokonał potęgą Miłości. 

 
Niech ta Miłość 

przeniknie i wypełni cały świat,   
a zwłaszcza  Wasze życie, 

 by Pokój 
był radością i szczęściem każdego dnia. 

 
 

Z pamięcią w modlitwie 
 

ks. Jerzy Babiak 
dyrektor szkoły 
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W dobie popularnych filmów sci-fi coraz częściej, szczególnie młodzi ludzie, zaczynają interesować się 

nauką. Poprzez pewien serial o grupie naukowców nabór na wydziały fizyczne zwiększył się o pięć pro-

cent. Odkrywanie, badanie, eksperymentowanie staje się modne, zaciekawia i wciąga nowe pokolenia.  

Europejska Agencja Kosmiczna ESA ze swoim projektem edukacyjnym Europejskie Biuro Edukacji Kosmicz-

nej ESERO wychodzi naprzeciw tym zainteresowaniom. Trzeci konkurs Remote Mars Yard, organizowany 

przez wyżej wymienioną instytucję, daje szansę gimnazjalistom oraz licealistom na spełnienie swoich kosmicz-

nych marzeń. Pozwala wcielić się w rolę ekspertów agen-

cji kosmicznej, stać się badaczami, nawigatorami, opera-

torami łazików i wziąć udział w symulowanym lądowa-

niu na Marsie. 

- Biorę udział w tym konkursie, ponieważ chcę rozwinąć 

swoje umiejętności w zakresie astronautyki – mówi 

Krzysztof Migdziński, uczeń klasy pierwszej, który pod-

czas konkursu zajmie się nawigacją. – Chciałbym się do-

wiedzieć wielu informacji dotyczących Marsa,  nowych 

technologii zastosowanych w łazikach kosmicznych. 

Uczestnicy mają za zadanie stworzenie zespołu badaczy i inżynierów, którzy wezmą udział w symulowanym 

lądowaniu na Marsie. Będą musieli zbadać teren jednego z marsjańskich kraterów. Konkurs o miano 

„najlepszych badaczy Czerwonej Planety” potrwa kilka miesięcy i weźmie w nim udział dwadzieścia pięć dru-

żyn z całej Polski. Drużyny będą musiały 

przebrnąć przez kilka etapów rywalizacji. 

Od warsztatów, przez jazdy testowe, pla-

nowanie, aż po jazdy finałowe.  

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczo-

we oraz unikalne warsztaty przygotowane 

przez firmę ABM Space mające zaznajo-

mić zwycięzców z tajnikami pracy konstruktorów łazików. Taka rywalizacja młodych talentów i umysłów ści-

słych przyciąga naprawdę wielu chętnych. Pomaga im zagłębić się we wiedzę w ciekawy, pełen zaangażowania 

i wymagający pomysłowości sposób. Organizato-

rzy konkursu wstrzelili się w panujące trendy 

wśród młodzieży i sprytnie wykorzystali falę po-

pularności na podboje Marsa. 

Kinga Pajęcka 
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To już siódmy raz mam zaszczyt witać w imieniu swoim i mojej cioci, której każdorazowe silne wzru-

szenie towarzyszące tej uroczystości i wiek nie pozwalają na stanie przy mikrofonie, dlatego ja dzięku-

ję wszystkim za obecność w tym miejscu, które jest symbolem męczeństwa i cierpienia wszystkich  

zamordowanych za niewinność strzałem w tył głowy (na  nieludzkiej ziemi). A oto jak opisuje prze-

bieg tej tragedii wysoki urzędnik NKWD – Tokariew, zeznający w sprawie jeńców z Ostaszkowa:  

Oprawcy dostawali wódkę i tzw. ubrania robocze: długie gumowe fartuchy, rękawice i kalosze. Za-

mordowanym owijali głowy mundurami, by mniej było krwi. Później hakiem ciągnięto męczenników 

na zaplecze, gdzie transporter wciągał ciała do sa-

mochodów.   Samochody nakryte plandekami wio-

zły pomordowanych do Miednoje, tam były wyko-

pane głębokie doły, bo trzeba było w nich ukryć 

około sześć i pół tysiąca jeńców z Ostaszkowa. Do-

piero w 2000 roku otworzono w Miednoje cmentarz 

poświęcony poległym, a na tabliczkach pojawiły się 

nazwiska zamordowanych, a wśród nich nazwisko 

Józefa Owsińskiego, którego rozstrzelano za to, że 

był Polakiem, że walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. i został  ranny, że był komendan-

tem policji w Suchowoli, a prywatnie kochającym mężem i ojcem siedmiorga dzieci. A oto garść 

wspomnień obecnej wśród nas córki Stanisławy Hirowskiej z domu Owsińskiej: „Pamiętam, jak tato w 

wolnych chwilach grał na skrzypcach, opowiadał nam o Moskalach, a nawet rysował ich w czapkach z 

czerwoną gwiazdą, uczył nas pieśni patriotycznych, które wspólnie śpiewaliśmy, a w przydomowym 

ogrodzie hodował piękne róże i mówił: to dla waszej wspaniałej mamy. W ogóle byliśmy szczęśliwą, 

bardzo kochającą się rodziną. Ze szczęściem pożegnaliśmy się w dniu 17 września 1939 r., kiedy Ro-

sjanie wkroczyli na terenie wschodnie i w tym samym dniu aresztowali tatę. I tak, jak mówili, trzeba 

karać polskich panów, czyli wojskowych, policjantów, funkcjonariuszy ochrony pogranicza i ich ro-

dziny. Kara zatem spotkała też rodzinę aspiranta Owsińskiego. Zostali zesłani w nieznane w kwietniu 

1940 r.  Podróż, a właściwie uwięzienie w tzw. bydlęcym wagonie z zakratowanym okienkiem trwała 

3-tygodnie. W  wagonach zamykano  około 40 osób  w każdym. Wśród jęków, płaczu, krzyków, bru-

du, dokuczliwego braku wody i jedzenia pociąg dotarł do celu. Maria Owsińska z siedmiorgiem dzieci 

została skazana na 6-letnią gehennę we wsi Bachmut w północnym Kazachstanie. Tam zamieszkali w 

niskiej ziemlance, w której w czasie długich i ostrych zim przed zamarznięciem  ratował kirpicz – był 

to opał zrobiony z krowiego łajna i sieczki. W czasie zimy, kiedy zawiało ziemlankę , trzeba było się 

odkopać, kto pierwszy to zrobił, to potem pomagał sąsiadom. Studnie były zamarznięte i zawiane, 

więc możliwość uzyskania wody ze śniegu była wielkim dobrodziejstwem. Straszny głód, szron na 

WYSTĄPIENIE PROFESOR ELŻBIETY WARULIK PODCZAS 

UROCZYSTOŚCI POD DĘBEM KATYŃSKIM 10 KWIETNIA 
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ścianach ziemlanki, spuchnięte i ropiejące dziąsła to codzienność towarzysząca rodzinie w czasie dłu-

gich i srogich zim. Zdobycie ząbku czosnku i cebuli, jako ratunek przed szkorbutem,  było czystą 

mrzonką, a jednak się udało, dzięki łańcuszkowi z krzyżykiem. Maria Owsińska, by rodzina nie umarła 

z głodu,  zamieniła  złotą obrączkę, pierścionek z brylantem, złote kolczyki swoich czterech córek na 

żywność.  Został tylko złoty łańcuszek i nikła nadzieja, że uda się go wymienić na coś do zjedzenia, bo 

Rosjanie mówili, że złota się nie je, tym bardziej, że oni sami też głodowali. Za ten łańcuszek zrozpa-

czona matka wybłagała od pewnej Ukrainki: pół wiadra ziemniaków, główkę czosnku, 3 buraki oraz 

trochę prosa. W czasie tych długich i bardzo mroźnych zim rodzina marzyła, aby jakimś cudem przy-

szedł do nich ojciec i ich uratował albo, jeśli tato się nie zjawi, to żeby ,o ile jest taka wola Boża, 

umrzeć razem. W 1944 r. umarł siedmioletni brat, Tadzio. Matka z szóstką dzieci dotrwała do końca 

wojny. Wtedy po raz pierwszy od pięciu lat zniknęło widmo głodu. Jesienią 1945 r. rodzina dostała 

dużo zboża, ziemniaków, trochę oleju ze słonecznika i codziennie tzw. „pieregon”, tj. mleko odtłusz-

czone, prawie niebieskie, tak bardzo było chude. W Bachmucie wybuchła epidemia tyfusu brzusznego 

i plamistego, nie oszczędziła ona nikogo z rodziny, ale też nikogo nie uśmierciła i tak szczęśliwie w 

marcu 1946r. cała siódemka do-

czekała się powrotu do ojczyzny, 

łudząc się nadzieją, że odnajdą 

ukochanego męża i ojca, i po-

wróci do nich szczęście”. Nieste-

ty, w 1940 r. sowieckie NKWD 

zdradzieckim strzałem w tył gło-

wy nie tylko odebrało życie pol-

skim patriotom, ale przyczyniło 

się do niewyobrażalnej tragedii 

ich rodzin. Wiele trzeba było lat, 

zanim można było otwarcie mó-

wić o zbrodni w katyńskim lesie i o cierpieniu ich bliskich oraz oddać im należną cześć. Moja ciocia 

powiedziała mi, że od siedmiu lat ma pełną świadomość, że jej tato rzeczywiście powrócił do Polski. 

Ma tu swój dom, dąb i kamień na dziedzińcu parafii Chrystusa Króla. Zapewne tam, w zaświatach, cie-

szy się z Waszej obecności, bo Wy potwierdzacie swoim tu przybyciem, że los bestialsko zamordowa-

nych męczenników sprawy narodowej i udręczonych na zesłaniu ich rodzin nie jest Wam obojętny. 

Jednak nie spotkalibyśmy się tu, gdyby nie inicjatywa i skuteczne działanie księdza Jerzego Babiaka, 

dyrektora Liceum Salezjańskiego, stąd po raz siódmy składam Księdzu wyrazy wdzięczności za wi-

doczne utrwalenie pamięci o patriotach sprzed 77 lat, a wszystkim zgromadzonym za szlachetne serca, 

poczucie obowiązku uświęcenia swoją obecnością męki zamordowanych z listy katyńskiej gorąco 

dziękuję  … 
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                         Magdalena Dzwonkowska  Miłość Boża     

  

Panie,  

ja pojąć tego nie mogę, 

jak wiele zawdzięczam Tobie. 

Kiedy jest źle i ciemność mnie otacza, 

Ty światło pokoju roztaczasz. 

Kiedy cierpię i sił mam mało, 

to przypominam sobie, 

że Twoje Ciało bardziej cierpiało. 

Przybito Cię do krzyża. 

Krew Twoja popłynęła... 

Z miłości do nas, Panie, 

tak bardzo się uniżasz. 

Bóg o Tobie nie zapomniał 

On zesłał Ciebie – Syna – 

Bo miał niezwykły plan... 

W niedzielę Syn zmartwychwstał! 

Radość niespotykana! 

Uczniowie oczom nie wierzą. 

Jezus żyje i pokój niesie, 

A śmierć jest już pokonana!  



 

 

6 Strona 

W dzisiejszych czasach wiele mówi się o wirtualnej rzeczywistości. Technologia idzie naprzód, ale w 

kwestii interakcji człowieka z ruchomym obrazem stosunkowo niewiele zmieniło się od 1891 roku i 

wynalazku Thomasa Alvy Edisona –  kinetoskopu.  

Oczywiście na przestrzeni lat w wyniku postępu technologicznego obraz staje się coraz wyraźniejszy i bar-

dziej kolorowy, a wyświetlany na specjalnie stworzonych do tego ekranach – od prostych kineskopów po 

nowoczesne panele OLED – przybliża nas do rzeczywistości. Jednak interakcja człowieka z materiałem wi-

deo, nawet w przypadku najnowocześniejszych dziś technologii, wciąż ogranicza się jednak w gruncie rze-

czy do tego samego co przed laty – biernego obserwowania wydarzeń na ekranie.  

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, które mają za zadanie przenieść użytkownika do świata marzeń i 

iluzji. Ponoć w przyszłości okulary VR mają być standardem, lecz póki co wszystkie tego rodzaju dostępne 

na rynku rozwiązania są niedoskonałe i nie spełniają naszych wymagań. Korzystając z okazji, że mój brat 

zamówił jedno z dostępnych na Allegro urządzeń VR, postanowiłem na przykładzie tego urządzenia spraw-

dzić, jak może wyglądać wirtualny świat. Na samym początku warto wspomnieć, że takie okulary stają się 

coraz bardziej popularne. Obecnie każdy 

przysłowiowy Kowalski może pozwolić 

sobie na zakup tego rodzaju sprzętu w 

bardzo przyzwoitej cenie. Model, który 

udało mi się testować, kosztował około 

60 zł z przesyłką. Okulary przysłano w 

prostym, białym kartonie. W środku pu-

dełka oprócz samych okularów dołączono 

standardowo instrukcję, fakturę oraz ście-

reczkę do szkieł. Produkt prezentował się 

dosyć okazale, i wizualnie nie różnił się 

od drogich egzemplarzy, chociaż po 

otwarciu opakowania w pomieszczeniu wyczuwalny specyficzny zapach taniego plastiku.  

Produkt posiadał dwie "rolki", które służyły do przybliżania oraz przesuwania szkieł po osi poziomej. Cały 

uchwyt, który zakłada się na głowę, sprawiał wrażenie, jakby miał zaraz się rozpaść, więc na wszelki przy-

padek postanowiłem zbytnio nim nie majstrować. Przed rozpoczęciem zabawy w wirtualnym świecie należy 

wyjąć i umieścić w specjalnym pojemniku nasz telefon. W moim przypadku był to iPhone 7 firmy Apple. 

Celem zwiększenia doznań producent zalecał użycie słuchawek, co też uczyniłem.  

Moje osobiste odczucia po korzystaniu z okularów były raczej negatywne, gdyż odzwierciedlały niedosko-

nałą rzeczywistość. W tym momencie można poddać mój eksperyment krytyce, że to nie był najnowszy mo-

del Oculus albo inny produkt z flagowych VR'ów. Owszem, ale tak naprawdę w praktyce nie zmienia to ska-

li doznań. Miałem okazję, będąc w jednej z wrocławskich galerii, testować Samsunga Gear VR, który prócz 

paru szczegółów, jak wygoda używania, oferował dokładnie takie same doznania. Uważam, że dopóki nie 

zostanie poprawiona jakość obrazu, dopóty nie ma co liczyć na pełne spopularyzowanie tej technologii. Te-

raz rzesza fanów rzuci się na mnie i przypomni mi o Google Glass, więc uprzedzając, powiedzcie mi: czy 

one czasem nie były tylko marketingowym wytworem producenta? Jestem pewien, że za pewien czas poja-

wią się urządzenia, które przeniosą nas w świat odległej historii czy też literatury, jednak na dzisiaj jest to 

zdeformowany i niedoskonały obraz naszej fantazji i marzeń. Z jednej strony cieszę się, że technologia idzie 

do przodu i ciągle się rozwija, zaś z drugiej strony uważam, że to ogranicza wielu ludzi. Zazwyczaj łatwiej 

jest założyć okulary i włączyć film niż wybrać się na spacer. Zwłaszcza teraz, gdy wiosna dostarcza nam 

tylu barw i rzeczywistych przeżyć. Patrząc na to, ile osób w tym momencie nie potrafi odróżnić świata real-

nego od wirtualnego, obawiam się, że gdy technologia VR zostanie w pełni spopularyzowana, wówczas stra-

cimy całkowity kontakt z prawdziwym światem.  

                                                                                                                                          Kacper Telesz, kl. 2  

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ: CZY COŚ Z TEGO BĘDZIE? 
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Poniżej zamieszczamy recenzję przedstawienia pt. „Inka”, które wspólnie oglądnęliśmy w trakcie Rekolek-

cji Wielkopostnych. Zapraszamy do publikacji także innych opinii na temat spektaklu w kolejnym numerze 

„Kontaktu” 

                      Redakcja 

Nie od dziś wiadomo, że teatr i jego przeznaczenie jest różnie wyznaczane przez wielu twórców i widzów. Dla jednych 

jest to miejsce politycznych rozgrywek,  dla innych sfera sacrum  o niemal boskim pochodzeniu, a dla jeszcze innych 

zwykła rozrywka tworzona tylko i wyłącznie ku uciesze widzów . Ustalmy jednak jedną rzecz: teatr to sposób kreacji, 

forma sztuki chwytająca myśl, ideę lub samą formę, nadający jej znaczenie, które widz poprzez kontekst i swoje własne 

odczucia odczytuje i wyciąga z niej wnioski lub po prostu poddaje się emocjom, a ich negatywność lub pozytywność nie 

ma znaczenia. Sam fakt odczuwania jest niezmiernie ważny, ponieważ nie ma nic gorszego od dzieła, które pozostawia 

obojętnym. Nie znaczy to jednak, że takie składowe, jak forma, estetyka czy sama przedstawiana myśl są mniej znaczące. 

Wszystkie one odgrywają taką samą rolę w odbiorze utworu i na nich możemy oprzeć jakąkolwiek ocenę dzieła. 

     Po tych kilku słowach wstępu, chciałbym skupić się na spektaklu napisanym i wyreżyserowanym przez Renatę Jasiń-

ską pod tytułem “Inka” zrealizowanym w Teatrze Arka we Wro-

cławiu. Przedstawienie pokazuje ostatnie dni życia siedemnasto-

letniej sanitariuszki AK w więzieniu, włączając w to brutalne 

(według samej reżyserki)  sceny przesłuchań i wiele scen o na-

turze fantastycznej wyciągniętych jakby żywcem z “Dziadów”,  

w których pojawiają się duchy poległych w I i  II wojnie świato-

wej. 

   Pierwsze sceny niemalże półtoragodzinnego spektaklu przed-

stawiają nam samą Danutę Siedzikówną jako infantylną i pre-

tensjonalną dziewczynkę skaczącą przez sznur i nucącą pod no-

sem patriotyczną pieśń, która z czasem zaczyna rozbrzmiewać 

coraz głośniej, aż słyszymy dumną pieśń o odwadze i sile. Sama 

scenografia – minimalistyczna, aczkolwiek idealnie oddająca 

nastrój zimna i grozy, który najprawdopodobniej pani reżyser chciała również przenieść na aktorów; niestety bezskutecz-

nie, ponieważ w następnej scenie pojawiające się postacie pomimo jasno określonych zasad poruszania się tworzą układy 

symbolicznie nie do odczytania, jakby symbol w ogóle nie zaistniała w umyśle pomysłodawcy. 

     Duchy, gdyż tym są wspomniane wcześniej postacie, mówią nam w dość enigmatyczny sposób o tym, jak zachowała 

się bohaterka w stosunku do przesłuchań i chęci wyciągnięcia z niej informacji o AK. Treść tych wypowiedzi, jak i za-

równo całego przedstawienia można streścić w słowach “Zachowała się jak trzeba”, a wszelkie monologi, zarówno du-

chów, jak i głównej postaci, są tylko wariacjami na temat tego zdania podbudowanymi ideą walki szlachetnej Polski z 

bezbożnym i złym wrogiem.  Wartości zawarte w całym spektaklu nie sprowadzają się do niczego więcej, będąc tylko 

powierzchownym obrazem patriotyzmu wywodzącego się z Mickiewiczowskiego mitu o Polsce jako o mesjaszu naro-

dów. Ta powtarzalność i monotematyczność nie tylko nudzi, ale też niezmiernie irytuje, nie ze względu na samą patrio-

tyczną ideę, ale na to, jak banalnie i nieprzemyślanie jest pokazana,  co jest ignorancją zastosowaną nie przez widza w 

stosunku do twórcy, lecz na odwrót.  

   W spektaklu pojawiają się również funkcjonariusze UB, którzy muszę powiedzieć byli chyba najmniej męczącymi po-

staciami, pomimo sztampowej i uproszczonej formy ich przedstawienia, w ogóle nie skupiającej się na psychologicznej 

stronie tych bohaterów. Pokazani jako pijacy i maszyny wierzące Stalinowi, a następnie jako brutalni i przebiegli specjali-

ści od przesłuchań torturujący sanitariuszkę, tekstem wręcz wpychając widowni do głów myśl, że Inka “zachowała się jak 

trzeba”. 

     Niestety, jest to przykład spektaklu zrealizowanego z bardzo ubogich w przemyślenia pobudek ideowych, którego 

tekst nie pozostawia wątpliwości, jakie odczucia (i jak prosto sformułowane) w stosunku do patriotyzmu ma autor tekstu  

i reżyser, ale nic poza tym. Brak autentyczności postaci i ich ruchy bez wyrazu zmuszały tylko i wyłącznie do przemyśleń 

za jakie grzechy przypadło mi pokutować, oglądając ten twór.  Pani Renata mówi o swoim spektaklu jako o stanięciu do 

artystycznego apelu pamięci, jednakże wydaje mi się, że nikt nie chciałby być wspominany przedstawieniem tak prostym, 

płytkim i nieprzemyślanym jak “Inka”, a jeśli utwory o tych, o których reżyserka chce, żebyśmy pamiętali, będą tworzone 

w tak pretensjonalny sposób, to możemy być pewni, że długo nie ostaną w pamięci społeczeństwa. 

~KontrabaS 

“O teatrze i prostactwie” 
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CZARNO-BIAŁE SO-

CZEWKI 

Wielu ludzi twierdzi, że świat jest 

taki, jakim oni sami go widzą ze 

swojej perspektywy. Zazwyczaj są 

to osoby, które mają jeden pod-

stawowy problem – boją się my-

śleć. Każdy z nas przechodzi przez 

etap, w którym zaczyna samo-

dzielnie dochodzić do pewnych 

wniosków.   

 Niestety są też osoby, któ-

re przez swój egoizm bądź lęk boją 

się spojrzeć na świat z innej per-

spektywy niż z tej, która im towa-

rzyszyła od dziecka. W tym mo-

mencie rodzi się pytanie, jedno z 

podstawowych – jak jest napraw-

dę, jaki naprawdę jest świat?  

 Sądzę, że to jest ta chwila, 

w której sami wybieramy nowe 

soczewki. Możemy wziąć te kolo-

rowe, pełne nowych możliwości, 

chęci pomocy, szacunku i toleran-

cji, np. religijnej. Niestety, ale 

większość ludzi woli czarno-białe. 

To jak to jest? Świat to same zło i 

dobro? Jesteśmy albo idealni, albo 

upadamy tak nisko, że zasługuje-

my na potępienie? Czy raczej 

świat to dobre i złe decyzje? A 

może nie zawsze jest tylko zło i 

tylko dobro?  

 Ludzie wybierający dwu-

barwny światopogląd są najczę-

ściej zamknięci na wszelkie inne 

racje, a z czasem na ludzką krzyw-

dę. Myślę, że przez takie patrzenie 

omijamy daleko tematy wojny, 

głodu na świecie, pomocy oso-

bom, które naprawdę potrzebują 

pomocy. Ludzie patrzący czarno-

biało zazwyczaj sądzą, że jeśli ktoś 

jest inny (w domyśle: ma inne 

zapatrywania, kulturę), idzie od 

razu do segregacji: jest albo zły, 

albo dobry. Czy naprawdę warto 

utrudniać sobie życie takimi so-

czewkami? Nie lepiej spojrzeć na 

człowieka i świat z perspektywy 

bardziej kolorowej? Jeśli każdy z  

Wielce upraszczając, czyli robiąc coś, co naszemu niemieckiemu przyjacielowi 

Nietzschemu na pewno by się nie spodobało, istnieją dwa rodzaje filmów –  te, któ-

re przyspieszają bicie naszego serca dlatego, że są pełne zwrotów akcji i mniej lub 

bardziej spodziewanych przewrotów i takie, w których nie ma fajerwerków ani 

szybko zmieniających się ujęć, tylko cisza i spokój, czyli idealny nastrój nie tylko 

do zastanowienia się nad przekazem filmu, ale też do odnalezieniu głębi poezji, a 

czemu właśnie jej? Ponieważ film “Paterson” posiada nie tylko naturę filozoficz-

ną, ale także poetycką. 

         Tytułowy Paterson (którego imienia nie poznajemy przez całe sto trzynaście mi-

nut filmu) jest kierowcą autobusu. Reżyser odsłania nam tydzień z jego życia i tak na-

prawdę nie dzieje się w nim nic szczególnego, wstaje chwilę po szóstej, całuję na poże-

gnanie miłość swojego życia, je śniadanie, a do pracy idzie na piechotę. Bez odtwarza-

cza muzyki czy smartfonu przemierza tę samą drogę, obserwując to, co dzieje się do-

okoła niego, zawsze skupiony na tym, na czym powinien się skupiać, ale  wyróżniającą 

go cechą na tle innych kierowców autobusów w Paterson (to również nazwa miasta, w 

którym dzieje się akcja, przypadki nie istnieją, szczególnie w filmach) jest to, że nasz 

główny bohater żyje poezją, zarówno tą napisaną przez innych, ale co ważniejsze, tą, 

którą tworzy sam.  

           Jim Jarmush, znany szerszej publiczności głównie dzięki takim filmom, jak 

“Tylko kochankowie przeżyją” czy “Kawa i 

papierosy”, zwraca uwagę i kreuje, zresztą 

jak zwykle, coś niespotykanego dotąd w 

świecie kina; w tym przypadku jest to sama 

postać Patersona, poety wrażliwego, ale ci-

chego, pełnego uczuć, ale spokojnego i nie 

chcącego zmienić swojego życia z wyłącznie 

jednego powodu, bo jest mu z nim dobrze. 

Wchodząc z ruchliwej, głośnej ulicy, do gło-

śnego, zatłoczonego kina, siadając w fotelu, 

wciąż tak naprawdę żyjąc naszymi sprawa-

mi, które trzeba jak najszybciej załatwić, 

jesteśmy wyciągani z niego w miarę trwania 

filmu, do sielankowego i spokojnego życia 

głównego bohatera. Ujęcia i ich granie kolo-

rem odgrywa niezmiernie ważną rolę u Jim-

miego. W filmie dominują ciepłe uspokaja-

jące barwy, a ujęcia bez samego Patersona 

niemalże nie istnieją, co daje nam klarowny 

obraz, kto jest najważniejszy w tym dziele 

pochwały życia twórczego, ale jednakowoż stoickiego.  

      Technicznie film ten jest bezbłędnie zrealizowany, nadając każdej akcji znaczenie, 

a każdemu znaczeniu odniesienie do głównego bohatera, zresztą idealnie zagranego 

przez Adama Drivera,  (znanego również z roli Kylo Rena w epizodzie VII Gwiezd-

nych Wojen) który po raz kolejny udowadnia, że potrafi nas zaskoczyć zakresem swo-

ich performatywnych możliwości. Treść i morał z kolei, zależy już tylko od odbioru 

widza. Czy to tylko nudna opowieść o romantyku bez celu w życiu? Czy poradnik jak 

być szczęśliwym? 

    Żeby się przekonać, zapraszam do kin, ponieważ jest jeden z niewielu filmów ostat-

nich lat, który naprawdę warto obejrzeć. 

 

~KontrabaS 

o liściu na wietrze, poezji i pochwale życia spokojnego 
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 CZARNO-BIAŁE SO-

CZEWKI 
(dokończenie) 

nas by segregował wszystko na 

dwie strony, to doszlibyśmy do 

samowyniszczenia. Ludzie zaczęli-

by dążyć swoim egoizmem do 

perfekcji, do tego, by panowało 

samo dobro. A my – istoty myślą-

ce, dobrze wiemy, że to niemożli-

we, że żadnemu z nas nie uda się 

być idealnym. Może faktycznie te 

kolorowe barwy dałyby nam wię-

cej możliwości do myślenia? Wte-

dy świat stałby się bardziej otwar-

ty na pomoc innym. Na to, że każ-

dy z nas, nieważne jakiego wyzna-

nia, pochodzenia – zasługuje na 

to, by być traktowanym z szacun-

kiem. Zaczęlibyśmy być wrażliwsi 

na to, że faktycznie są tuż obok 

nas (bo przecież świat jest mały), 

osoby, które niczym nie winiąc, 

giną, umierają z głodu... A świat 

patrzy na to założonymi rękami, 

bo niektórzy sądzą, że skoro oni są 

"inni" niż my, to nie możemy im 

pomóc. Czy naprawdę ludzie są 

takimi egoistami, że żądają bycia 

od innych takimi jak oni chcą?! 

Świat jest kolorowy, i nic się na to 

nie poradzi. Jedyne co można 

zmienić, to przestać bać się my-

śleć inaczej. Wystarczy zmienić 

soczewki do patrzenia na świat... 

    

       Teresa Bykowska, kl. 1 

Tylko nieliczni wiedzą, że uczniowie naszej szkoły, Teresa Bykowska, Kamila Mrugowska, Kacper 
Słowik, Patrycja Szwabowicz oraz Joanna Zdybel, związani z działającym przy Salezie teatrem 
NOOR wystąpili 5 marca na scenie wrocławskiej PWST przy ul. Braniborskiej w przedstawieniu 
dyplomowym Karoliny Okurowskiej pt. „Yemaya – królowa mórz”. Choć wiadomo, że w takim 
miejscu trzeba spodziewać się wymagającej publiczności, spektakl nagrodzony został gorącymi 
brawami. Recenzję z kolejnego przedstawienia zamieszczamy poniżej, mając nadzieję, że czas 
teraz na przedstawienie w Salezie. 

                                                                                             Janusz Kaczorowski 

 "Jeśli kosmos mieści się w małym dziecku, to ile miejsca musi mieć w sercu... ?" - czyli po-
krótce o relacjach, wrażliwych dzieciach, rozmawianiu z kranem i kilku innych kwestiach 

Podziemia kościoła Chrystusa Króla... Ciemna sala, w której gromadzą się ludzie. Na scenie można 
dostrzec leżące postacie, trwające w bezruchu ku zaciekawieniu widzów. Po chwili światła zaczy-
nają gasnąć, krzyki cichnąć, a postacie wykonują zaplanowany wcześniej układ. 

 Spektakl opowiada historię Omara, chłopca o wyjątkowej wrażliwości, z powodu której wyni-
kały różne jego ekscentryczne zachowania, 
np.zdarzało mu się rozmawiać z kranem i kwiatami, 
co bardzo niepokoiło jego ojca, próbującego wyko-
rzenić u niego te zachowania, jednak bezskutecznie – 
Omar pozostał sobą. Na tle osobistych problemów 
naszego bohatera nad ludźmi zawisa widmo masowej 
tragedii – ich rodzinna planeta przestaje istnieć. Wy-
rusza więc z ojcem na wzburzone wody Oceanu, aby 
odnaleźć dla siebie i nielicznych ocalonych nowy 
dom. Statek jednak rozbija się, a Omar trafia do pod-
wodnego świata, gdzie króluje Yemaya, potężna 
władczyni Oceanu, obawiająca się tylko dwóch istot: 
Serca Oceanu i człowieka. Tutaj nasz bohater poznaje rzeczywistość, której nie potrafiłby wyobrazić 
sobie żaden dorosły. Gdy przedstawienie się kończy, publiczność reaguje burzą oklasków, a upojeni 
swoim sukcesem aktorzy kilkukrotnie się kłaniają, a następnie pędzą, aby spotkać się ze swoimi naj-
gorliwszymi fanami – rodzicami. 

 Atmosfera stworzona na sali była naprawdę tajemnicza i skłaniająca do zapatrzenia się w 
scenę, na któej czekało nas tylko kolejne zadowolenie, wywołane niezwykle emocjonalną grą aktor-
ską – aktorzy genialnie potrafili wyrazić emocje, co budowało wspaniały klimat. Do niewątpliwych 
plusów zaliczyć można z pewnością wykorzystanie świecących elementów przy tworzeniu postaci 
ryb, królowej i innnych stworzeń morskich, które  zachwycały oryginalnością i pozwalały "zawiesić 
na sobie oko". 

 Przedstawienie miało zdecydowanie mniej niedociagnięć niż plusów, jednakże tym, co szcze-
gólnie kłuło w oczy, jest ubiór ojca Omara, przypominający ubiór gimnazjalisty, a nie mężczyzny w 
średnim wieku, co psuło trochę jego wiarygodność, ale gra aktorska Taty na szczęście pozwała zapo-
mnieć o tym małym, aczkolwiek bardzo istotnym detalu. 

 Mój werdykt: warto było. Myślę, że każdy człowiek posiadający odrobinę wrażliwości, wyro-
zumialości dla drobnych niedociągnieć, a przede wszystkim zamiłowania do sztuki wyjdzie po spek-
taklu z rozpromienioną, a być może także zapłakaną twarzą, lecz z pewnością nie będą to łzy wywo-
łane bolesną goryczą zmarnowanych pieniędzy i czasu.      

Kacper Adamowicz, kl. 1 

Kinga Pajęcka 
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Kacper Telesz 
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