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Kurier z Paryskiej – kwiecień 2017

Wiosna się zaczęła, a my jakoś nie czujemy jeszcze jej
klimatu. Moim pomysłem jest wybranie się na
rodzinny piknik. Przebywając w plenerze, w
bezpośrednim kontakcie z budząca się do życia
przyrodą , łatwiej „wejdziemy” w tę najpiękniejszą
porę roku.
Ostatnio minęła 91 rocznica urodzin Andrzeje
Wajdy -świetnego, polskiego reżysera filmowego. Z tej
okazji klasa pierwsza gimnazjum wybrała się do kina i
obejrzała wspaniale zrealizowany materiał filmowy o
tym wielkim twórcy.
Możecie jeszcze nie wiecie, że rozpoczął się tak
zwany Światowy Rok pod znakiem Williama Szekspira.
Aby przybliżyć Wam sylwetkę tego świetnego pisarza,
drukujemy kilka artykułów autorstwa naszych
gimnazjalistów. Jestem przekonana, ze poszerzą
Waszą wiedzę na temat tego
wielkiego dramaturga i poety.
Wielu z nas nie interesuje
się samorządem szkolnym.
Możliwe, że często zwyczajne
lekceważenie wynika z braku
wiary w jego skuteczność.
Jego przewodniczący przygotował dla Was list otwarty.
Dodam jeszcze jedynie, że gimnazjaliści przez
tydzień gościli w swoich domach rówieśników z
Majorki, którzy przyjechali do nas w ramach
dwustronnej wymiany. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć
się, jak się udała, przeczytajcie ten numer gazetki.
A teraz bez ociągania, zapraszam do lektury kolejnej
edycji Kuriera z Paryskiej.
Zosia Robińska
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,,Ufając, stajemy się silniejsi!’’
Ekhem, ekhem…

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Czwartego października w demokratycznych wyborach zostałem
przewodniczącym Samorządu Szkolnego. Jest to odpowiedzialna
funkcja, ponieważ szkoła to skomplikowany organizm.
Moim głównym celem jest reprezentowanie Was i dlatego pragnę
dzielić się z Wami informacjami i swoimi przemyśleniami. Jako jeden
z autorów piszących do Kuriera z Paryskiej, uznałem, że najlepsza
formą komunikacji między nami będą łamy tego pisma.
Chciałbym z Waszym udziałem wzbogacić życie naszej szkoły.
Wybrałem hasło, którym będę się kierował: ,, Ufając, stajemy się
silniejsi!’’ Jestem Waszym kolegą, więc zawszę będę wam ufał i
pomagał. Możecie przyjść do mnie i zwierzyć się albo podsunąć mi
jakiś pomysł. Chętnie Was wysłucham i postaram się pomóc w
rozwiązaniu Waszego problemu, kłopotu. Ważnym elementem mego
programu, z którym szedłem do wyborów, było przywrócenie
możliwości korzystania z telefonów. Napisałem petycję, którą
podpisało ponad 80 osób, a także odbyłem rozmowy z panią Dyrektor.
Ostateczny werdykt nie jest przesądzony, ale jestem dobrej myśli. W
tej kwestii chciałbym poprosić Was o dalsze wspieranie moich
wysiłków. Nie chciałbym, żeby samorządność w naszej szkole istniała
tylko w nazwie. Samorząd, to udział uczniów w kreowaniu życia całej
szkoły.
Poza tym chcę promować ekologię, wprowadzając kosze do recyclingu.
Mój tata bierze udział w organizacji Święta Saskiej Kępy. Wiem
również, że trwają przygotowania w naszej szkole do udziału w tym
wydarzeniu. Bardzo chciałbym, aby nasz występ był pozytywnie
zauważony i liczę na Wasze zaangażowanie w rolach, które Wam
przypadły. A przecież będziecie brali udział w programie muzycznym i
edukacyjnym promującym wybrane dziedziny nauki.
Moim celem jest przywrócenie Wam, Uczniom waszych praw i
zapewnienie nowych. Nie będzie to łatwe zadanie, czekają nas nie
tylko sukcesy, ale i trudności oraz nowe wyzwania.
Wspólnie poradzimy sobie i przezwyciężymy je wszystkie!
Przewodniczący Samorządy Szkolnego,
Krzysztof Galla
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SZEKSPIR BYŁ AKTOREM
Spośród wielu różnych informacji i ciekawostek na temat
życia Williama Szekspira zainteresował mnie fakt, że sławny
pisarz występował jako aktor. Ta profesja była jego pierwszym i
głównym zawodem. Po zawarciu małżeństwa i przeprowadzce do
Londynu zaczął grywać w teatrach oraz dworskich
przedstawieniach. Występował nawet przed samą królową
Elżbietą I. W ten sposób rozpoczęła się jego kariera artystyczna.
Gdy z czasem zajął się pisaniem sztuk, natychmiast przyniosło
mu to sławę. Jednak pomimo zdobytego za życia rozgłosu,
największą popularność zyskał po śmierci.
Udało mi się trafić na kilka cytatów, w których sam Szekspir
odnosi się do aktorstwa. Autor porównuje życie do teatru, w
którym występuje i gra człowiek. Skojarzenia ze sceną są
wykorzystywane w utworach Szekspira bardzo często. Na
poparcie przytoczę dwa cytaty.
W „Makbecie” autor pisze:
„Życie jest tylko przechodnim półcieniem,
Nędznym aktorem, który swą rolę
Przez parę godzin wygrawszy na scenie
W nicość przepada - powieścią idioty,
Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą.”
W „Jak wam się podoba?”:
„Cały świat to scena,
A ludzie na niej to tylko aktorzy.
Każdy z nich wchodzi na scenę i znika,
A kiedy na niej jest, gra różne role.”
Źródło: akt II, scena 7
Umiejętność wchodzenia Williama w różne role wywołała
podejrzenia, że tak naprawdę nie był on autorem swoich sztuk.
Dziełom Szekspira przypisuje się nazwiska wielu twórców.
Szperając w różnych materiałach, trafiłam na tekst, który
wymienia ich aż 50.
Istnieje również teoria, że William był jedynie aktorem, a
twórcą wszystkich dzieł jemu przypisanych, był hrabia o tym
samym nazwisku Shakespeare.
Ola Piasta 1G
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William Shakespeare - twórczość
William Shakespeare był wybitnym poetą i pisarzem, jednak
zagubilibyśmy się w niezliczonej ilości jego utworów, zarówno tych
znanych całemu światu jak i mniej popularnych. Dlatego eksperci
literaccy dzielą jego prace na następujące kategorie :
- wczesne komedie i kroniki (ok. 1590 – 1596 r.)
- utwory z okresu pośredniego, w którym powstały najbardziej znane
sztuki (ok. 1597 – 1609 r.)
- późne romanse (ok. 1610 – 1612 r.)
O ile jego wcześniejsze dzieła mają bardzo różny charakter, te, pisane
później poruszają podobne tematy np. przyjaźń, miłość, zdradę,
morderstwo, władzę i ambicję. Utwory powstałe jako ostatnie zawierają
w sobie elementy fantastyczne i psychologiczne, błyskotliwe
rozwiązania. Pierwsze duże wydanie tych dzieł nastąpiło w 1623 roku.
Obecnie są określane mianem Pierwszego Folio i zawierają 36
utworów, w tym najbardziej znane np. ‘’Romeo i Julia’’, ‘’Hamlet’’,
‘’Makbet’’. Również w nim został zawarty pierwszy podział sztuk na
kategorie. W międzyczasie ukazywały się również pirackie wersje prac
Shakespeare’a, które występują pod nazwą Fałszywego Folio.
Styl Shakespeare’a miał duży wpływ na teatr w tamtych czasach. Jego
twórczość została doceniona przez intelektualistów jak i również tych,
którzy szukają zwykłej rozrywki. Za czasów pisarza, sztuki wystawiane
na deskach teatru miały charakter bardzo moralizatorski, a fabuła
była mało realistyczna. Pod koniec XVI wieku wiodący pisarze
odchodzili od tradycyjnych koncepcji. Ich dzieła łączyły w sobie
poetycki styl i filozoficzne odniesienia. Były łatwo przyswajalne a
jednocześnie mniej dwuznaczne. Rzadziej wykorzystywano alegorię.
Inspirowany tym stylem, Shakespeare udoskonalił go i wyniósł na
wyższy poziom.
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Jego dzieła zostały również docenione w Polsce. Wielu polskich
twórców było zafascynowanych sztukami Williama i wykorzystywało
cytaty z nich w swoich utworach. Byli to między innymi : Juliusz
Słowacki, Stanisław Wyspiański, a także Adam Mickiewicz.
Na podstawie analizy dzieł Shakespeare’a można wywnioskować, że
tworzył on postacie o bogatych i skomplikowanych portretach
psychologicznych. Bohaterowie są postawieni przed skomplikowanymi
wyzwaniami i decyzjami życiowymi oraz moralnymi. Makbet musi
zdecydować, czy być lojalnym wobec króla i pełnić funkcję wyłącznie
jego sługi, czy może pozbawić go życia i tym samym złamać kodeks
rycerski, zabijając Dunkana. Z kolei Hamlet z jednej strony pragnie
pomścić śmierć ojca i zamordować jego zabójcę, a z drugiej ma
świadomość, że pozostaje to w sprzeczności z jego humanizmem i
osobistą wrażliwością. Romeo i Julia muszą zaś rozważyć, czy zostać
kochankami i spełnić swoje wielkie uczucie, a tym samym
wypowiedzieć lojalność wobec własnych rodów, czy też porzucić miłość
i nie wprowadzać zamętu w rodzinach. Wszyscy bohaterowie znajdują
się więc w niezwykle trudnej, wręcz tragicznej sytuacji wyboru.
Sztuki tego artysty zadziwiały ówczesną publiczność nie tylko
walorami artystycznymi, ale też bogatymi portretami
psychologicznymi bohaterów. Dlatego warto je czytać, choćby po to,
aby zgłębić wiedzę na temat ciekawego przedstawienia postaci i
psychologicznych tematów.
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Szekspir a współczesność
Wiele osób uważa, że dzieła
Szekspira to już przeszłość.
Myślą, że teraz to się już ich
nie czyta, że nie są popularne.
Otóż mylą się. Jego sztuki nadal są wielbione, interpretowane oraz
ekranizowane. Utwory Szekspira należą do kanonu lektur szkolnych. Współcześni
przedstawiciele środowisk twórczych bardzo często się do nich odwołują.
Bohater dziś
Tematy i problemy, które Szekspir poruszał pozostają wciąż ponadczasowe, np.:
miłość, zdrada, śmierć. Potrafił te wszystkie uczucia opisać i zaprezentować w
przekonującej formie. Rozumiał naturę ludzką, jej słabości i dziwactwa. To na tym
polegał fenomen Szekspira.
Interpretacje
Wielu badaczy próbuje zrozumieć jego dzieła i je zinterpretować. Każdy robi to
inaczej. Można np.: udać, że akcja Hamleta dzieje się teraz, a główny bohater
stracił ojca i musi sobie z tym poradzić. Jego matka wyszła za mąż za wuja i jest
to kolejny dramatyczny problem bohatera. Obrazy powyższe mogą być nawet
wykorzystane w terapii psychologicznej, gdyż w dramatach Szekspira człowiek
zostaje postawiony w trudnej sytuacji i zmuszony jest do dokonania
niewyobrażalnie trudnego wyboru. Często wybiera źle a my, żyjąc w XXI wieku,
możemy uczyć się na błędach tamtych bohaterów.
Szekspir jako autorytet
Szekspir był i pozostaje inspiracją dla wielu twórców, nie tylko teatru.
Nakręcono o nim i o jego dziełach wiele filmów, powstało wiele przedstawień
muzycznych, baletowych. Młodzi artyści uczą się z utworów Szekspira.
Odwołanie do klasyków
Mimo tych wielu ciekawych opcji, warto również usiąść sobie kiedyś w
wygodnym fotelu i po prostu przeczytać w oryginale któreś z jego dzieł i samemu,
na własnej skórze doświadczyć, czym jest Szekspir. Aby zrozumieć dlaczego jest
taki sławny i na czym polega magia Szekspira.
Czas to bariera?
Szekspir miał prawdziwy talent. Brał nas w podróż po ludzkich emocjach,
słabościach, namiętnościach i nadal porywa. Kilka wieków dzielących nas nic nie
zmienia. Nadal będziemy się fascynować tym co nam po sobie pozostawił.
Zosia Robińska
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Palma w Warszawie:
Wymiana międzynarodowa w Społecznym Gimnazjum nr 3
im. Zawiszy Czarnego
O tym, że podróże kształcą nie trzeba w dzisiejszych czasach
nikogo przekonywać. Nierzadko jednak zapominamy o tym, że
doświadczenie kontaktu z inną kulturą może być osiągalne bez
konieczności wyjazdu. Ułatwia nam to coraz powszechniejszy dostęp
do wiedzy o różnych
kulturach za pośrednictwem najnowszych
systemów komunikacji medialnej. Pozwala to także prowadzić
obserwacje
postępującego procesu globalizacji. Równie proste,
zwyczajne a nawet prozaiczne jest … zaproszenie i podjęcie gości z kraju
reprezentującego odmienną kulturę.
O ile w dawnych czasach możliwość bezpośredniego kontaktu
stanowiła przywilej dobrze sytuowanej młodzieży z rodzin szlacheckich,
to obecnie edukacyjna wartość podróży i związanego z nią „zanurzenia
w inną kulturę” jest standardem, oferowanym przez coraz większą
liczbę szkół w całym kraju.
Także nasza szkoła, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych
ludzi, ale też mając na uwadze korzyści płynące z posiadania kontaktów
ze szkołami zagranicznymi, zdecydowała się przeprowadzić pierwszą w
swojej historii wymianę międzynarodową. W ten sposób w marcu br.
rozpoczęliśmy program wymiany międzynarodowej ze szkołą w Palma
de Mallorca w Hiszpanii, którego pierwsza część – wizyta uczniów
hiszpańskich dobiegła właśnie końca.
Wizyta okazała się wyzwaniem zarówno dla nas podejmujących
gości, jak i dla przybywających na nasze zaproszenie Hiszpanów.
Bogaty program zajęć prowadzonych w języku angielskim nie tylko
wymagał od uczniów skupienia i wytężonej uwagi, ale także wzajemnej
wyrozumiałości i tolerancji dla ujawniających się różnic w kulturze i
mentalności i obyczajach obu stron wymiany. Młodzież wspólnie
uczestniczyła w warsztatach historycznych, zoologicznych czy
artystycznych, których różnorodność nie tylko pozwalała sprawdzić
wiedzę teoretyczną ale także wymagała od uczniów wykazania się
umiejętnościami praktycznymi.
Program wymiany międzynarodowej realizowany przez Społeczne
Gimnazjum nr 3, im. Zawiszy Czarnego, prócz wizyty gości z Hiszpanii
obejmować będzie także rewizytę naszych uczniów na Majorce, gdzie
przez tydzień będą oni gośćmi szkoły w Palma de Mallorca.
Szkoła ma nadzieję, że wydarzenie to zapoczątkuje tradycję
kontaktów międzynarodowych z podobnymi szkołami w Europie, dzięki
czemu jeszcze skuteczniej umożliwi swoim uczniom poszerzanie ich
kompetencji kulturowych i wiedzy o otaczającym świecie. (AG)
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Szekspir też był dzieckiem
Może trudno w to uwierzyć, ale poważny Pan
William
Szekspir też był kiedyś małym chłopcem.
Urodził się 23 kwietnia 1564 r. Jako dziecko mieszkał w
Stratford-upon-Avon. Był trzecim (z ośmiorga) dzieci Johna
Szekspira. Jego matka miała na imię Mary Arden. Zaczął
chodzić do szkoły w Stratford. Interesował się łaciną,
historią oraz literaturą. Niestety ze względu na problemy
finansowe rodziny musiał przerwać naukę. Nie wiadomo,
czy kiedykolwiek później kontynuował edukację. Jako
młodzieniec rozpoczął pracę w charakterze sekretarza i
aktora. W wieku osiemnastu lat ożenił się z Anne Hathaway,
która miała wtedy 25 lat. Przyjmuje się, że to małżeństwo
było wymuszone przez rodzinę. Mieli troje dzieci Susannę,
Hamneta i Judith . Hament zmarł w wieku 11 lat. Niektórzy
przypuszczają, że jego śmierć była jedną z inspiracji do
napisania Hamleta.
Przypuszczam, że jego dzieciństwo, podobnie jak nasze,
przebiegało beztrosko.
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Niedawno klasa 6 była w teatrze “Polonia” na jednej ze sztuk
Aleksandra Fredry – Pan Jowialski. Oto recenzja spektaklu –
Jowialski w "Polonii"
"Pan Jowialski" to popularna komedia Aleksandra Fredry. Była
wystawiana wiele razy. Tym razem zobaczyliśmy ją na deskach
teatru Polonia.
Akcja rozgrywa się w dworze szlacheckim rodziny Jowialskich. Jak
to u Fredry, fabuła kręci się wokół rozterek miłosnych. Dwaj
kawalerowie - Janusz (Krzysztof Dauskota), właściciel sporego
majątku i Ludmir (Grzegorz Dauszkiewicz), romantyczny poeta
rywalizują o względy Heleny. Reszta rodziny Jowialskich : Pan i Pani
Jowialscy ( Marian Opania i Magdalena Zawadzka ) oraz małżeństwo
szambelanów - ornitolog i rządząca żelazną ręką szambelanowa (
Aleksander Mikołajczak i Krystyna Janda ) są rozdarci między
kandydaturą poety i Janusza.
Największym minusem tej sztuki jest fragmentaryczność fabuły.
Spektakl składa się z wielu niepowiązanych ze sobą wprost sytuacji,
co sprawia, że współczesna młodzież nie umie docenić
staroświeckiego czaru tej sztuki. Jest ona niedostosowana dla
młodzieży młodszej niż licealna. Sądzę, że sztuka ta była dla nas
ciekawą rozrywką, ale trzeba się było sporo nagłowić, aby odczytać
przwdziwe przesłanie tej sztuki. Zdecydowanymi atutami tego
spektaklu była świetna gra aktorska, zręcznie wpleciony w akcję
komizm sytuacyjny i słowny orazprosta, ale efektowna scenografia.
Drugim walorem, którego my jako dzieci pewnie nie dostrzegliśmy od
razu, jest ośmieszenie wad ludzkich poprzez przerysowane,
indywidualne postacie. Po zastanowieniu się widać, która z nich jaki
typ człowieka reprezentuje i jakie wady są piętnowane w jego
postaci. Warto obejrzeć tą sztukę ze względu na te zalety, które w
pełni rekompensują jej wady.
Moja ocena : 🌕🌕🌕🌕🌗
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Konkurs

Ostatnio został zorganizowany konkurs
na najlepszy limeryk. Cztery limeryki
dostąpiły zaszczytu wydruku w
poprzednim numerze kuriera. Oto wyniki
głosowania.





Limeryk
Limeryk
Limeryk
Limeryk

1
2
3
4

–
–
–
–

22 głosy
8 głosów
4 głosy
12 głosów
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Rebusy i łamigłówki
Uzupełnij
diagram.
Pamiętaj! W każym
wierszu i każdej
kolumnie cyfry
nie mogą się
powtarzać.

.
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Kolorowanki
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. w maju nowy numer “ Kuriera z Paryskiej” !!
Juz

umer “ Kuriera z Paryskiej” !!

