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Słowo wstępne

Witajcie!

Chociaż  trudny  dla  nas  wszystkich
czas nadal trwa, my się tak łatwo nie
poddajemy i nie próżnujemy. Wiado-
mo, że jesteście zapracowani, lekcje
on line odbywają się, prace domowe
trzeba odrabiać, oceny warto ( i trze-
ba!!!) poprawiać itd. 
Nasza redakcja nie wątpi jednak, że 

znajdziecie  czas,  aby  skorzystać  
z naszych propozycji. Przygotowa-
liśmy dla  was kilka recenzji  ksią-
żek,  spektakli  i  filmów. Zaprasza-
my do skorzystania z naszych pro-
pozycji. 
Życzymy wszystkim zdrowia oraz
przyjemności  z  czytania  i  ogląda-
nia.
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 Allie Sheridan jest zbuntowaną nastolatką, która regularnie pa-
kuje się w kłopoty. Jednak rodzice mają dość, gdy dziewczyna
po raz kolejny zostaje aresztowana,  a oni muszą odbierać ją  
z posterunku policji. Po tym wydarzeniu nie tylko nakładają na
nią areszt domowy i przestają się do niej odzywać, ale podejmu-
ją również decyzję o odesłaniu jej do prywatnej szkoły z inter-
natem.  Gdy jej  to  oznajmiają,  Allie  ma wrażenie,  że  cały jej
świat się wali. Szczególnie, iż ma tam trafić już w semestrze let-
nim. Dziewczyna nie ma pojęcia ani jaką szkołą jest Akademia
Cimmeria,  ani  gdzie się znajduje.  W najśmielszych snach nie
spodziewa się również tego, co ją tam czeka. Tym bardziej, że
Cimmeria nie należy do typowych szkół elitarnych, ma bowiem
swoje mroczne sekrety. Co czeka Allie w nowym środowisku?
O tym warto przekonać się podczas lektury.
   Opis książki zapowiada kolejny banalny romans paranormalny
z wampirami w roli głównej. Tymczasem Wybrani to w rzeczy-
wistości thriller młodzieżowy z elementami kryminału politycz-
nego. Autorka  przez  bardzo  długi  czas  trzyma  czytelników  
w niepewności, co do istoty mrocznego sekretu szkoły i niektó-
rych  jej  uczniów.  Przez znaczną  część książki  bez  sensu  jest
szukać jakichkolwiek informacji,  które pozwoliłyby na snucie
domysłów na ten temat. 

   Gdy przyjrzeć  się  bohaterom,  łatwo  

zauważyć, że autorka naprawdę starannie

je wykreowała. Mają zarówno wady, jak  

i  zalety,  dzięki  czemu  wypadają  bardzo

wiarygodnie i potrafią zaskoczyć. Dosko-

nałym przykładem jest postać głównej bo-

haterki, która z początku może irytować -

zwłaszcza  poprzez  swe  ciągłe  przeskoki

od  pozy  buntowniczki  do  niekochanej  

i  odepchniętej  dziewczyny,  która nie po-

trafi  znaleźć  swojego  miejsca  w  życiu.

Później  jednak dojrzewa i  wiele  zyskuje

na tym, że mamy okazję ją lepiej poznać.

 
   Akcja płynie dosyć niezmiennie i spo-
kojnie,  choć  nie  obywa  się  bez  niespo-
dzianek  i  zaskakujących  zwrotów  akcji.
Emocje rosną ze strony na stronę, podob-

   Na książkę „Wybrani” autorstwa C.J. Daugherty pierwszy raz napotkałam się przeszukując Internet 
kilka miesięcy temu. Przeglądając tablicę znanego portalu społecznościowego Tumblr w oko wpadł mi 
pewien ciekawy cytat: 

„Nie wstydź się blizn. Noś je z dumą. Symbolizują wolę przetrwania.
 Twoją siłę.”

Wiedziona ciekawością musiałam sprawdzić, skąd ten cytat pochodzi i pozytywnie się zaskoczyłam. 
Natychmiast ruszyłam do pobliskiej księgarni i zakupiłam ową lekturę. 
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nie  jak  umiejętnie  budowane  napięcie.  
Akcja  w  ostatnich  rozdziałach  nabiera
tempa  błyskawicznego,  a  zakończenie  
zaskakuje, pozostawiając niedosyt i napię-

cie przed lekturą  kolejnego tomu serii.  Tomu,  przed lekturą,  
którego po ukończeniu części pierwszej naprawdę trudno się  
będzie powstrzymać. 

Aneta Wilga

Po książkę „Kółko się pani urwało” nie 
sięgnęłam przypadkiem. Poleciła mi ją mama ze 
świadomością, że ten kryminał nie tylko mnie 
zaciekawi, ale również sprawi, że nie będę mogła 
oderwać od niej uwagi. Mimo moich obiekcji na ten 
temat, okazało się to prawdą. 

Książka Jacka Galińskiego nie jest typowym 
kryminałem. Mimo wielu eksperymentów w tym 
gatunku, to dopiero ten utwór ukazuje nowe 
spojrzenie na rozwiązywanie zagadek kryminalnych. 
Humorystyczny styl pisania i świat znany nam 
z „podwórka”, sprawiają, że nie można powstrzymać
uśmiechu w trakcie czytania. Świat przedstawiony 
poznajemy z perspektywy głównej bohaterki, Zofii 

Wilkońskiej – polskiej emerytki. Zmaga się ona z za 
niską emeryturą, młodzieżą, jazdą komunikacją 
miejską czy natrętnymi sąsiadami. 

Gdy dochodzi do włamania w jej mieszkaniu
musi poradzić sobie ze świadomością naruszenia jej 
przestrzeni osobistej – ukradziono jej nie tylko 
pieniądze odkładane przez lata i biżuterię, ale 
również zdewastowano jej najcenniejszą pamiątkę po
zmarłym mężu – galowy mundur. Do tego 
niekompetencja policjantów nie ułatwia sytuacji, 
w której się znalazła, dlatego postanawia wziąć 
sprawy w swoje ręce. 

Policjant lekceważy jej podejrzenia, które 
jasno prowadzą do sąsiada bez nogi. Postanawia, 
więc sama donieść dowody. Jednak, gdy sąsiad 
z góry zostaje zamordowany, Zofia, postrach klubu 
seniora, staję się główną podejrzaną. Dlatego 
emerytka zabiera swój oręż – wysłużony wózek na 
kółkach – i przeprowadza własne śledztwo.

W mojej opinii, jest to książka warta 
przeczytania – zabawna, nietypowa i wciągająca. 
Potrafi zająć nas na cały dzień i nie pozwolić 
odwrócić od niej oczu. Jednak zdarza się, że widać 
w niej przerysowanie stereotypów, na których całość 
jest zbudowana. Mimo to, jest to naprawdę 
przyjemna lektura. Dlatego nie widzę powodu, dla 
których nie powinno się po nią sięgnąć. 

Walczak Natalia 

      Christel Petitcollin - autorka książki pt.,,Jak mniej myśleć.
Dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych” jest trenerką
w zakresie komunikacji rozwoju osobistego. Od kilku lat zajmuje
się pomocą ludziom z nadwydajnością mentalną – bo tak określa
tych, którzy zbyt dużo myślą. 
W pierwszej kolejności dokonuje opisu osób prawopółkulowych 
i sposobu działania ich mózgu. Właśnie owej prawopółkulowości
przypisuje nadmierną analizę. Tym samym dzieli ludzi na dwie
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grupy – większą, składającą się z tych, u których dominuje
półkula lewa oraz mniejszą, z dominującą prawą półkulą.  
W  zasadzie  całość  książki  składa  się  na  charakterystykę
wspomnianych  wyżej  osób.  Przypomnę,  że  prawa półkula
odpowiada między innymi za kreatywność i zmysł artystycz-
ny oraz  myślenie rozgałęzione.  Lewa półkula jest  bardziej
konkretna i związana z liniowym myśleniem. Szacuje się, że
około 85 procent populacji to osoby lewopółkulowe. Nadwy-
dajni  nie  mają,  więc  łatwego  życia  –  muszą  egzystować  
w świecie  opanowanym przez  większość  myślącą  inaczej.
Petitcollin objaśnia działanie mózgów obu grup, aby ludziom
różniącym się od siebie łatwiej było wzajemnie się rozumieć.
Autorka zwraca jednak uwagę, że środek ciężkości spoczywa
zdecydowanie na osobach wysoko wrażliwych. Obraz kre-
ślony piórem badaczki przedstawia bohaterów książki, jako
ludzi wrażliwych i ufnych, zwracających uwagę na wiele de-
tali. Wszystko to sprawia, że trudno im normalnie egzysto-
wać. Osoby takie mają wrażliwe zmysły, a dochodzące do
nich bodźce odbierają ze wzmożoną aktywnością (hipereste-
zja). W profilu nadwydajnych mentalnie brakuje jednak ja-

sno  określonych  granic,  przez  co  z  ce-
chami  opisanymi  przez  autorkę  może
utożsamiać  się  całkiem sporo  czytelni-
ków.  „Jak  mniej  myśleć”  ma  stanowić
poradnik właśnie dla nich. Z jednej stro-
ny ukazuje kulisy działania ich mózgu,  
z  drugiej  strony pomaga zrozumieć za-
chowania innych.  W efekcie uczy tego,
jak zaakceptować siebie. 
Co autorka radzi? Między innymi zadbać

o rytm dnia, popracować nad swoją pew-
nością siebie, zakładać cele, jak również
pilnować  jadłospisu.  Warto  jednak  za-
znaczyć, że opis nadwydajnych osób zaj-
muje  znacznie  więcej  niż  rady,  którym
poświęcono końcówkę książki.

Wiktoria Bosko

„Szklany klosz” jest opowieścią autobiograficzną
Sylvii Plath, wydaną w 1963 roku pod pseudoni-
mem,  miesiąc  przed  samobójstwem  autorki.  
Powieść ma charakter bardzo osobisty i tragicz-
ny, co czyni ją niezwykle poruszającą, choć także
przerażającą i… rozpaczliwą.
Wydarzenia  opisane  w  książce  przypadają  na
miesięczny staż Sylvii Plath (pod pseudonimem
Esther Greenwood) w redakcji w Nowym Jorku.
Miał  to  być  czas  intensywnej  pracy,  ale  także
spełniania  marzeń  i  zabawy  dla  inteligentnej,  
ambitnej  dziewczyny.  Jednak Esther  nie  potrafi
się  odnaleźć;  to,  czym  się  zajmuje,  z  każdym
dniem coraz  bardziej  przestaje  ją  interesować  
i mieć dla niej znaczenie.
Książka niesamowicie oddaje przebieg depresji –
choroby,  z  którą  zmagała  się  autorka.  Pewnie,
dlatego powieść jest tak wiarygodna i realistycz-
na. Z każdego jej zdania bije niesamowita dojrza-
łość Sylvii – jej emocje przytłaczają czytelnika,
który  dzięki  książce  może  wniknąć  w  duszę  
autorki,  odczuć  namiastkę  tego,  co  przeżyła  
będąc na skraju szaleństwa. 
Historia zaczyna się spokojnie, zwyczajnie – nic
nie zwiastuje tragedii, w którą ma się zamienić.
Styl  autorki,  z  pozoru  prosty,  skrywa  za  sobą
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ogromny ładunek emocjonalny . Nic nie jest po-
dane czytelnikowi wprost, książka jest prawdzi-
wą  kopalnią  przeróżnych,  skrajnych  emocji.  
Ból i cierpienie są namacalne, choć zamaskowa-
ne  za plątaniną  bystrych,  trafnych  spostrzeżeń
i myśli bohaterki.

„Szklany klosz” to powieść wybitna, choć przy-
gnębiająca, jednak zdecydowanie warta przeczy-
tania. 

Julia Kamińska

Carlos Ruiz Zafón „Cień Wiatru”

 „Wciąż pamiętam ów świt, gdy ojciec po raz 
pierwszy wziął mnie ze sobą w miejsce zwane 
Cmentarzem Zapomnianych Książek”(pierwsze 
zdanie  z książki.)
Zastanawiacie się pewnie, czym jest ów wspomniany
przeze mnie Cmentarz  Zapomnianych Książek –
zaspokoję zatem waszą ciekawość– jest to 
tajemnicze, ukryte miejsce, w samym sercu 
średniowiecznej części Barcelony, w które to  letnim 
świtem 1945 roku pewien ojciec zabiera swojego 
10-letniego syna, Daniela Sempre, aby ten poznał 
miejsce, w którym znajdują schronienie  wszystkie 
zapomniane i przeklęte książki. Nieświadomy 
konsekwencji, jakie niesie za sobą wybór, Daniel 
zgodnie z tradycją wybiera egzemplarz, który  musi 
ocalić od zapomnienia. Tak właśnie trafia na „Cień 
wiatru” , powieść tajemniczego i nieznanego nikomu 
autora Juliana Caraxa.Zauroczony powieścią od 
pierwszej strony chłopiec,postanawia dowiedzieć się 
więcej o autorze oraz odszukać jego pozostałe dzieła.
Ku swojemu zaskoczeniu okazuje się, że od wielu lat 
ktoś wyszukuje książki w każdy możliwy sposób, 
anastępnie je pali, co więcej, wszystko wskazuje na 
to, że egzemplarz, który posiada jest ostatnim, jaki 
się zachował. Młody Sempre nieświadomy, że 
wplątuje się w niezwykle niebezpieczną przygodę 
życia, postanawia dowiedzieć się prawdy o Caraxie 
oraz o powodach, które kierują osobą niszczącą jego 
powieści. Tak oto zaczyna się niezwykle barwna 
historia Daniela, pełna grozy, prawdziwej przyjaźni, 
miłości – nie zawsze tej szczęśliwej, wręcz przeklętej
i tragicznej niekiedy, oraz przygód, a wszystko to 
w malowniczej scenerii Barcelony. 
„Cień  wiatru”  to  wyjątkowa  historia  o  dorastaniu,
niespełnionych nadziejach, pierwszych uniesieniach 
i  zawodach  miłosnych,  o  samotności,  zdradzie  
i przebaczaniu, ale przede wszystkim o książkach,  

a dokładniej  o  pierwszej  książce,  która wyzwoliła  
w nas miłość do literatury...

„(…) niewiele rzeczy ma na człowieka tak
wielki wpływ jak pierwsza książka, która

od razu trafia do tego serca.”

Książkę ewidentnie zaliczam do małego grona 
książek, do których mogę wracać w nieskończoność, 
a każda kolejna lektura jest czystą przyjemnością. 
Dzieje się chyba tak za sprawą tajemniczego klimatu 
książki i świetnego pióra autora. Mimo dość dużej 
objętości, ponad 500 stron, odnoszę wrażenie, że 
została ona napisana przemyślanie, a nie dla nabicia 
liczby stron. Ani przez chwilę nie mam ochoty 
czegoś ominąć, każda scena jest ważna dla odbioru 
całości lektury. Bardzo zżyłam się również z 
bohaterami powieści. Moim ulubieńcem jest Fermin 
Romero de Torres, oddany przyjaciel głównego 
bohatera. Postać niezwykle barwna ze specyficznym 
poczuciem humoru, barwnymi opowieściami, 
posiadający celne zdanie i opinie na każdy temat. 
Istna skarbnica wiedzy i cytatów. Co więcej, 
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ogromny znawca kobiet, służący zawsze niezwykle 
cenną radą swojemu przyjacielowi Danielowi.

„Jedna z pułapek dzieciństwa polega na 
tym, że nie trzeba rozumieć, by czuć. 
Kiedy rozum zdolny jest pojąć, co się 
wydarzyło, rany w sercu są już zbyt 
głębokie.”

Ta książka jest jedną z pozycji, od których nie 
oderwiecie wzroku i myśli przez kilka dni, a pamięć 
o jej historii zostanie z wami na długo. Jeśli jeszcze 
nie mieliście okazji zaznajomić się z twórczością 
Zafona gorąco polecam sięgnąć po „Cień wiatru”, 
jako pierwszą. Dajcie jej autorowi szansę się 
oczarować, a z pewnością przyznacie mi rację, że 
było warto.

Gabriela Jabłońska 

Film „Piętro Wyżej”

Film,  który powstał  w 1937r.  myślałam,  że  niczym
mnie  nie  zaskoczy.  Długi  czas  zwlekałam,  aby
obejrzeć  go,  przełamałam  się  w  poniedziałek
wielkanocny.  Znałam  wszystkie  słynne  piosenki
pojawiające  się  w  tym  dziele  kinematografii  takie
jak : „Dzisiaj ta , jutro tamta”, „Umówiłem się z nią
na dziewiątą” czy oczywiście „Sexapil”. Uwielbiam
osobę  Eugeniusza  Bodo,  mimo,  że  rocznikiem mu
bliżej do moich pradziadków, jego charyzma, wdzięk
wciąż mnie urzeka. Zaczęłam oglądać, ze względu na
szlagiery i  postać  Bodo,  bo przez całe  swoje  życie
byłam uprzedzona do czarno-białych filmów. Jednak
po pierwszych 10 minutach kompletnie zapomniałam,
że  oglądam film bez  koloru.  Było  to  dla  mnie  jak
podróż do młodości moich przodków, jednak to nie
była  jak wielu by się  wydawało,  nudna podróż.  To
magiczna  przygoda,  dzięki  której  mogłam usłyszeć
„żywy”  język  warszawiaków  w  latach  30’,  to
niepowtarzalne  „l”,  sposoby  absztyfikantów  na

zdobycie damy ich serca, niezwykłe było zobaczenie
balu maskowego.  Dla  mnie  było  to  urocze oglądać
ludzi  w przebraniach,  które  dzisiaj  nawet  dziecko  
z  przedszkola  by  nie  chciało  ubrać,  bo  jest  mało
realistyczne.  Cała  opowieść  zaczyna  się  jednak  
w  pewnej  warszawskiej  kamienicy,  w  której
właścicielem jest Pan Hipolit Pączek ( w tej roli Józef
Orwid),  który  toczy  sąsiedzką  waśń  z  lokatorem  
o  tym samym nazwiskiem,  a  co  gorsza  inicjałami.
Mowa tu o Henryku Pączku (a w tej roli nie, kto inny
jak Eugeniusz Bodo). Panów oprócz nazwiska różni
wszystko,  a  przede  wszystkim  gust  muzyczny.
Młodszy  Henryk  jest  spikerem  radiowym  
i  ogromnym  miłośnikiem  w  tamtym  czasie  nowej
muzyki, czyli jazzu, jednak starszy od niego Hipolit
to  słuchacz  muzyki  klasycznej.  I  to  właśnie  na  tle
muzyki  powstają  wszystkie  sprzeczki.  Pewnego
wieczoru po długiej  nocy spiker  wraca do swojego
mieszkania  z  kaczką.  W  mieszkaniu  zastaje  obcą
kobietę,  w  której  szybko  się  zakochuje.  Jednak
nieznajoma, nie wyjawia mu swojej tożsamości, ani
adresu  zamieszkania.  Wszystko  to  jest  początkiem
niezwykłego splotu nieporozumień,  które okraszone
jest humorem i  bardzo dobrze znanym hitami. Dla
mnie  punktem  kulminacyjnym  filmu,  był  bal
maskowy. Na nim właśnie Henryk Pączek przebiera
się za kobietę i śpiewa o wdzięku oraz sile kobiecości
w piosence „Sexapil”. Jest to dla mnie ważne, gdyż
dzisiaj  w erze Drag Queen,  mężczyzn,  którzy uczą
kobiety  się  malować  czy  czesać  nie  jest  to  nic
zaskakującego. 80 lat temu ta scena była odbierana
przez wielu na miarę skandalu. Eugeniusz Bodo nie
przebrał  się  za  przypadkową  kobietę,  jednak  Mae
West,  była wielką gwiazdą Hollywood, ale również
skandalistką  w  tym  świecie,  której  historia  została
opowiedziana w tekście piosenki.
Dzień  wcześniej  przed  seansem  starego  polskiego
kina,  oglądałam amerykański  film z  zeszłego roku.



Musical pt. ,,The Guy Who Didn't
Like Musicals”
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Na  najnowszym  dziele  strasznie  się  wynudziłam,  
a  koniec  historii  znałam  już  na  samym  początku,
natomiast  w  filmie  reżyserii  Leona  Trysta  nie
wszystko  było  oczywiste,  byłam pod wrażeniem,  że
film powstały prawie wiek temu był dla mnie bardziej
ciekawy i zaskakujący niż ten sprzed roku.  Polecam
każdemu,  kto  ma  już  dość  utartego  schematu
dzisiejszych  produkcji.  Przy  okazji  jest  to  ciekawa
historia  życia  ludzi,  których  nie  mieliśmy  okazji
poznać ze względu na dużą odległość czasową.

 Punktem łączącym  współczesną i przeszłą erę kina,
jest temat miłości. Nieważne czy dziesięć, czy sto czy
tysiąc lat temu ludzie kochali siebie, a temat miłości
przewijał się we wszystkim co tworzyli,  bo tworzyli
z miłości.

 Julia Powała

Dnia 20 marca 2020 roku, na internetowej stronie YouTube na-
trafiłam na widowisko muzyczne zatytułowane: ,,The Guy Who
Didn't  Like  Musicals”,  wyprodukowane  przez  amerykańską
spółkę o nazwie StarKid Productions.

,,The Guy Who Didn't Like Musicals” to musical łączący kome-
dię  z  horrorem,  który  częściowo  wzorowany był  na  filmie  
,,Inwazja porywaczy ciał” z 1956 roku. Spektakl został ufundo-
wany przez korporację ,,Kickstarter”,  a jego premiera odbyła
się w Los Angeles, 11 października 2018 roku. 
Reżyserem tego spektaklu muzycznego jest Nick Lang. Rów-
nież  on  wespół  z  Corey'em  Lubowichem  odpowiadają  
za produkcję.
Muzykę do przedstawienia skomponował Jeff Blim. Ciekawost-
ką jest fakt, że fabuła zawiera elementy książki napisanej przez
braci Nicka i Matta Langów. 

Już na początku sztuki poznajemy postać głównego bohatera -
to Paul, w którego rolę wcielił się Jona Mattesona. Paul to zwy-
czajny  człowiek,  lubiący  zwyczajne  rzeczy.  Jest  jednak  coś,
czego naprawdę nie  lubi  -  to  musicale.  Pewnego dnia  musi  
jednak zmierzyć się ze swoim wrogiem, gdy kosmiczna zaraza
zaczyna rozprzestrzeniać się w mieście Hatchetfield poprzez ta-
niec  oraz  śpiew,  czyli  właśnie  to,  czego Paul  w spektaklach
znieść  nie  może.  Wraz  z  zresztą  bohaterów,  w  których  role
wcielili  się:  Lauren Lopez,  Joey Ritcher,  Jaime Lyn Beatty,  
Corey  Dorris,  Robert  Manion,  Mariah  Rose  Faith  oraz  Jeff
Blim, musi stawić czoła wyzwaniu i uratować ludzkość przed
przerażającą, roztańczoną plagą. 

  Wszyscy aktorzy biorący udział w sztuce
wykazali  się  ogromnym  doświadczeniem.
Widać,  że  w naturalny sposób wczuli  się  
w  swoje  role  oraz  idealnie  odwzorowali
charaktery granych przez siebie bohaterów.
Niektórzy z nich wystąpili jako kilka posta-
ci,  z  czym  również  nie  mieli  problemu.
Umieli tak zaprezentować pojedyncze osoby
oraz ich różnorakie cechy i sposoby bycia,
że widz jest w stanie odróżnić dwie różne
postacie  grane  przez  tego  samego  aktora,
nie widząc między nimi związku. Wszystkie
ruchy, ekspresje twarzy oraz tony wypowie-
dzi są wykonywane przez nich w bardzo na-
turalny sposób, co również polepsza jakość
całego spektaklu. Oprócz swoich aktorskich
zdolności, można także zauważyć, że każde-
go z występujących cechują też umiejętno-
ści  wokalne,  co udowadniane jest  podczas
sztuki niejednokrotnie.

Muzyka  stworzona  specjalnie  w  ramach
tego musicalu oczywiście również odgrywa
w nim ogromną rolę. Jako iż to głównie na
niej  opiera  się  problematyka,  jest  ważnym
elementem, który znacząco wpływa na cało-
kształt  przedstawienia.  Dobrze  wpasowuje
się w żartobliwy charakter  spektaklu,  two-
rząc razem z nim pozytywną atmosferę, nie-
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kiedy nawet podczas momentów, które trzymają nas  
w  napięciu  czy  niewiedzy.  Piosenki  są  rytmiczne  
i przyjemne dla ucha, a dzięki temu, że zawierają żar-
tobliwe zwroty, jeszcze bardziej ubarwia to ich efekt.
Również  to,  że  niekiedy przerywane  są  dialogami  
bohaterów,  nadaje  całokształtowi  jeszcze  lepszy  
wydźwięk. W połączeniu z niezbyt skomplikowanymi
układami tanecznymi, muzyka kształtuje bardzo żywy
i pozytywny charakter całego spektaklu.

Scenografia, mimo iż skromna, jest wystarczająca, aby
dać  widzowi  perspektywę  tego,  w  jakim  miejscu  
odgrywa  się  akcja.  Ilość  dekoracji  została  dobrana  
do  dynamicznego  przebiegu wydarzeń,  a  niewielka
liczba rekwizytów dobrze służy często zmieniającym
się lokalizacjom oraz lekkości przenoszenia ich z jed-
nej sceny do drugiej, w jak najdyskretniejszy sposób.
Elementami nadającymi całości jeszcze lepszego efek-
tu są również charakteryzacje, oświetlenie odpowiada-
jące nastrojowi panującemu w danej chwili na scenie
oraz najróżniejsze efekty dźwiękowe, które sprawiają,
że wszystko wydaje się być bardziej realistyczne oraz
dzięki którym widz nie gubi się w akcji.

Reżyser  również  wykonał  świetną  robotę  podczas  
pracy nad  tym spektaklem.  Widać,  że  włożył  trud  
w tworzenie go tak, aby całokształt cechował się jak
najlepszą jakością. Scenariusz jest ciekawy i stworzo-
ny w tak  pomyślny sposób,  że  mimo iż  na  scenie  
ciągle  coś  się  dzieje,  nie  jest  to  przedstawione  
chaotycznie,  a wręcz przeciwnie, bardzo estetycznie.
O ocenie musicalu świadczą również reakcje publicz-
ności,  wśród  której  niekiedy rozgrywa  się  również  
akcja, co także pozytywnie wpływa na odbiór sztuki
oraz  pomaga  widzowi  jeszcze  bardziej  się  w  nią
wczuć.

  Po  sporządzeniu  analizy obejrzanego przeze  mnie
spektaklu, jestem w stanie śmiało stwierdzić, że jego
całokształt oceniam w pełni pozytywnie. Problematy-
ka jest bardzo kreatywna, a sama sztuka jest przykła-

dem idealnego połączenia komedii z odrobiną grozy.
Dzięki zmieniającym się akcjom, wszystkim opierają-
cym  na  głównym  wątku,  sztuka  przez  cały  czas  
zapewnia rozrywkę oraz emocje aż do samego zakoń-
czenia. Każdy element, zaczynając od gry aktorskiej  
i  kończąc  na  scenografii,  współgra  ze  sobą,  razem
tworząc wyjątkowy i  pozytywny charakter  przedsta-
wienia, które ogląda się z pełną satysfakcją. Uważam,
że  każdy zaangażowany w powstawanie  tego  dzieła
bardzo  dobrze  i  starannie  wykonał  swoje  zadanie,  
tworząc świetny i oryginalny spektakl teatralny, który
osobiście z chęcią obejrzałabym jeszcze raz.

Obrazek promujący sztukę:

Wiktoria Bednarz 

Spektakl „Odlot”

   Każdy miłośnik komedii idzie na spektakl
z  nadzieją  na  przypływ  nieokiełznanego
napadu śmiechu.  Nie  ma,  więc  w tym nic
dziwnego,  że  dokładnie  sprawdzamy
efektywność danego przedstawienia. 

Loża Szyderców zabiera nas ze swoim dziełem do momentu,
kiedy jako dzieci  potrzebowaliśmy  pampersa,  aby
załatwić swoje  fizjologiczne potrzeby.  Śmiech i  radość nie  
są  nam  tutaj  obce!  Reżyserzy  Aneta  i  Marcin  Płuszka,
odpowiedzialni  również  za  scripts,    stają  na  wysokości
zadania,  by  umilić  widzom  trzy  godzinny  pobyt  na  sali.  
Nie  można  zapomnieć  też  o  niesamowicie  przystojnym
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Casanovie Maksie (w rolę wciela się Sebastian Suchecki) i jego
trzech, nic niewiedzących o sobie nawzajem, narzeczonych Joli
(Anna  Śliwa),  Jancie  (Anna  Świtaj)  oraz  Johanie  (Anecie
Karwize).  Paweł  (Krzysztof  Bieniawski)  chłop  w  wielkim
mieście –dosłownie. Oraz… oczywiście niezawodna Pan Nadia.
Ups! Przepraszam chciałam napisać „Pani”. Wystawiony w 2016
roku bawi, aż do 2020, niewiarygodny odlot.

Kiedy nasze życia trwa od przylotu do odlotu samolotu
może wydawać się to nieco ryzykowne. Takiego właśnie ryzyka
domaga się tytułowy bohater sztuki. Bogaty, przystojny, sprytny
- czego więcej potrzebuje mężczyzna. Oczywiście miłości życia,
z którą będzie mógł spędzić resztę swojego życia. Co się, jednak
dzieje, kiedy nie jest to tylko jedna wybranka, ale aż trzy. Jedno
słowo wystarczy,  aby opisać tę  przypadłość:  GALIMATIAS!  
Z  doświadczenia  wiemy,  że  zdarzy  się  mieć  opóźniony lot,  
a nawet przełożony czy odwołany. Nie ma w tym nic dziwnego.

Kiedy narzeczona  informuje  Cię,  że  lot
zostaje  odwołany  i  właśnie  do  Ciebie
wraca,  nie  możesz  się  doczekać,  aż  ją
spotkasz  i  będziecie  mogli  spędzić
romantyczny  wieczór  po  wielu  dniach
rozłąki.  Ciekawiej,  jest  jeszcze,  kiedy
musisz  spędzić  ten  wieczór,  w  tym
samym  czasie,  dokładnie  dwa  razy  tak
samo.  W sposób  bardzo  humorystyczny
ten  spektakl  przekazuje  pewną  prawdę
życiową.  Ludzie  są  zachłanni,  pragną
mieć  wiele  rzeczy od  razu.  Zapominają,
jednak o tym, że czasem jak się ma wiele
to  można  w  końcu  spotkać  się  z  taką
przypadłością, że nie będzie się miało nic.
Każdy z nas powinien pamiętać, że zanim
zabierzemy  się  za  kolejną  rzecz

powinniśmy skończyć z tą pierwszą. Oczywiście mowa
tutaj  o  sprawach  wymagający  podjęcia  decyzji  oraz
pracy.  Nic  się  w  końcu  nie  stanie,  jeśli  ugryziesz
kanapkę  i  w  międzyczasie  weźmiesz  łyka  coca-coli
zero.  Lepiej  dla  nas,  kiedy  zyskamy  porządne
doświadczenie, niż kiedy mamy zostać z nie do końca
rozwiniętą,  zaczętą  umiejętnością.  Wielką  rolę
odgrywa tutaj też postać przyjaciela w naszym życiu.
Paweł  niedoświadczony  w  życiu  miłosnym
mężczyzna,  próbuje  doświadczyć  czegoś  nowego,
wybiera się do dużego miasta i przy okazji będzie mógł
zaczerpnąć trochę wiedzy od bardziej doświadczonego
kolegi. W momencie, kiedy sytuacja się komplikuje, 

a  jego  towarzysz  wpada  w  tarapaty  prawdziwy
przyjaciel  wie,  co  zrobić!  Powinien  rozkochać  
w sobie jedną z jego wybranek, aby ocalić sytuację.
Poza  tym,  pół  żartem,  pół  serio  jest  to  pewnego
rodzaju  wybawienie.  Takiego  przyjaciela,  każdy  
z nas powinien szukać. Chodzi tutaj o kogoś, kto zna
ciebie  i  w  razie  kryzysu  wie,  jakie  rozwiązanie,
odpowiednie dla Ciebie powinien wybrać. Będziecie
się nie zgadzać, a może czasem i kłócić, ale finalnie
dojdziesz  do wniosku,  że ta osoba,  jeśli  naprawdę
jest  prawdziwym  przyjacielem,  wybrała  dobrze.  
To nie jest  jednak łatwe,  aby dojść do takiej  typu
relacji, potrzeba trochę czasu. Ten spektakl pokazuje
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jak  bardzo  ważne  jest,  aby  takiego  kogoś  szukać  
i równie ważne, aby taką osobą stawać się dla kogoś.
Wcześniej  wspomniany  „Pan  Nadia”  to  gosposia
Maksa, która w dodatku mówi z rosyjskim akcentem,
co nieco mówi nam o jej/jego narodowości.  Bardzo
ciekawy jest  fakt,  co,  dokładnie,  co  reprezentuje  w
tym  spektaklu.  Nigdy,  nikt  nie  jest  w  stanie
stwierdzić,  kim  tak  naprawdę  druga  osoba  jest.
Dlaczego?  My  sami  do  końca  nie  wiemy,  kim
jesteśmy i dokąd zmierzamy. Quo vadis… Skoro sami
do  końca  siebie  nie  poznaliśmy,  jak  mamy poznać
inną  osobę.   Smutne,  ale  prawdziwe.  Czemu,  więc
spektakl  nie  pozwoli  wam  się  nie  śmiać?  Jestem
przekonana, że to z powodu tego, że znajduję się w
nim wiele absurdów, a nic nas bardziej nie śmieszy
jak  najbardziej  niedorzeczny  absurd.  Groteskowe
przedstawienie postać, jak na przykładzie Pana Nadii,
męskiego  mężczyznę  w  roli  damskiej  gosposi.  
I pewnego rodzaju stereotypów, którym dodano nieco
świeżości.  Nie  wspominając  już  o  doskonale
napisanym scenariusz z poczuciem humoru.

Cytując Karola Juliusza Webera  "Dowcip jest
przyprawą, a sama przyprawa potrawy nie zastąpi."
Czasem,  aby zrozumieć  zabawną sytuację  musimy  

ją  zobaczyć.  Nie  zawsze  wypowiedziana  może  być
równie zabawna jak jej zobaczenie. Taki żart to żart
sytuacyjny,  których  znajdziemy  w  tym  niebywale
komicznym  dziele,  aż  za  nadto.  Doszukamy  się
znaczenia  miłości  i  tego,  że  tak  jak  omdlewająca
dziewczyna stojąca na stole w błyskawiczny sposób
może  wpaść  wprost  w  nasze  ramiona.  Nie  każda
gosposia musi być kobietą, czy też nie każdy chłopak
musi  całować się  w wieku nastoletnim.  Trzydzieści
sześć lat  to wciąż dobry moment na swój pierwszy
pocałunek.  A  krzesła  w  teatrze  są  naprawdę
wytrzymałe  i  dzięki  temu  możesz,  kolokwialnie
pisząc, zwijać się na nich w najbardziej chaotycznych
ruchach  śmiechu,  jakie  było  Ci  kiedykolwiek
możliwe doświadczyć.  Nie pozostaje Ci nic innego
jak kupić bilet za cztery dwadzieścia z Warszawy do
Zielonki i przyjechać na niezapomniane widowisko.

Paulina Grabska  

,,Romeo  i  Julia”  Williama  Shakespeare’a jest
jednym z najbardziej znanych dramatów na całym świecie. Atrakcje
związane z tą sztuką w dalszym ciągu przyciągają mnóstwo turystów.
Wiele  z  nich  w  dalszym  ciągu  wspomina  losy  zakochanych.  
Na  popularność  tego  dzieła,  wpłynęła  ilość  adaptacji  filmowych  
i teatralnych.

W  ostatnim  czasie  obejrzałam  telewizyjny  zapis  musicalu
,,Romeo  i  Julia:  miłość  i  nienawiść"  wystawianego  w  Palais  des
Congres w Paryżu. Musical miał premierę 19 stycznia 2001 w Paryżu.

Autor Gérard Presgurvic wcielił się także w rolę kompozytora
i autora tekstów. W genialny sposób ukazał śpiewające postacie, które
w dramacie  nie  są  tak  wyeksponowane,  jednakże  w tym musicalu
mają  możliwość  wypowiedzenia  się  i  ukazania  swoich  emocji,  
np. piosenka władcy (Le Pouvoir), ojca do córki (Avoir Une Fille),
Ojca  Laurentego  (Je  Sais  Plus)  czy  Niani  Julii  (Et  Voila  Qu’elle
Aime). 
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Reżyseria i choreografia należały do Redha, która jest
porywająca  i  poruszająca  emocjonalnie  widza.  Mieszanie
różnych  technik  tanecznych  sprawiło,  że  wydobyty  został
kunszt  i  kompetentność  twórcy.  Potencjalnym  zagrożeniem
negatywnego odbioru, które leży na granicy jest dysproporcja
między  ilością  muzyki  a  tekstem  mówionym.  Jednak  po
obejrzeniu  całości  zauważyć  można,  że  kwestie  idealnie
dopełnione są tekstami piosenek.

Dekoracje  Petriki  Ionesco  połączone  z  kostiumami
Dominique’a  Borga  od  pierwszego  aktu  wprowadzają  nas  
w świat Werony sprzed wieków. Można zauważyć,  że kolory
strojów  obydwu  rodów  różnią  się  od  siebie,  dzięki  czemu  
w scenach zbiorowych pokazuje nam się piękny obraz, ale także
dostrzegamy członków każdego klanu.

Rolę Julii (Cecilia Cara) oraz Romea (Damien Sargue)
grają  nastoletni  aktorzy,  którzy  mimo  młodego  wieku  mogą
pochwalić  się  swoim  warsztatem aktorskim  oraz  wokalnym.

Otaczają  ich  doświadczeni  aktorzy,  lecz
mimo  to  nie  można  tej  dwójce  zarzucić
braku  profesjonalizmu.  Potwierdzeniem
tego jest fakt, że rolę te stały się kluczem do
późniejszego sukcesu. W przepiękny sposób
oddali urok młodzieńczej miłości, której nic
ani  nikt  nie  jest  w  stanie  rozdzielić,
prawdziwy związek dusz. 

Zaskoczyło  mnie  wprowadzenie
postaci  Śmierci,  która  od  początku
towarzyszy  bohaterom,  paradoksalnie
ubrana cała na biało. Przez swoją obecność
pokazuję fatum jakie ciąży nad nimi, wręcz
mamy wrażenie,  że  kieruje  marionetkami.
Najbardziej  wyrazista  jest  w  tańcu  
z  Romeem  przy  utworze  ,,J'ai Peur’' oraz
w scenie śmierci kochanków. 

Sukces musicalu możemy mierzyć w ilości
wystawienia go na deskach teatrów z całego świata
oraz  tworzeniu  nowych  dzieł  na  jego  podstawie.
Ogólne wrażenie jest bardzo pozytywne. Nawet jeśli
ktoś  nie  jest  miłośnikiem  musicali  istnieje  duże
prawdopodobieństwo,  że  po  obejrzeniu  ,,Romeo  

i  Julii:  miłość  i  nienawiść"  przekona  sie  do  takiej
formy przedstawienia dramatu. 

Opracowała: Julia Ostaszewska
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