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CO N A M K TO
OBIECUJE?
WYWIADY Z KANDYDATAMI                                  

Sandra Lipowicz
• Dlaczego chcesz zostać
członkiem
Samorządu
Uczniowskiego?
- Kandyduje do Samorządu
Uczniowskiego, ponieważ
chciałabym wprowadzić kilka
udogodnień dla naszej szkoły, tak,
aby każdy czułby się tutaj dobrze.
• W jaki sposób masz zamiar
poprawić komunikacje między
uczniami a samorządem?
-

Myślę,

że

najlepszym

rozwiązaniem byłoby przeprowadzanie regularnych ankiet.
Dzięki temu uczniowie mogliby
wykazać się swoją kreatywnością
i pomysłowością co do pracy
samorządu.

staranie przemyślany , gdyż nie
chce rzucać słów na wiatr.

• Jak zamierzasz przedstawić
organizacje imprez panu
dyrektorowi?

- Myślę, że przede wszystkim współpraca uczniów z
samorządem uczniowskim.
Każdy uczeń, który miałbym
jakiś ciekawy pomysł, mógłby go
zaprezentować samorządowi. W
ten sposób wszyscy uczniowie
mogliby poczuć, że każdy może
coś zmienić na lepsze w naszej
szkole oraz że ma wpływ na to co
się w niej dzieje.

- Jak na razie przeprowadzenie dyskoteki jest niemożliwe
ze względu na sprawy techniczne. Jednak mam zamiar
zorganizować imprezy tematyczne jak np. Mikołajki. Myślę, że coś
takiego potrafi również umilić czas
spędzony w szkole i zintegrować
wszystkich uczniów.
• Czy jesteś pewna, że wszystkie punkty twojego programu
wyborczego są możliwe do
spełnienia?
- Oczywiście, że tak. Stworzyłam
plan, który jest atrakcyjny
zarówno dla uczniów a zarazem
jest wykonalny. Pisząc go,
kontaktowałam się z nauczycielami, tak aby mieć stuprocentową
pewność, że moje pomysły są
możliwe do zrealizowania. Tak też
każdy punkt mojego programu jest

• Jaki punkt swojego programu wyborczego uważasz za
najważniejszy?

• Jakie tradycje poprzedniego samorządu zamierzasz
kontynuować?
- Dni tematyczne, szczęśliwy
numerek, dzień chłopaka czy
otrzęsiny klas pierwszych
były zdecydowanie udanymi
przedsięwzięciami, które poprzedniemu samorządowi udało się
zrealizować. Uczniowie byli z
nich bardzo zadowoleni, więc jak
najbardziej powinny być one dalej
kontynuowane.
•

Jak

przekonałabyś

niezdecydowanego kandydata,
aby na ciebie zagłosował ?
- Jestem osobą otwartą na
nowe pomysły, zorganizowaną,
komunikatywną i odpowiedzialną.
Każdy, kto na mnie zagłosuje
może być pewien, że będę
wzorowo wywiązywała się
z e s woi ch obowiązków i
starała się najlepiej, jak tylko
potrafię pełnić swoją funkcje.
• Co zrobiłabyś, żeby obudzić w
niektórych ducha szkoły?
- Ducha szkoły można obudzić
w uczniach poprzez zainteresowanie ich tym, co aktualnie
dzieje się w szkole, zachęcenie
ich do reprezentacji szkoły, jak
i również aktywnego uczestniczenia w różnych szkolnych
uroczystościach. Sądzę, że to
właśnie w rękach samorządu
leży to, aby uczniowie dostrzegli, że szkoła to nie tylko nauka
i obowiązki, ale również dobra
zabawa i możliwość poznania
nowych ludzi. Chciałabym, aby
każdy z uczniów naszej szkoły
miał podobne zdanie i postaram
się, żeby tak było.

Mateusz Stryjewski

• Jak zamierzasz poprawić
komunikację między uczniami
a samorządem?
- Zamierzam usprawnić
komunikację nie tylko przez Fb,
ale również poprzez bezpośrednie
przemówienia do uczniów w
radiowęźle. Ogłoszenia powinny
być bardziej zrozumiałe, tak aby
każdy uczeń nie miał problemu
z odnalezieniem tego, czym jest
zainteresowany. Jeśli zostałbym
przewodniczącym, starałbym się
być jak najczęściej obecny, jak
również “uchwytny”, żeby udzielić
informacji na temat tego, co się
dzieje w szkole.
• Jak masz zamiar argumentować
organizację imprez szkolnych
panu dyrektorowi?
- Zamierzam kontynuować
Norwid Cup w piłce nożnej oraz
zorganizować (jak w poprzednim roku) Dzień Sportu w Dzień
Dziecka, z czym nie powinno być
problemu w uzyskaniu zgody
dyrektora.
• Dlaczego chcesz zostać
członkiem
Samorządu
Uczniowskiego?
- Rok temu stwierdziłem, że byłoby
fajnie móc zrobić coś dla ludzi,
ale nie znałem jeszcze nie tyle
co możliwości, ile nie wiedziałem,
co coś jest realne do zrobienia,
co nie. Teraz, po roku, jestem
w stanie stwierdzić, co się da
zrobić, a co mogłoby być ciekawe,
ale szanse na to są znikome.
Założyłem, że najpierw skupię się
na tych rzeczach, które obiecałem
w moim programie, a dopiero jak
je wykonam, przejdę do tych, które
jeszcze chciałbym zrobić. Nie chcę
obiecywać czegoś, czego nie
zrobię.

• Jak zamierzasz spełnić
swój postulat: regularne
badanie opinii uczniów w celu
właściwego ukierunkowania
moich działań?
- Myślałem nad sporządzeniem
ankiet dla uczniów dotyczących
wprowadzenia czegoś nowego w
szkole, co może również usprawnić
komunikację między uczniami a
samorządem. Chodzi o to, żeby
każdy mógł anonimowo podsuwać
pomysły. Jestem w stanie pokryć
wszystkie koszty związane z
wydrukiem takich ankiet.
• Jak przekonałbyś niezdecydowanego kandydata?
- Wszystko co obiecałem w moim
planie jest na tyle realne, że jestem
w stanie to zrobić i nie obiecuję
gruszek na wierzbie, że np. zrobię
dyskotekę, bo pan dyrektor się na
to nie zgadza, od 50 lat? (śmiech)
• Czy jesteś pewny, że wszystkie punkty twojego programu
wyborczego są możliwe do
spełnienia?
- Jeszcze jak! Jestem pewien,
że wszystko jestem w stanie
zrealizować.
• Jaki punkt swojego programu wyborczego uważasz za
najważniejszy?
- Wszystkie są ważne, ale gdybym
miał wybierać skupiłbym się na
kontynuacji działań rozpoczętych
przez były samorząd oraz na organizacji imprez sportowych, bo to
jest coś co ludzie po prostu widzą,
wiedzą, że działam. Inaczej jest,
jeśli chodzi o wsparcie dla Norwid
TV, co również zrobię, ale czego
ludzie nie zobaczą, tak jak np.
turnieju sportowego.

• Jakie tradycje poprzedniego Samorządu zamierzasz
kontynuować?
- Między innymi Mikołajki, Klub
Kibica, etc.
• Co zrobiłbyś, żeby obudzić w
niektórych ducha szkoły?
- Osobiście nie jestem zwolennikiem przynależenia do jednej
szkoły, bo gdybyśmy robili
jakieś dyskoteki to wolałbym
współpracować z samorządami
z innych szkół. Uważam, że zorganizowanie takich wspólnych
działań, może jakoś przybliżyć
uczniów całej społeczności szkolnej Częstochowy.

będzie działo w szkole następnego
dnia.
• Jak masz zamiar, cytuję:
lobbować za zwolnieniem z
zajęć szkolnych uczniów klas
I i II podczas matur z najtrudniejszych przedmiotów?
- Postaramy się przekonać dyrektora i grono pedagogiczne, że warto
jest to zrobić, ponieważ klasy maturalne co roku narzekają, że
młodsze klasy hałasują podczas
matur, co może doprowadzić do
białej gorączki. Nawet nauczyciele
wtedy „wariują” na każdy szmer
dochodzący spoza klasy, co też nie
wpływa pozytywnie na jakość zajęć
i nauki. Mam zamiar spróbować
przekonać dyrektora, żeby odstąpił
od swojej tradycji takiego nadmiernego szanowania dni dyrektorskich
i żeby nas po prostu zwolnił.
• Dlaczego chcesz zostać
członkiem
samorządu
uczniowskiego?
- Ponieważ chcę zmienić szkołę
chociaż trochę. Nie szukam poklasku ani nowych przyjaciół, tylko
chcę uczynić naszą szkołę lepszą
dla wszystkich uczniów.

Filip Godlewski
• Jak zamierzasz poprawić
komunikację między uczniami
a samorządem?
- Wszystkie informacje przekazywane dotąd tylko przez
radiowęzeł planuję umieszczać
na tablicy ogłoszeń w szkole oraz
na Facebooku. Mnie samego
wytrącało z równowagi szukanie
jakiegokolwiek członka samorządu
uczniowskiego i wyciągnięcie
z niego informacji o tym, co się

Mogłyby wprowadzić one taki
„mały szkolny patriotyzm”,
abyśmy zaczęli myśleć o czymś
poważniejszym, takim jak praca
dla lepszych ocen, wyników w
szkole i żeby utrzymać całą szkołę
taką jaka jest, nawet lepszą.

• Jaki punkt swojego programu
uważasz za najważniejszy?
- Za najważniejsze uważam te
punkty, które mówią o integracji
samorządu uczniowskiego z
uczniami.
• Co zrobiłbyś, żeby obudzić w
niektórych ducha szkoły?
- Duch w naszej szkole rzeczywiście
śpi głębokim snem zimowym przez
cały rok i to trzeba przyznać. Co
można zrobić żeby go obudzić?
Generalnie akcje, które chciałem
prowadzić związane z programem
Roleta Plus oraz z klubem kibica.

Wojtek Kończyk
• Dlaczego chcesz zostać
członkiem SU?
- Chciałbym zmienić tę szkołę
na lepsze. Zawsze można coś
usprawnić i zmienić jej funkcjonowanie z dobrego na jeszcze
lepsze. Nie mam żadnych zarzutów do funkcjonowania poprzedniego samorządu, ale mimo to
chciałbym, żeby coś w tej szkole
się zmieniło.
• Jak przekonałbyś niezdecydowanego kandydata by na
ciebie głosował?
- Sama moja osoba wystarczy
(śmiech).
• Co zrobiłbyś żeby obudzić w
niektórych ducha szkoły?
- Myślę, że pomogłoby zachęcanie
większej ilości uczniów do brania

udziału w różnych konkursach,
zajęciach pozalekcyjnych, kółkach
zainteresowań, zawodach itp.
Żeby nie byli tylko biernymi uczestnikami - idą na lekcje, wracają do
domu, uczą się i żyją rutyną – ale
też mogli robić w tej szkole coś
więcej.

samorządu i są pewne problemy,
ponieważ sala lustrzana nie pozwala
na prowadzenie dyskotek, sala na
górze nie spełnia przepisów straży
pożarnej, a jeśli chodzi o halę to jest
tam za wiele turniejów, zawodów,
treningów... Będziemy próbować i
jestem prawie pewny, że uda nam
się zrobić tą dyskotekę, oprócz tego
takie imprezy jak dzień kolorów, noc
filmowa...
• Jaki pomysł swojego planu
wyborczego uważasz za
najważniejszy?

Michał Borkowski
• Jak zamierzasz poprawić
komunikację między uczniami
a samorządem?
- W planie wyborczym jest punkt
lepszy system informowania
uczniów, regularne prowadzenie
fanpage’u na fb, snapchat’cie i
tablica informacyjna samorządu
uczniowskiego, która właśnie ma
być w szkole. Oprócz tego, na
pewno częste rozmowy z uczniami
oraz z dyrektorem.

- Według mnie, każdy punkt jest
ważny i każdy chcę zrealizować, i
będę robił wszystko, żeby te punkty
były zrealizowane. Ale najważniejsze
to stworzenie bluzy norwidziaka
według projektu uczniów, imprezy
tematyczne, ale również stałe, które
będą kontynuowane. Organizacja
game of the Norwid, imprezy dla
skatebordzistów, film promocyjny,
żeby gimnazjaliści zobaczyli, że
jest tu naprawdę fajnie i jest super
atmosfera. Jest taki żart: dlaczego
Nasa interesuje się Norwidem? Bo
nie ma atmosfery. Również wsparcie Norwid TV i CKN, ponieważ
media są bardzo ważne w naszej
szkole.

• Jak zamierzasz przedstawić
organizacje imprez panu
dyrektorowi?
- W moim planie wyborczym
również jest wiele imprez szkolnych m.in. dyskoteki, do których
chcemy wrócić, ponieważ już kilka
lat w naszej szkole ich nie było.
Rozmawiałem już o tym z wieloma
osobami, również z opiekunami

Martyna Dobosz

• Jakie tradycje poprzedniego samorządu zamierzasz
kontynuować?
- Chciałabym kontynuować większość
tradycji, ponieważ uważam, że były
one ciekawe, oraz uczniowie byli
z nich zadowoleni. Jako że sama
jestem osobą związaną ze sportem,
sądzę, że powinniśmy zachęcić
uczniów do kibicowania i wspierania
naszych drużyn podczas rozgrywek.
Myślę, że coś takiego pomogłoby
naszym zawodnikom oraz byłaby to
świetna okazja, aby poznać kogoś
nowego.
• Co zrobiłabyś, żeby obudzić w
niektórych ducha szkoły?
- Bardzo dobre pytanie. Duchem
naszej szkoły jest sport. Dlatego też
pragnę przeprowadzić spotkania z
absolwentami naszej szkoły, którzy
odnieśli jakieś sukcesy w sporcie.
Wprowadziliby oni zapewne radość

CO, G D Z I E ,
J A K ? I K TO ?
WYBORY                                  

Samorząd uczniowski, główni przedstawiciele i głos społeczności uczniowskiej szkoły
to droga kontaktu, którą samemu wybieramy.
W roku 2016/2017 kampania wyborcza trwała
jak zawsze. Pojawiło się kilka zaskoczeń, m.
in. pierwszak z dużym poparciem, ale i nic nie
odchodziło zbytnio od norm.

październiku rozpoczął
W
się wybory do nowego
samorządu szkolnego na rok

2016/2017. Do przystąpienia
jako kandydat należało zebrać
50 głosów poparcia ze strony
uczniów i złożyć swoją kandydaturę
w odpowiednim terminie.
Ostatecznie do wyborów
przystąpiło siedmioro kandydatów
i kandydatek. Byli to głównie
uczniowie starszych roczników:
- Martyna Dobosz z 2 d
- Sandra Lipowicz z 2 c
- Filip Godlewski z 2 e
- Mateusz Stryjewski z 2 g
- Wojciech Kończyk
- Nicole Skarubowicz
Udział w wyborach, z różnymi
opiniami na ten temat, wziął również
pierwszoklasista:
- Michał Borkowski z 1 e
Natychmiastowo rozpoczęła
się kampania wyborcza. Kandydaci
stworzyli swoje własne ulotki,
plakaty oraz slogany. Ogłaszać
się i rozwieszać informacje mogli
wszędzie, z wyjątkiem odnowionych korytarzy.

Ku częściowemu zaskoczeniu,
przewodniczącym roku 2016/2017 został
pierwszoklasista - Michał Borkowski. Reszta
kandydatów kolejno zakwalifikowała się
do członkostwa w samorządzie szkolnym
- Martyna Dobosz, Sandra Lipowicz, Filip
Godlewski, Mateusz Stryjewski.

W dniu 18 października, na hali
sportowej, nastąpiła prezentacja kandydatów oraz ich obietnic wyborczych.
Każdy z nich miał zaledwie krótki
moment na przedstawienie siebie
oraz swoich pomysłów. Całkowita
prezentacja trwała około półgodziny.
Organizacja poszła sprawnie i była na
wzór profesjonalnych.
Trzy dni później, w piątek 21
października na godzinie wychowawczej odbyła się debata. Całość została
przeprowadzona i wyemitowana przez
radiowęzeł. Kandydaci mieli jeszcze
mniej czasu niż podczas prezentacji,
by odpowiedzieć na pytania. Dyskusje
tyczyły się głównie ich programów
wyborczych, programów wyborczych
ich przeciwników oraz problemów i
udogodnień ważnych dla uczniów
szkoły.
27 października cała szkoła
przystąpiła do wyborów. Każda klasa
znalazła się w sali lustrzanej oddając
głosy na ich faworytów poprzez
tradycyjnie wrzucenie karty do urny.
Frekwencja wynosiła ponad 95 %.
Uroczyste
ogłoszenie
wyników i zaprzysiężenie nowego
samorządu odbyło się następnego
dnia, 28 października na godzinie
wychowawcze.
Kandydaci zebrali się w oczekiwaniu na wyniki. Członkowie oddającego
pieczę samorządu szkolnego roku
2015/2016 wygłosili mowy. Były
przewodniczący podziękował wszystkim mającym wkład w zeszłoroczne
osiągnięcia. Pan Tomasz Hodura i pan
Tomasz Murawiec ogłosili wyniki.

Samorząd został przekazany w świeże
ręce, członkowie złożyli przysięgi. Michał
Borkowski razem z innymi członkami
wygłosili przemówienia. Zaprzysiężenie
dobiegło końca, a uczniowie, wychodząc z
hali, mieli nowych przedstawicieli.

OT R Z Ę S I N Y W
NORWIDZIE
RELACJE I OPINIE                                  
Jak co roku, w Norwidzie odbyły się symboliczne otrzęsiny klas pierwszych. Z tej okazji, nasz
zespół przygotował krótką relację z wydarzeń uzupełnianą wypowiedziami uczniów, którzy brali
tego dnia czynny udział.

27

września w naszym liceum
odbyły się tzw. “Otrzęsiny klas
pierwszych”.
Impreza polegała na zmaganiu
się w różnych konkurencjach oraz
wyłonieniu zwycięzców, a przede
wszystkim gwarantowała dobrą
zabawę. Uczniowie danych klas 1
musieli, m.in. zaśpiewać karaoke,
przedstawić hymn i sztandar klasy,
bądź pokazać jak reagują na wypowiadane przez prowadzącą komendy.
Tematem tegorocznych otrzęsin
było wojsko. Imprezę tę poprzedzała
akademia na cześć Cypriana
Kamila Norwida, naszego patrona.
W związku z odbytą uroczystością
przeprowadziliśmy wywiad z klasami
pierwszymi, w końcu to wszystko
było właśnie dla nich. Kamila z 1d
odważyła się odpowiedzieć na jedno
z naszych pytań.
KAMILA
Karaoke było zabawne. Nie brałam w
nim jednak udziału. Najbardziej to mi
się podobało przez hit Zielone oczy.
Cieszymy się, że otrzęsiny nie były
sztampowe i każdy odnalazł w nim
coś, co mu odpowiadało.
Krzysztof z klasy 1e również chętnie
odpowiedział na zadane pytanie.
KRZYSZTOF
Pomysł, że tak powiem, wyszedł
sam z siebie, ponieważ pomysłu
za bardzo nie miałem, to zacząłem
W Norwidzie jednak mamy sporo
utalentowanych i uzdolnionych osób.
Kontynuowaliśmy nasz wywiad.
Tym razem Natalia z 1c udzieliła nam
odpowiedzi.
NATALIA
Bardzo podobał mi się ten
pomysł, ponieważ był intrygujący.
Nie spodobało mi się tylko to,
że musiałam kupować ubrania
moro.

Która
konkurencja
podobała ci
się najbardziej
i dlaczego?

Każdy się świetnie bawił, ale to klasa
1s pokazała, jak imprezuje prawdziwe
“wojsko”.
CHŁOPCY Z 1S
Podsumowując całe
Na co dzień się wygłupiamy
otrzęsiny, wasza
dlatego nie podeszliśmy do
klasa bawiła się chyba
tego tak na poważnie, tylko
najlepiej. Co sprawiło,
na luzie. No bo kto będzie się
że tak entuzjastycznie
bawić jak nie my? Najlepiej
podeszliście do
zapamiętaliśmy śpiewanie po
konkurencji karaoke
hiszpańsku.
i co najbardziej wam
się podobało?

Skąd pomysł na
tak oryginalny
hymn klasowy?

Jak podobał ci się
pomysł poligonu
na otrzęsinach,
klimat wojskowy?

Trzeba
w życiu
bardzo
dużo rzeczy
zrobić, żeby
po śmierci
ze dwie,
trzy zostały.

ANDRZEJ
WA J D A
BIOGRAFIA                                  
ybitnym
polskim
Był wreżyserem
filmowym i teat-

ralnym. Urodził się w Suwałkach
6 marca 1926r. Jego twórczość
zapoczątkowały 3 etiudy, które
Wajda sam określał jako nieudane: „Zły chłopiec” i „Ceramika
iłżecka”, obydwa z 1951r. oraz
„Kiedy ty śpisz” z roku 1953. W
następnych latach swojego życia
po ukończeniu łódzkiej szkoły
filmowej był współpracownikiem
Aleksandra Forda, któremu
pomagał przy kręceniu 2 filmów:
„Młodość Chopina” i „Piątka z ulicy
Barskiej”.
Natomiast debiutem Wajdy było
„Pokolenie” oparte na porzuconym projekcie wcześniej wspomnianego Forda. Film opowiadał
o młodych aktywistach Gwardii
Ludowej, którzy w czasie II wojny
światowej organizują konspirację
przeciwko hitlerowcom. W filmie
tym Andrzej Wajda odniósł się
również do własnych doświadczeń
z czasów wojny.
Mimo zafałszowanej historii
oraz nieskomplikowanej, zideologizowanej fabuły dostrzeżono
nowatorstwo filmu Andrzeja Wajdy.
Tadeusz Lubelski wylicza te nowatorskie elementy następująco:
„Nowy był cały sposób filmowego
opowiadania – niekonwencjonalny, kapryśny (...) prowadzony ze

zmiennych punktów widzenia (...)”.
ionsequi bla cor illaore tat.
Wajdzie udało się odnieść sukces
międzynarodowy dopiero po premierze filmu „Kanał” z 1956r. Za
ten film otrzymał Srebrną Palmę
na Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Cannes. Krytycy odnajdywali w filmie sugestywną wizję
tragicznych losów powstańców.
FilmemAndrzeja Wajdy, który uzyskał
duży rozgłos na świecie okazał się
również „Popiół i diament” z 1958r.
Sam autor wypowiadał się o nim tak:
„Przy akompaniamencie tang
i fokstrotów bohater filmu,
Maciek Chełmicki, szuka odpowiedzi, jak żyć dalej – jak zrzucić
dławiący bagaż przeszłości,
rozwiązuje odwieczny dylemat
żołnierza. Słuchać czy myśleć. A
jednak Maciek zabije... Woli zabić
człowieka, nawet wbrew sobie, niż
oddać broń; postąpi jak przedstawiciel tego pokolenia, które liczy
tylko na siebie i na pistolet dobrze
ukryty, pewny i nie chybiący.
Kocham tych nieustępliwych
chłopców, rozumiem ich. Chcę
moim skromnym filmem odkryć
przed widzem kinowym ten skomplikowany i trudny świat pokolenia,
do którego i ja sam należę.”
Zasługujące na uznanie są też 2
filmy: „Człowiek z marmuru” i jego

kontynuacja – „Człowiek z żelaza”. Nakręcony w
1976r. „Człowiek z marmuru” otrzymał nagrodę
FIPRESCI na MFF w Cannes, następnie miała
miejsce premiera „Człowieka z żelaza” w
1981r., za które Wajda otrzymał Złotą Palmę w
Cannes; film był także nominowany do Oscara.

Warte wspomnienia jest również to, że Andrzej
Wajda miał w swoim życiu 4 żony. Dopiero z
czwartą – Krystyną Zachwatowicz był od 1974r. aż
do śmierci. Ma także córkę Karolinę Wajdę, która
narodziła się ze związku z Beatą Tyszkiewicz. Zagrała
w kilku filmach i była także asystentką reżysera.
Wajda jest wspominany jako człowiek wybitny
– wychowało się na nim nowe pokolenie filmowców; ludzie Ci pragnęli dowiedzieć się od niego jak
najwięcej, będąc przy nim i przy realizacji jego produkcji. Jest określany jako spadkobierca największych
polskich artystów, jak powiedział Daniel Olbrychski:

Zmarł, mając 90 lat 9 października w niedzielę.
Pogrzeb artysty odbył się w środę 19.10. bieżącego
roku w Krakowie, a urna została złożona do
grobu rodzinnego. Pogrzeb odbył się w ciszy, bez
przemówień. „Już za nim tęsknimy. I artyści i widzowie. Dla nas aktorów granie w jego filmach było
chwilami największego uniesienia.” – jak powiedziała
Dorota Segda. Na pogrzebie Wajdy zgromadzili się
tłumnie mieszkańcy Krakowa, by opłakiwać tak wielką
stratę. Gdy z kościoła Dominikanów wyniesiono urnę z
prochami na placu rozległy się gromkie oklaski. W ten
sposób tłum Krakowian oddał ostatni hołd wybitnemu
reżyserowi. Tak wspominają go też przyjaciele:
„Andrzej Wajda wyzwalał naszą wyobraźnię,
dodawał nam skrzydeł, stawiał nas na ołtarzach.” –
Andrzej Seweryn
„Andrzej Wajda był wspaniałym reżyserem. Miał
niesamowity talent – także jako reżyser teatralny.”
– Wojciech Pszoniak

„Uważam, że Wajda to bezpośredni spadkobierca Mickiewicza, Norwida, Wyspiańskiego i
Żeromskiego. On przejął po nich pałeczkę, choć
wypowiadał się w inny sposób, za pomocą kina.
Przejął rolę artysty zrośniętego z Polską, często
zrośniętego w sposób gorzki.”

Był również wielkim patriotą, co ukazywał w
swoich dziełach; życzliwym i ciepłym człowiekiem,
co dawał znać po sobie ludziom mu najbliższym.
Dorobkiem kulturowym Andrzeja Wajdy było
nakręcenie 40 filmów i otrzymanie przez niego
w 2000r. Oscara za całokształt twórczości.
Został także odznaczony Orderem Orła Białego.

Dzisiejsze młode pokolenie powinno wrócić do
filmów Wajdy, ponieważ są one wyrazem polskiego
patriotyzmu. Wajda był wielkim patriotą poprzez
realizację swoich filmów. Nie ukrywał w nich realiów
PRL – u – przedstawiał je takimi jakie były bez
względu na konsekwencje. Powinno się wracać do
filmów Wajdy, dlatego, że są one wielkimi dziełami
sztuki kinematografii. Kunszt i pasja z jakimi Andrzej
Wajda projektował i reżyserował każde z nich jest
niezmierny.

R A DY
BYŁEGO SU
ARTYKUŁ

                                 

N

ieuchronnie zbliża się
termin wyborów nowego
Samorządu Uczniowskiego
naszego liceum. Z tej okazji redakcja gazetki postanowiła nie tylko
przybliżyć wszystkim sylwetki kandydatów, ale również porozmawiać
z ustępującymi przedstawicielami
SU oraz zapytać o ich osobiste
wrażenia z pełnienia funkcji.
Miniony rok z pewnością można
zaliczyć do udanych. Liczne
przedsięwzięcia zaproponowane
w planach wyborczych zostały
spełnione. Nie zabrakło zabawy
podczas świątecznego karaoke
połączonego ze sprzedażą ciast, w
które zaangażowała się większość
klas, turniej piłki nożnej, pomimo iż
odbywający się po lekcjach cieszący
się dużą popularnością. Również

tradycje z powodzeniem kontynuowane, jak choćby atrakcje
organizowane z okazji Mikołajek.
Mimo
wielu
udanych
przedsięwzięć, wiele pozostało
jeszcze
do
zrobienia.
Zapoczątkowana współpraca
z uczniami oraz wiele innych
wymagają kontynuacji oraz
rozwinięcia. Zadania te SU z
ochotą pragnie przekazać swoim
następcom. Nie pozostawiając
ich bez rad. Jednymi z nich
są: współpraca i zgranie, bo
bez nich nawet najlepsze inicjatywy pozostaną bezowocne;
mierzenie sił na zamiary; przygotowanie szczegółowego
planu na cały rok szkolny i skrupulatne wypełnianie go wraz z
dokładnym rozdzieleniem zadań

między poszczególnych członków
Samorządu; po ostatnie, ale nie
najmniej ważne – częste konsultacje z uczniami, na których opiera
się cała idea SU.
Po tak wielu dobrych radach,
jesteśmy
przekonani,
iż
nadchodząca kadencja Samorządu
będzie jeszcze bardziej owocna,
a wszystkie plany wyborcze
wypełnione. W imieniu redakcji
pragniemy życzyć wszystkim kandydatom powodzenia i dobrego porozumienia po wyborach.

DZIEŃ
EDUKACJI
NARODOWEJ

RELACJE Z AKADEMII                                  
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14.10. 2016 r. dzień wcześniej odbyła się akademia zorganizowana
przez klasę 3 a.

Z

aczęło się dość typowo – od
wprowadzenia sztandaru oraz
zaśpiewaniu hymnu szkoły.
Orkiestra oczywiście pod nadzorem
pana Marka Piątka, chór – pani
Agaty Strzelczyk. Następnie zaczęto
powitaną część – przywitanie personelu szkoły i wręczenie kwiatów
dyrekcji.
Po powitaniu przez klasę 3 a
obecnych na sali, mikrofon przypadł
przewodniczącemu Rady Rodziców,
panu Piotrowi Stefańskiego,
a następnie dyrektorowi panu
Krzysztofowi Wachowiakowi.
Akademia ta owocowała również
w liczne nagrody dla personelu szkoły.
Odznaczonych przez prezydenta
Polski Złotym, Srebrnym i Brązowym
Medalem oraz Nagrodą od Ministra
Edukacji Narodowej zostało kilkoro
nauczycieli. Dodatkowo, nagrodę od
dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i zaangażowanie
uzyskało następnych kilkunastu
pedagogów.
Rozpoczęła się część artystyczna, nazwana „artystycznym prezentem”. Szymon, Dawid, Paweł i Marcin
zagrali dla nas Pastempomat Dawida
Podsiadło.
Następnie zaskoczeniem okazał
się pokaz mody zainicjowany przez
Mateusza z 3 a. Dziesięciu modeli
zaprezentowało stroje w kolorach cielistych, brązowych.
Z dedykacją dla emerytowanych
nauczycieli zaśpiewała pani Anna
Męcik, była uczennica, a obecnie
profesorka j. angielskiego w naszym
liceum.
Drogą kontynuacji muzycznej, zespół
Kurkuma zagrał w podziękowaniu dla
obsługi szkoły utwór Matura Farben
Lehre.
Po zakończeniu części artystycznej, klasa 3 a złożyła ostatnie
życzenia w imieniu uczniów dla dyrekcji, pedagogów, administracji oraz
obsługi szkoły.
Zakończenie akademii dopełnił
końcowy występ orkiestry.
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RELACJE Z AKADEMII                                  

Dnia 11 listopada świętowaliśmy 98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej samej okazji,
dzień wcześniej, na trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej, odbyła się akademia. Uczniowie zgromadzili się tym razem
na sali lustrzanej, zajmując również jej balkon.

U

roczystość od wprowadzenia sztandaru szkoły rozpoczęli
prezenterzy Oliwia Miszewska
i przewodniczący samorządu uczniowskiego Michał Borkowski. Następnie
chór pod nadzorem pani Agaty Strzelczyk
zaśpiewał hymn narodowy. Tym razem
nie wystąpiła orkiestra – jedynie sam
skrzypek.
Chór wykonał śpiewaną wersję Roty
Marii Konopnickiej, po czym sztandar
szkoły został wyprowadzony.
Następnie przedstawiono montaż
słowno-muzyczny w wykonaniu kilkunastu różnych uczniów. Zaprezentowano
utwory literackie oraz muzyczne, przeplatane historią Polski z czasów
zaborów, rozpadu oraz ponownego
powstania. W tym samym czasie
na ekranie odtworzono prezentacje
multimedialną, przedstawiające wydarzenia i najważniejsze postacie z tych
samych okresów historycznych naszego
kraju.
Kilkukrotnie wystąpiły drobne problemy techniczne.
Uczennice i uczniowie oraz chór,
również jako akompaniament, zaprezentowali wiele różnych wierszy lub piosenek, między innymi:
- Jedenasty Listopada pióra Elżbiety
Buczyńskiej
- Rozkwitły pąki białych róż
- Wstań, Polsko moja Józefa Mączki
- Taki kraj Jana Pietrzaka
- Biały krzyż znany z wykonania Justyny
Steczkowskiej
- Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą
Leopolda Staffa
- Ja to mam szczęście Grzegorza
Tomczak
Akademia trwała około 40 minut.
Ostatnim jej punktem były podziękowania
prezentatorów dla wykonujących część
artystyczną oraz nauczycieli, którzy
przygotowali wraz z uczniami scenariusz i dobrali utwory. Była to pani Jagoda
Kotas, pani Małgorzata Kaleta, pani
Marlena Karewicz.

GALERIA
NUMERU

CO JESZCZE SIĘ DZIAŁO                                  

N

asze szczypiornistki zagrały już kilka meczy.

K

olejny mecz piłki ręcznej
dziewcząt.

P

ierwsze zawodu odbyły się u nas.
Drużyna grała przeciwko TZN z
wygraną 15:5

T

ym razem z Żeromskim, 21. listopada.
Wygraliśmy 21:7

P

W

N

ierwszy mecz zagrały
także dziewczęta z kosza.

alczyły przeciwko Żeromskiemu.
Wygrały 54:20

asz nauczyciel został
doceniony jako fotograf
w gronie międzynarodowym.

N

Ś

więtowaliśmy także Dzień
Patrona.

N

owy samorząd organizuje Mannequin
Challenge. Zatrzymani w czasie
uczniowie.

orwid na Szkolnej
Lidze Lekkoatletyki.
Dziewczęta - I miejsce, chłopcy
- V miejsce.

K

ońcowo filmik trwał około 7
minut i rozgłośnił Norwida
na całą Polskę.

LO O K I N G
FOR THE
HAPPINESS
FORMULA
C Z .1
KSIĄŻKA/PROJEKT                                  

ooking for the happiness formula: Anne and the
Lcałkowicie
Reunions Diary to krótka opowieść napisana
w języku angielskim w ramach współpracy
w programie Erasmus+.

W całości składa się z 7 rozdziałów i została napisana
wspólnymi siłami przez uczniów szkół uczestniczących
w programie, w tym u nas w Polsce, przez naszą
uczennicę, Natalię Segiet.
Została w całości zatwierdzona przez komisję
europejską.

→

PROLOGUE
“Young writers on the road”. This was the title of the activity that had this novel as a
result. It is an e-novel written by students from Spain, Finland, France, Poland, Italy and
Turkey. They took part in the Erasmus + project: Women as Spiritus Movens towards
equality in the European citizenship. Each national team wrote a chapter and the plot was
continued from one country to another. The activity was carried on through the whole
project, starting in 2014 and finishing in 2016. Every new chapter was read aloud in each
international workshop meeting. Students used one of the most important women in each
country as the main characters. This is one of our contributions to put in value the role
and strength of women in the European development. We hope you enjoy it.

LOOKING FOR THE HAPPINESS
FORMULA
CHAPTER 1:
SPAIN
Written by
Daniel Lizardo

LOOKING FOR THE HAPPINESS FORMULA
CHAPTER 1

Madame Molina (yes, she likes people to call her like that) lives in Seneca Street. Not many people know
about this street, actually, but it is really important for Anne. In fact, that’s where our story begins. But…
wait a second. I think I’m going too fast!
Anne Naranjo moved to Spain about a month ago. Technically she is Spanish, but she has lived in France
all her life because her father worked there. Unfortunately, he lost his job and so the whole family
decided it was time to go back to Spain, where Anne’s grandparents lived.
When she arrived in Badajoz, she felt scared. I mean, people always feel a bit scared when they have to
move, don’t they? All that packing and unpacking, the fuss, the stress, the trip, the perspective of going to
a different place, to a new house, wondering if you’ll ever be able to make friends… these were the
things that filled Anne’s mind.

LOOKING FOR THE HAPPINESS FORMULA
CHAPTER 1

The first thing Anne thought about Badajoz was “Wow, that’s hot!” It was October but it wasn’t even
chilly and there were lots of people walking everywhere. “That’s nice”, she thought. She promised herself
she would spend more time outdoors. In Chambery there was no way she could go outside in the
afternoon in October. It would be too cold for that.
The 17th of October was her first day at the new school in Badajoz. It was really hard for her. Apart from
having absolutely no friends, she could hardly speak the language. In fact, the only words she could say
were “hola” and “gracias”. And… oh dear, Spanish people spoke so fast… Luckily, there was
Mademoiselle Soler, the French teacher, with whom Anne could talk in French. What a relief having
someone to talk to…
One day, after another study session to help her improve her Spanish, Anne decided to go for a walk and
visit the old part of the city. Her dad had given her a map a couple of days before and she thought this
was the perfect opportunity to use it.

LOOKING FOR THE HAPPINESS FORMULA
CHAPTER 1

Ancient Badajoz is amazing! It’s in a high part of the city, so people have to go up steep and narrow
streets to get there. Besides, the buildings are really old, so it feels like you’ve just got in a time machine
and you’ve travelled some decades back. But curiously, there are also restaurants and bars full of people.
Ane, without knowing it, got lost. She was so fascinated that didn’t realize where she walked. Ane got
scared for a moment, it was seven o´clock and it was getting darker. She tried to seek the place she was in
the map but couldn’t find anything.
Suddenly, someone in her back called:
-Sorry, can I help you? –asked an old woman behind. The lady was wearing a pink pajama with little
Teddy Bears on it. She talked to Ane in English because she had observed Ane looked like a foreigner.
The lady knew how to deduce this things.
-Yes, please –answered Ane after few seconds- Would you please let me use your phone for a moment?
-Of course I would, but it is a bit old. –the lady smiled.

LOOKING FOR THE HAPPINESS FORMULA
CHAPTER 1
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When Ane went in the house, she thought I was magic. Something in the walls, on the floor made her
feel warm and comfortable. The main room was a few meters under the ground so it hadn’t many
windows. But it wasn’t dark at all, the lady had put colored candles all over the place.
-Please sit down –the lady showed her a red armchair- the phone is over there.
-Thank you –said Ane and started to call her father.
Meanwhile, the lady went to the kitchen and shouted:
-I will prepare some coffee!
Ane smiled and put down the phone. Her father will be getting her back in 20 minutes.

LOOKING FOR THE HAPPINESS FORMULA
CHAPTER 1
Few minutes later the lady came to the living room with two yellow cups of coffee.
-So… What´s your name? –asked offering her a cup.
Ane talked and talked a lot. She just told her how and why she came to Spain. Ane felt fine with that
woman. She didn´t know her at all but it was easy for her to talk.
Then, Ane asked:
-And what about you?
-Oh, I´m sorry. My name is Madame Molina.
-Beautiful name! I think I have heard of it before –Ane started to think where…
-Maybe. I lived in France for many years too. Je parle aussi le français.
Ane smiled. She was finding French in Spain. In the next minutes they just talked French. Madame
Molina lived in France since she was young. When she was 20 years old she moved to Spain with her
family.

LOOKING FOR THE HAPPINESS FORMULA
CHAPTER 1
-And why did your family moved here? –asked, curious Ane.
-Well, my grandmother was a Spanish writer, but in one of her trips to France she fell in love with
handsome French man. So our family is divided between these two places.
Ane felt identified with Molina´s story.
-What was your grandmother´s name?
-Her name was Emilia. Jesus! She was a fighter, a hard fighter –said the lady, with passion in her face.
-Why? –Ane laughed.
-My grandmother wanted to be a writer since she was young, but she couldn´t study in an official school
because she was a woman. It didn´t stopped her and Emilia started to fight against this problems. Writing
wouldn´t be easy if you were woman in this period. At this time, you could only think about man in all
aspects, now it has changed but we have to remember the people that made those things change.

LOOKING FOR THE HAPPINESS FORMULA
CHAPTER 1

LOOKING FOR THE HAPPINESS FORMULA
CHAPTER 1

``It is true´´, thought Ane. When she studied history in school, she learned about the discrimination of
women around the world. Some women, like the sister of Mozart, were forgotten, people just gave credit
to men.
But Ane was sure many women made history too.
Madame Molina looked to Ane with her little shiny eyes and said:
-I am going to show you something, please stay here.
The lady went running out the living room, like if she was trying to find something. Seconds later, she
came back with an old brown diary. It was full of dust and it looked like no one had touched it for years

LOOKING FOR THE HAPPINESS FORMULA
CHAPTER 1

Madame Molina sat down next to Ane and opened the book. The yellowy pages were about to broke, it
looked so fragile. But Ane liked it, it was a beautiful diary. The girl was sure that it took a lot of work to
make it. It had a lot of details and notes, some drawings in color, and few black and white photographs.
-Look, –the lady showed Ane a photo in the first page- in 1937 twelve women from Europe made the
First Secret Happiness Reunion. These women called it like that because they said if the world had
equality, it would be perfect, and that became their philosophy. My grandmother, Emilia Pardo Bazón,
was between these important women.
-Seriously? –Ane was amazed- And who was at that Reunion?
-Hmm, I don’t remember that very well, I can say that there were politicians, philosophers, actresses,
mothers and daughters. Just like you and me.
-What did they talked about?

LOOKING FOR THE HAPPINESS FORMULA
CHAPTER 1
-As I told you, they wanted equality between man and woman but also between countries. So they wrote seven rules
to find true happiness. You know, these women were some of the most intelligent woman in the hole world, I am
sure they made special rules.
-Where are these rules? –said Ane, searching in the book- here there are just photos and names.
-There is the problem. In 1941, they made their last reunion. They had finished those rules, they wanted a
revolution, they had called the press and governments to make a shout out to the world. These 12 woman didn’t
success.
-What? Why?
-The politicians at this time couldn’t think about anything about that, they were closed to the reality of men. The
press, the presidents told lies about them and they became a forgotten case. They stole The Seven Rules from them
and burnt them. These were ideas to change the world, they wanted to ignore everything. I am sure there are some
rules hidden over Europe but no one have found them. I found this in the old house of my grandmother, it is all I
have. I think every woman took notes about it so maybe these 12 women have a book like this.

LOOKING FOR THE HAPPINESS FORMULA
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Madame Molina was sad; Ane noticed it by the tone of her voice.
-But nowadays things are different! –Ane tried to animate the situation- Women have rights and they can
work in what they want.
-Maybe it is true, but not everything. In many countries the woman is an ugly object, they are like slaves
or just an animal. We still need change, Ane.
Ane didn’t think about it before; she had heard things in the news but never this way. It was hard to think
about places like that where women are nothing.
-Here we have it too –continued Madame Molina.- How many women presidents or ministers do you
know in the government? Every time a woman becomes something important it is a huge new! ``This is
the first woman being president of the United States of America… and this is the first time a woman
does goes to the Moon´´-said, changing her voice like if she was a presenter.- Why? Why can´t we think
about woman the same as man? Because of the world´s tradition.
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-So this is what they really wanted to change –understood Ane.
-Yes! They didn’t felt satisfied with rights, they wanted Real Happiness.
Madame Molina had just said that when someone knocked the door, it was Ane´s dad.
-Hurry! –said the lady- You need to have this book and find the rules!
-But I can´t, I don’t even know…
Ane couldn’t finish the sentence because Molina gave her the diary at the moment and closed the door of
her house.
Her dad was a little bit surprised because of the scene. Ane went back home and she couldn’t stop
thinking about the book.
Ane started to read it, it talked about The Reunion and the people who came there. But Ane got a little
disappointed because the names were hidden in code names.
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´´Minsk, 18th November 1937. Cloudy day, no rain
All women are seated down, the First Happiness Reunion starts.
WHITE BIRD. Okay ladies, thank you for coming. This could be dangerous for us so I beg to you not to tell anybody
about this.´´
``White Bird? What is this?´´ Thought Ane. She didn’t understood anything.
- I need to find the rules, but where can they be?
-Suddenly, the book fell down the floor and an orange card came out the book. It had a I written on it.
-You all know what is it uh?
Ane opened the card and found:
THE FIRST RULE, Minsk 1941.
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Anne was bit confused about everything - why did madame Molina give the diary to her and tell her to
find the rules? And most importantly, how could she do that? But she was also very excited and couldn't
help but try to do it.
Anne spent the next few days constantly reading the diary and searching for information about the
reunion's women and the rules. The twelve women had used code names, like WHITE BIRD, BLACK
CAT, RED FOX and so on. "Not very original", thought Anne, but maybe the women wanted to keep it
simple. She had realized that the BLACK CAT must have been Emilia Pardo Bazán herself. Well, it was
written in the cover of the diary so it wasn't so hard to figure that out. However, there was a lot of work
to do; the diary had over 200 pages and that wasn't all. Inside the diary, Anne had also found a bunch of
letters which had been written to Bazán.
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"My dearest Emilia" said the first letter, which was written in French actually." It's been peaceful here and I have
had lots of time to concentrate on my writing work, but I am happy to tell you that I am coming back to Paris in August
with my other friends. I hope that some of our other female companions will be able to join us too, so we can continue
contemplating our plan. Have you heard anything of them? We should arrange an official meeting soon so we can really get
our project moving forward. I have been in contact with Mrs. Minna Canth and she is also interested in it. She sent her
greetings, but also wanted to remind us about the fact that we are going to try to do something that is is easier said than
done. That is true, my beloved friend, but we won't give up easily.
I hope everything is going fine with you and your husband. I hope you will write back soon. Yours truly, Helena
Westermarck "
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The letter was dated in June 1936 in Helsinki. Anne had no idea who Helena Westermarck was but
Helsinki sounded familiar to her. She checked it from the internet, and yes, it is the capital of Finland.
"Finland! How am I supposed to find out the other rules if they are on the other side of the world? And
where are the other women from..." Anne had lots of questions in her mind. She decided to check if she
could find some information about Helena Westermarck or this Minna Canth who was mentioned in the
letter. She found out that Westermarck was a Finnish artist and a writer, who was also an active feminist.
She also discovered a famous Finnish writer, Minna Canth, who had also contributed to women's
situation in Finland. "Thank you Wikipedia".

LOOKING FOR THE HAPPINESS FORMULA
CHAPTER 2
Anne tried to find out if there were more letters from the Finnish ladies. There were five more
from Ms. Westermarck. From her letters Anne realized that she must be the WHITE BIRD and
that she had studied arts in Paris with some other Finnish female artists. She had known Bazán
long before the Happiness reunion. Anne remembered how Madame Molida had told her that
her grandmother had travelled a lot and had also lived in France. From history lessons she
remembered that France, especially Paris, had been a cultural centre of Europe, so many people
from all around the world used to study and visit there already in the earlier centuries. The
women had possibly met each other there, at least some of them.
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Suddenly, one of the letters drew Anne's attention. The envelope had no writing on it and it wasn't
opened yet. She wasn't sure if she should open it, but she was too curious to not do that. There was
another orange card, with number 2 on it, another piece of paper and a mysterious golden key in it. The
paper said "Be brave and be curious. There are many things that have not been discovered out there.
Don't be afraid to open new doors." And the card - obviously - had another rule written on it: "The second
rule; You cannot buy happiness. Greed is one of the things that brings misery to the world. It makes people blind, whether it
is about money, power or prestige. We should look after each other and learn how to share, not to gather everything for
ourselves."
"What is this message..." wondered Anne, "and what is this key for?" Anne thought that maybe madame
Molina would know something about the key and could help her, so she decided to pay a visit to her as
soon as possible.
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Next day, after another Spanish lesson, she went to the old part of Badajoz again. She tried hard to
remember all the streets and the buildings she had seen the other day. She wandered in the city over an
hour and a half, but finally managed to find the street where madame Molina lived - or should have lived.
You see, her apartment was still there but it looked like it was desolated. Anne knocked the door several
times but nobody answered. Anne tried to ask the people who lived in the same street about Molina in
her poor Spanish but nobody knew anything about her. They said that no one had lived in the house for
years. Anne was taken aback. How was this possible?
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She went back home and spoke about it with her father. Her father laughed and said that she must have
been lost, but Anne was sure she had found the right place. The next day Anne went to try again but the
result was the same. Anne stood in front of the apartment's door and felt discouraged but then she
noticed something. The lock on the door was beautiful and golden, like the key she had found was. She
took it out of her bag and tried it to the lock. It fitted. She turned the key and opened the door. When
she walked in, there were seven doors in a large room against her. All of the doors were hazel brown and
had beautiful golden locks like the one earlier. Anne was astonished. What is this?
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She remembered the message from the envelope "Don't be afraid to open new doors." Anne was slightly
scared but went to the first door on the left and tried the key to the lock. It opened too. She peeked
inside but she couldn't see anything but darkness. She pulled the door wide open and stepped in
cautiously. She felt the fresh air draught on her face and then, all of a sudden, there was a bright light and
she was standing outside in a crowded street. She didn't believe her own eyes. She was confused and even
more confused when she realised where she was - in Paris. And that wasn't all - 12th of August 1936
stated the newspaper in the magazine stand. "What...oh my god!" Anne was completely puzzled.
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Anne was in the middle of a place called Pigalle, in Paris. She found herself surrounded by old buildings
made of stone, she could see ice cream salesmen, bakeries and many butchers’ shops. The ground was
full of pavement stones. Carts were going by in front of her.
She was amazed by all the bicycles that she could see. There were people everywhere riding the bikes and
looking happy because of the wonderful weather in Paris.
She wondered why there were no cars and so many people fleeing Paris on their bikes ! People were
laughing around, they all had suitcases. Anne remembered that she had learnt that in 1936 in France the
first paid holidays had appeared, that’s why there were so many people in the streets. People were
screaming « Bonjour!, Bonnes vacances! » from the top of their balcony.
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The sun was shining. People were strangely dressed. Women had long and large dresses, they all had curly
hair and red lipstick. Men were wearing suits with long jackets.
All of a sudden, she was interrupted in her thought. Then she looked at herself in the mirror of a shop
window and remained stunned as her physical appearance was so strange.
She was wearing an awful pair of shoes that were terribly uncomfortable and a long black dress a little bit
too large for her. She had the feeling that she was dressed up for a carnival ! However, her clothes in the
fashion of 1936, permitted her to be fully integrated into Paris population. She looked like all the
women who were walking in the street. Anne realized that the women of this time were not really free to
get dressed as they wished to, indeed women were not allowed to get dressed with pants or short dresses.
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How submissive they are to follow a strict dress code! she thought. She felt oppressed. She started
walking with difficulty. She could see children playing with a stick on the ground. « If only they could see
with what we are playing in 2015 they would be surprised ! » Anne thought.
She enjoyed the sight of her own reflection in shop windows while she was looking at herself . All of a
sudden she caught a glimpse of a familiar lady and was astonished. The lady strangely smiled at her,
intrigued she decided to follow her and exclaimed : “ Hey Madame Molina”! The lady didn’t answer and
people in the street stared at Anne in a strange way because Madame Molina was unreal , transparent only
visible by Anne. She was pretty sure it was her, Madame Molina , she had recognized her pink pyjamas.
She decided to follow her at a quick pace and without uttering a word.
Madame Molina led Anne to an old crawling building. The windows were all broken into pieces, the wall
painting was slowly degrading, and the roofs were almost letting in all of the raindrops. She followed her
inside, travelled to a long corridor and arrived in a large circle place with a huge circular table in the
centre of it. It reminded her of the myth of “the Table Ronde” !
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There were plenty of people, and as many men as women. Some were sitting down, some others walking
around , but all were speaking, talking to each other in different languages.
There was not much light, just a few torches here and there, because there was no longer electricity. It
looked like some kind of secret sect, a secret faction. The people in there were all wearing hoods and
Anne was not able to see their face due to the lack of light. She was not hearing any names either, just
pseudonyms, like YellowChick, FoxySquirell or even BlueDolphin.
She then noticed that every woman had the same book as her, which had been given to her by Madame
Molina.
Anne arrived in a huge room which looked very clean and luxurious. She was very interested in the
speech . “ How fascinating! “ she thought. She almost fainted at the overwhelming feeling of happiness
when she tried to sit down on a white chair. Everybody seemed to be surprised at seeing her here. As
soon as she was relaxing, she heard other parts from the speech which was being delivered.
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“ Every woman deserves equality in all the continents, France is known to be the country of freedom.”

She stopped listening to it because her attention was drawn by the library next to her. She entered and
saw that there was quite a lot of paintings on the room’s walls. There were exactly seven of them. But
she noticed that one of them was watered down, so she went to clean it up. But as soon as she touched
it, it fell down on the ground. Anne was going to pick it up but she noticed a small piece of orange paper
on which something was written. It was the third rule!
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Trust is the mother of sûreté, without sûreté, no power is possible. Solidarity is the key women possess, that key opens the
door to power.”
There was plenty of books surrounding her but one of them caught her attention, it seemed very
ancient and precious, the cover was red with gold-rimmed letters. It was entitled “Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne” by Olympe De Gouges . She pulled it but it got stuck. Instantly, a trap
door opened. She fell inside. Boom!!!
All of a sudden she saw a white bolt of lightning and found herself in Badajoz in the same room where
she was a few hours ago !

