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Wiersze Tomasza Kotłowskiego
„Testament”
Na polskim brzegu morza,
młody żeglarz staje.

Smutny on, oj smutny.
bo na podbój wód,
nie może zabrać ukochanej.

Dumna serce cierpi,
w chwili rozstania.

Ostatni raz widział bliskich,
bo odwaga i duma,
w ręce śmierci go sprzedała.

Wyruszył biedak sam na kraniec
świata, choć mu wielka tęsknota,
przez cały czas doskwierała.

Lecz nie dał mu władca mórz,
wrócić rodzinnego miasta.

I zesłał na niego sztorm,
który statek roztrzaskał.

Wody zabrały ciało,
a fale wrak przyniosły.

Czeka na niego dziewczyna,
tygodnie, miesiące .

Wypatrywały go dzieci,
i rankiem zobaczyły
resztki statku płynące.
płyną Płakała po nim dziewczyna,
i dzieci łkały przez noce.

Po dzielnym żeglarzu,
został tylko testament,
wspomnienia i bezsenne noce.

Autor obrazu: Hubert Kamiński

Kto?
- Kto największe zbiera plony ?
- i jest zawsze ,, na czasie " ?
Wiecznie spragniona swych ofiar,
w sercach ludzkich pustkę rodzi .
Ona jedna,
Była, jest i będzie ,
Zawsze - dosłownie wszędzie .
Jest od prehistorii przetrwała do naszych czasów.
Jej koniec nastąpi,
gdy wszystkie dusze zejdą z tego świata .
Przed Nią padają ludzie,
jak przed samym Bogiem.
- Lecz kim jest Ona ?
- Złem czy dobrem ?
Wnosi w serca spustoszenie
I nie patrzy czy stary czy młody .
Czy zły czy dobry,
Czy głupi czy mądry .
Jedna jest taka czarna dama,
która zawsze jest taka sama,
okrutna i bezwzględna .
Nie wiadomo skąd i dlaczego,
nagle atakuje poszkodowanego.
I nie ma już dla niego ratunku,
bo Śmierć jest na posterunku.

„Książka-

przyjaciel, który

nigdy nie zawiedzie”

WYWIAD
wywiad z Panią Marzeną Plewik
- Pani ulubiona lektura szkolna ?
- Moją ulubioną lekturą była książka ,, Dzieci z Bullerbyn ‘’ Astrid Lingren.
- Pani najmilej wspominana książka z dzieciństwa ?
- Bardzo lubiłam ,, Pana Samochodzika ‘’ Zbigniewa Nienackiego .
- Czy powraca Pani do starych , przeczytanych książek ?
- Czasami ,gdy jestem w bibliotece czytam ulubione fragmenty starych książek.
-Czy lubi Pani swoją pracę ?
- Lubię, nie można się tutaj nudzić. Praca jest bardzo ciekawa, ciągle coś się dzieje.
- Czy książka przegra z komputerem ?
- Komputer jest szybszym źródłem informacji, a żeby znaleźć coś w książce trzeba więcej wysiłku i
myślenia. Ale ma duży plus, jest bardzo wiarygodna.
- A jeżeli chodzi o czytanie książek na komputerze, tablecie ( innych urządzeniach )?
- To zależy od osoby, ja wolę książkę, myślę, że powinna wygrać.
- Czy ceni Pani szczególnie jakiegoś twórcę literatury ?
- Jest ich dużo, trudno ocenić .Mam paru ulubionych : John Irving, William Worthon i Charls Dickens.
-Jaki jest Pani ulubiony gatunek literacki ?
- Lubię czytać prawie wszystkie, nie podoba mi się tylko fantastyka.
- Dziękuję za wywiad .

Wywiad przeprowadził T. Kotłowski

Recenzja spektaklu „ Ten obcy”
Teatru Kameralnego w Lublinie
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Spektakl „Ten obcy” Teatru Kameralnego jest adaptacją powieści Ireny
Jurgielewiczowej. To znana i lubiana lektura szkolna.
Spektakl jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Bardzo
wiernie przedstawia losy głównych bohaterów powieści – Pestki, Ulki,
Zenka, Julka i Mariana. Moim zdaniem widowisko bardzo ciekawie
przedstawia losy dzieci z wyspy. Powieść uczy, jak wierzyć w to, by coś
osiągnąć i jak należy sobie wzajemnie pomagać.
Wszyscy widzowie bili brawa, moim zdaniem zasłużone, dla aktorów i
autorów spektaklu. Przy omawianiu lektury adaptacja sceniczna będzie dla
nas bardzo pomocna. Bardzo polecam ten spektakl!

Autor: Jakub Pietraś

