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Wywiad z Jakubem Świderskim
Kiedy odkrył Pan w sobie talent aktorski?
Chyba nigdy nie miałem talentu, lecz kiedyś ktoś mi wmówił, że o posiadam.
Osobiście uważam, że talent można uzyskać poprzez pracę. Jeśli ktoś uważa,
że jest pozbawiony talentu to powinien codziennie nad tym pracować, poświęcać się temu i to prędzej czy później zacznie owocować.

Czy rola Stempla w serialu „Przyjaciółki” jest pierwszą rolą dużego
ekranu?
Hmm … Nie, ja już jestem kilka lat związany z produkcjami filmowymi.
Pierwszą rolę dostałem w serialu „Na dobre i na złe”, następna była w
„Klanie”, a teraz szalony fryzjer w „Przyjaciółkach”.

Jaka szkołę aktorską Pan ukończył?

Wrocławskie PWST.
Jak wspomina Pan lata studenckie?
Dobrze, były o tyle ciekawe, że zostałem wyrzucony z łódzkiej filmówki, a
konkretnie to nie zdałem na następny rok i we Wrocławiu zaczynałem od
początku. Czas studencki wspominam owocnie w miłości, przyjaźni i w pracy.
Czy praca aktora jest Pana spełnieniem zawodowym?
Oj, ciężko powiedzieć, na pewno dobrze się czuję wykonując ten zawód, ale mam
takie poczucie, że chciałbym robić coś więcej. Praca aktora uzależniona jest od propozycji jakie dostaję, W głębi duszy chciałbym kreować coś własnego, co pozytywnie wpłynie na odbiorców
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Jest Pan u nas już drugi raz gościem na
Drzwiach Otwartych, co Pan sądzi o naszej
szkole?
Uważam, że zostały tu stworzone wspaniałe warunki
do nauki, ja takich nie miałem i bardzo wam zazdroszczę. Będąc tu, spotkałem wiele ciekawych, ambitnych
i uzdolnionych osób.

Jak zachęciłby Pan gimnazjalistów do wyboru
naszej szkoły?
Głównie bardzo dobrymi warunkami do nauki (to nowoczesna szkoła) oraz przyjazną atmosferą, od której
będzie zależało, ile uczniowie z siebie dadzą, ile pracy
włożą w naukę.

O jakiej roli Pan marzy?
Marzę po pierwsze o roli w filmie fabularnym, a po drugie o takiej
roli, w której mógłbym pokazać ludziom, że wiara w marzenia i wytrwałe dążenie do celu pozwolą je osiągnąć.

Czy dzisiaj też wybrałby Pan zawód aktora?
Hmm . . . to jest trudne pytanie. Kierunek aktorski polecałbym każdemu, ponieważ on pozwala zrozumieć siebie. Buduje świadomość ciała,
mowy, gestu, relacji międzyludzkich. Jest to świetna szkoła na poznanie siebie i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Zawód aktora pomaga w realizowaniu siebie, na przykład mi pomaga podczas śpiewania
na scenie.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agata Woźniak
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Szkoła w fabryce
Zanim przy ulicy Wąskiej 13 w Kaliszu powstała szkoła, wcześniej w
tym miejscu znajdowała się fabryka włókiennicza ‘’NEAPOL’’ należąca do Józefa Madowicza i jego ojca. Manufaktura funkcjonowała aż
do początku wojny, czyli 1939 roku. W 1961 roku budynek
''NEAPOLU'' został przekazany na potrzeby oświaty i wtedy powstała
tutaj szkoła - początkowo zasadnicza zawodowa, teraz Zespół Szkół
im. Zesłańców Sybiru.
Józef Madowicz po wybuchu wojny wraz z żoną przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. Nigdy już nie wrócili do Polski.

1 kwietnia 2014 naszą szkołę odwiedził Lenny Madowicz - syn
Józefa, który przybył
do nas aż z Nowego Jorku. Miałam okazję porozmawiać z nim na
temat celu jego podróży
oraz historii budynku.
Jest nam niezwykle miło powitać Pana w murach naszej szkoły. Pierwsze pytanie - co Pana
sprowadza do Kalisza?
Moi rodzice pochodzili z Polski tata z Kalisza, a mama z Łodzi. Oboje
juz nie żyją. Zawsze chciałem odwiedzić ich kraj, jestem tu pierwszy
raz. Przyjechałem z Long Island w Nowym Jorku. Zawsze chciałem
zobaczyć jak wyglądało ich życie , gdzie dorastali, gdzie mieszkali, co
robili zanim przyjechali do Izraela i USA. Mój syn jest w tej chwili tutaj
w Polsce na szkolnej wycieczce. W Łodzi dołączy do mnie.
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A dlaczego odwiedza Pan akurat naszą szkołę?
Znalazłem list do mojego ojca, który był zaadresowany stąd, z ulicy
Wąskiej 13 w Kaliszu. Jak wynika z tego listu, rodzice mojego ojca
prowadzili tutaj fabrykę, dokładnie w tym miejscu.

Dlaczego dopiero teraz zdecydował Pan się tutaj dotrzeć?
Od dawna już planowałem odwiedzić Polskę, ale brak czasu mi na to
nie pozwalał. Dopiero teraz, gdy mój syn przyjechał tu na wycieczkę , zdecydowałem że to jest ten czas. Jego wycieczka do Polski okazała się dużą motywacją by w końcu odwiedzić rodzinne strony.

Czy inne miasta poza Kaliszem zamierza Pan zwiedzić?
Przyjechałem wczoraj, ale zdążyłem już zwiedzić Warszawę, no i
dzisiaj Kalisz. Zamierzam jeszcze pojechać do Łodzi, Oświęcimia,
Krakowa i kilku innych miast.

Czyli najciekawsze miejsca w Polsce. A w Kaliszu zwiedzał
Pan coś poza naszą szkołą?
Do tej pory tylko nowy Cmentarz Żydowski przy ulicy Podmiejskiej.
Zamierzam zwiedzić jeszcze jedno miejsce dom mojego ojca, o którym wspominał w liście. Znajduje się on przy ulicy Górnośląskiej 26.

Czy ktoś z rodziny zajmuje się zagadnieniami związanymi z
dziewiarstwem, koronkami innymi dziedzinami włókiennictwa?
W tym momencie nie, natomiast kiedy ojciec przyjechał do Stanów,
pierwszą rzeczą jaką się zajmował było koronkarstwo.

Rozmawiała Donata Kowalińska*
5

*Donata Kowalińska – uczennica kl. IV AT – zajęła trzecie miejsce w III Kaliskim Konkursie Literackim pod hasłem „Na Jednej Ziemi’’ za wywiad „Szkoła w fabryce”

Pojedliśmy

3xP

Pobawiliśmy się

Z 18 na 19 czerwca odbyło się spot
integracyjne Noc horrorów

W spotkaniu wzięło udział 27 ucznió
opieką pani Katarzyny Kruczkowskiej
trycji Lewandowskiej-Mazurek i Mał
Morawskiej. Oglądaliśmy filmy, przy
waliśmy pizze i kanapki które ze sma
zjedliśmy i świetnie się bawiliśmy. D
sjom i zabawom nie było końca.

6

3xP

Posprzątaliśmy

Pobawiliśmy się

na 19 czerwca odbyło się spotkanie
acyjne Noc horrorów

otkaniu wzięło udział 27 uczniów pod
pani Katarzyny Kruczkowskiej, PaLewandowskiej-Mazurek i Małgorzaty
wskiej. Oglądaliśmy filmy, przygotowymy pizze i kanapki które ze smakiem
śmy i świetnie się bawiliśmy. Dyskuzabawom nie było końca.
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Byliśmy w Niemczech…
Od 26 marca do 3 kwietnia byliśmy w Niemczech w Felsbergu w ramach
współpracy polsko-niemieckiej zorganizowanej przez Środowiskowy Hufiec Pracy w Kaliszu.
W wymianie brali udział:
Jagoda Szubert 1FZ, Anna Styś, Paulina Paluch, Przemysław Czyżewski, 1EZ: Tomasz Figlak, Dawid Chechłacz,
2AZ : Ewa Biernat, Anna Kowalczyk, Katarzyna Kowalska,
2AG Adam Sibiński.
Celem naszej wymiany było:
- nauka języka
- przygotowanie grupy niemieckiej do zajęć praktycznych w zakładach pracy
- integracja
Aby lepiej poznać kulturę niemiecką Irena, Ebi oraz grupa niemiecka zabierali nas na wycieczki
Czas wolny spędzaliśmy
na kręglach, basenie, na zakupach i przy
grillu.
Mieliśmy własny dzień w którym polska
młodzież ustaliła plan dnia:
- nauka tańca, przy której wszyscy dobrze
się bawili
- nauka piosenki niemieckiej, którą ułożyliśmy z pomocą naszej tłumaczki
- wspólne pieczenie ciastek
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Napisaliśmy także wiersz
Przyjazd do Felsberg jest zarąbistą sprawą
Przywitali nas swoją tradycyjną potrawą
Wszyscy razem bawmy się
Niech całe miasteczko o nas wie
Troszkę tutaj rozrabiamy
Ale dobrym słowem nadrabiamy
Irena i Ebi są tak wspaniali
Wiele swego czasu poświęcali
Byśmy sobie na tylnej kanapie Vivaro pośpiewali
Bawimy się ucząc, uczymy się bawiąc
Przy niektórych zabawach skaczemy jak zając
A za to ciocia Asia jest tak kochana
Bo za nas rozmowy przeprowadza od rana

Ciężko było nam wyjeżdżać, ponieważ przez tydzień zżyliśmy się z grupą niemiecką, ich opiekunami oraz naszą tłumaczką. Pożegnanie nie obyło się bez łez.

Jagoda Szubert, Przemek Czyżewski, Ania Styś
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OKIEM ABSOLWENTA !

Kiedy przyszłam do tej szkoły byłam zagubiona. Te trzy lata mojej nauki w szkole były ciężkie, trudne ale jednocześnie ciekawe i
zabawne. Wiele się zmieniło, wybudowano halę sportową na co wszyscy czekaliśmy. Nową szkołę. Teraz jesteśmy jednością. Wszyscy
się zmieniliśmy, wspomnienia na pewno będą cudowne, aż żal odchodzić. Wiem, że nie byłam wzorową uczennicą i za bardzo nie lubię
się uczyć, to i tak lubiłam tu chodzić, są tu wspaniali ludzie, którzy
nie tylko nauczą polskiego czy matmy, ale porozmawiają z Tobą,
pomogą rozwiązać problem, zachęcą do wzięcia udziału w życiu
szkoły . . .

Myślę, że dobrze wybrałam, że poszłam do tej szkoły. Czas by kontynuować naukę i rozwijać się w zawodzie lub wyuczyć się jeszcze innego zawodu. Marzenia czasami się spełniają choć czasem trudno je
zrealizować, trzeba walczyć i się nie poddawać. Bywa tak, że mamy
marzenia, które niestety trudno spełnić, ale trzeba walczyć do upadłego. Myślę, że każdy chce w życiu coś osiągnąć i spełniać swoje marzenia. Mój tata kiedyś powiedział mi coś niesamowitego, że to Ty zakończysz swoją naukę, a nie Twój wiek czy szkoła końcowa, tylko Ty
sama decydujesz o sobie, o tym co chcesz robić dalej po skończeniu
szkoły, kiedy chcesz się przestać uczyć.- te słowa mi powiedział rok
temu, gdy byłam na wakacjach i miałam iść do 3. klasy.
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Powiedział mi jeszcze, że mam skończyć szkołę, ale edukację
swoją jeszcze nie. On do dziś się uczy, obsługi komputera, angielskiego, który zna lepiej niż ja .

Wiem, że niektórzy nie lubią się uczyć i chodzić do
szkoły, bo po co w ogóle ją wybudowano? Niektórym
się wydaje, że zawodówka jest gorszą szkołą niż liceum lub technikum, może i tak, ale uczeń po liceum
nie ma jeszcze zawodu, więc nie myśl, że jesteś głupszy niż licealista, bo tak nie jest. Ty zdajesz egzamin
zawodowy i masz zawód!
To tyle ode mnie, tego się nauczyłam, doświadczyłam przez te
trzy lata w naszej szkole Było ciężko, ale mogło być gorzej. Warto było iść do na Wąską, nie żałuję niczego.

Powodzenia życzę w dalszej nauce!
Ola Marciniak
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MOŻNA NAS ZNALEŹĆ NA STRONE SZKOŁY:
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