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3 Na dobre i na złe—wywiad z aktorem                                    
p. Maciejem Radel 

5 Anegdoty z aktorskiego fachu 

6 Siedem dni w Muzami—fotoreportaż z Tygodnia 
Kultury w naszej szkole  

7 W budce suflera? - wywiad z suflerem                                   
p. Małgorzatą Zaufal 

10 Z miłości do świata—co robiliśmy w czasie Dni 
Błonia 

11 Miasto to plansza gry—wszystko o grze miejskiej 
„Błonie—wczoraj i dziś” 

13 U króla „od Polski murowanej” i pięknej Ester-
ki—relacja z wycieczki do Kazimierza Dolnego klasy 
4b i 4c 

14 Tam, gdzie zapadają ważne decyzje—
fotoreportaż z wycieczki do Sejmu i Senatu klasy 4c                   
i 6a 

15 Najlepsi po raz trzeci! - fotorelacja z Forum                     
Pismaków w Katowicach 

16 W świecie komiksów—relacja z warsztatów                   
komiksowych w Warszawie 

17 Żegnamy się! - jak zakończyliśmy rok szkolny 

18 Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju—
odpowiemy na Twoje pytania dotyczące nowej                       
reformy edukacji 

19  Moda na kulturę—o dobrym wychowaniu                     
krótko, na temat i wierszem 

20 Złota kaczka—komiks 

23 Ludzie teatru i kina—łamigłówka 

24 Zagadka fotograficzna 

 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Pan Maciej Radel wraz z uczniami                           
w czasie Tygodnia Kultury. 
Zdjęcie po lewej stronie:  Scenka z przedstawienia                      
familijnego wystawianego przez uczniów naszej szkoły                
w Centrum Kultury.  
Zdjęcie po prawej stronie:  Dzień Teatru. 

fot. www.sp2blonie.edupage.org 

▲ Nasza gazeta tym razem z tytułem Złotego Laureata Forum 
Pismaków 2016. 

fot. Jolanta Błażkow 

Witamy Was w dziesiątym już w tym roku 
szkolnym numerze gazetki! 

Tym razem wybieramy się do świata                         
kultury. Przypomnimy sobie spotkanie                                  
z popularnym aktorem—p. Maciejem Radel                
i dowiemy się wielu ciekawostek z jego życia. 

O pracy „zawodowego podpowiadacza”                        
i innych ludzi teatru opowie Wam                                 
p. Małgorzata Zaufal - suflerka z Teatru                   
Syrena i Teatru Narodowego w Warszawie.  

Obejrzycie fotoreportaże ze szkolnego                   
Tygodnia Kultury, z Dni Błonia oraz wycie-
czek i gry miejskiej, w których brali udział          
nasi uczniowie.   

Marysia poprowadzi Was do świata                            
komiksu, w którym, jak sami zapewne wiecie, 
wszystko się może zdarzyć.   

Koniec czerwca to także czas pożegnań, 
refleksji i planów na przyszłość. Być może 
ktoś jeszcze nie słyszał o planowanej reformie 
edukacji—podajemy tu parę informacji                            
na temat „kto, kiedy i jak się będzie dalej 
uczył”. 

Ponadto jak zawsze nie brakuje chwili na 
uśmiech (tym razem anegdoty, czyli śmieszne 
sytuacje z życia wzięte) i logiczne myślenie  
(zapraszamy do rozwiązania naszej łamigłów-
ki i zagadki fotograficznej). 

W czasie wakacji czekamy na Wasze                         
teksty, wywiady i zdjęcia z bliskich                                  
i dalekich podróży. Przesyłajcie je na adres: 
diamir72@o2.pl. 

Każdego, kto chciałby pisać, fotografować                    
i przeprowadzać rozmowy z ciekawymi                     
ludźmi, a tym samym przeżywać prawdziwe 
dziennikarskie przygody, od września                            
zapraszamy do współpracy w naszą redakcją.  

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym! 
 

Mariola Siedlecka  
(opiekun redakcji)   
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TEMAT MIESIĄCA 

„Życie aktora to pasmo wzlotów i upadków.                                                                                                                                                                  
Dowcip w tym, aby po upadku umieć się podnieść i doczekać następnego wzlotu”.  Gene Hackman 

NA DOBRE I NA ZŁENA DOBRE I NA ZŁENA DOBRE I NA ZŁE   

Pan Maciej Radel ma 31 lat, chociaż,                           
jak zgodnie stwierdzili nasi uczniowie, na tyle nie 
wygląda. Żartuje, że tak „dobrze się trzyma”,                       
że w sklepach proszą go o dowód osobisty. 

 

Urodził się w Bielsku Podlaskim, osiemnaście lat 
mieszkał w Białymstoku, a potem wyjechał                      
na studia. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. 
Poza pracą aktorską i dubbingiem (podkładaniem 
głosu do postaci z filmów i reklam), wspiera akcje 
charytatywne. Prowadzi blog w imieniu swojego 
psa. 

 

- Czy aktorstwo to był przypadek czy świado-
my wybór? 

 

- O byciu aktorem marzyłem praktycznie                       
od urodzenia. W czasach szkolnych byłem niezły                       
z języka polskiego. Często sam rwałem się do udzia-
łu w przygotowywanych spektaklach, nawet kiedy 
nie było dla mnie odpowiednich ról albo gdy mnie 
nie chciano – przy zamkniętych drzwiach po prostu 
szukałem otwartego okna (śmiech). Już w szkole 
podstawowej całkiem sporo występowałem –                       
jasełka, apele, konkursy recytatorskie, przeglądy 
piosenki. Do liceum miałem szczęście dostać się bez 
egzaminów wstępnych. Tam uczęszczałem na kółko 
teatralne. Było nas na nim tylko dwóch chłopców, 
pozostali woleli grać w koszykówkę albo w gry 
komputerowe. Dzięki tym zajęciom udało mi się 
dostać do szkoły teatralnej. Ponieważ w mojej rodzi-
nie nie ma tradycji aktorskich, rodzice nie wierzyli, 
że moje marzenie mogłoby się spełnić, ale szczęśli-
wie się udało już za pierwszym podejściem. 

 

- Pracę aktora uważa Pan za łatwą czy trudną? 
 

- Miałem momenty, kiedy było dość ciężko. Praca 
na planie filmowym często zaczyna się już o godzi-
nie 5 rano. Wymaga też sporo cierpliwości, bo dużo 
jest czekania na swoje ujęcie.  Do pracy w dubbingu 
niezbędna jest bardzo dobra dykcja i umiejętność 
szybkiego czytania. W słuchawkach słyszy się głos 
obcojęzycznego aktora, na bieżąco trzeba tłumaczyć, 
przy okazji wcielając się w postać, która często ma 
głos zupełnie inny niż mój „na życie” - to bywa                     
kłopotliwe. Bywa też, że nie ma pracy – nosi się CV, 
wykonuje mnóstwo telefonów i nikt nie jest zainte-
resowany. Zdarzały się myśli, czy poza aktorstwem 
nie robić jeszcze czegoś. 

- Jak długo się uczy Pan swojej roli? 
 

- Pracując na planie filmowym, często dostaje 
się tekst do opanowania na pamięć dzień przed 
albo na bieżąco na planie. W teatrze zwykle                      
jest więcej czasu, chociaż reżyserzy z reguły                       
wymagają, żeby już przy pierwszych próbach 
znać tekst na pamięć. Najtrudniejszy do zapamię-
tania był dla mnie tekst „Pana Tadeusza”- było go 
po prostu bardzo dużo (śmiech). 

 

- Czy w teatrze często Pan miewa tremę? 
 

- Zawsze się troszkę denerwujemy, jednak to 
nie jest trema, która paraliżuje, lecz raczej taka, 
która „daje kopa”. Największy stres jest na                       
premierze. Z jednej strony zaprasza się na nią         
rodzinę, przyjaciół, więc ma się zapewnione duże 
wsparcie. Z drugiej strony przychodzą recenzen-
ci, krytycy i ma się świadomość, że spektakl                     
będzie oceniany. Wszyscy w teatrze denerwują 
się, jaki będzie jego odbiór.   

 

- Czy miał Pan jakąś wpadkę, gry grał                         
w filmie lub w teatrze? 

 

- Raz zaspałem na spektakl, bo rozładował mi 
się telefon, w którym miałem nastawiony budzik. 
Szczęśliwie ktoś z teatru przyjechał i mnie dobu-
dził. Spektakl opóźnił się o pół godziny. Na                      
scenie zdarzyło mi się złamać nogę, złamać palec. 
Czasami zdarza mi się zapomnieć tekstu, ale    
wtedy mogę liczyć na pomoc suflera. Najzabaw-
niejsze wpadki z planów filmowych to przejęzy-
czenia. ► 

▲ Pan Maciej Radel jako Kostek w serialu „Na dobre                           
i na złe”. 
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TEMAT MIESIĄCA 

► - Pamięta Pan swój pierwszy film? 
 

- Mój pierwszy film kinowy to „Generał Nil”. 
Miał tematykę historyczną, wojenną. Był ogrom-
ną produkcją. Wyobraźcie sobie kilkuset staty-
stów, wielu aktorów, konie, orkiestrę, pociąg, któ-
ry podjeżdża na stację, drzwi się otwierają i z wa-
gonu wychodzę między innymi ja. Reżyserowi 
jednak nie podobało się, jak wychodzę, i zarządził 
dubel, jeszcze jedno ujęcie. I musieliśmy powta-
rzać całą sekwencję z tymi wszystkimi końmi, or-
kiestrą, statystami i przyjazdem pociągu. Miałem 
wtedy wielką tremę i czułem się zawstydzony, że 
z mojego powodu wszystko trzeba powtarzać. 
Grałem wtedy młodego chłopca – Polaka, który 
po zesłaniu na Syberię wraca na polskie ziemie. 

 

- Grał Pan kiedyś główną rolę? 
 

- Grałem, ale przede wszystkim w teatrze.                        
Na przykład w musicalu „The Rocky Horror 
Shaw” grałem Rocky’ego. Każdy lubi duże role, 
bo to pozornie większe wyzwanie, ale małe role 
też są bardzo przyjemne – można przy nich bar-
dziej „poszaleć”. 

 

- Pracę, w którym filmie, wspomina Pan                     
najlepiej? 

 

- Najlepiej wspominam pracę w serialu 
„Brzydula”, bo już pierwszego dnia, kiedy przy-
szedłem na plan, jedna z aktorek zaprosiła mnie 
na swoją „parapetówkę”, więc bardzo szybko 
udało nam się złapać świetną komitywę. Nie tyl-
ko na  planie, ale i prywatnie wszyscy aktorzy się 
ze sobą bardzo zżyli. Myślę, że to, że tak dobrze 
czuliśmy się w swoim towarzystwie, przeniosło 
się na sukces całego serialu. 

 

- Które filmy i książki należą do Pana ulubio-
nych? 

 

 - Nie skupiam się na jednym rodzaju filmów. 
Pochłaniam wszystko jak leci, zwłaszcza przed                   
rozdaniem Oscarów. Czytam dużo różnych ksią-
żek. Unikam  dramatów, bo mam je już w teatrze. 
Teraz jest taka świetna książka o przygodach Au-
stralijczyka w samym sercu Indii pt. 
„Shantaram”. Szczególnie starszym polecam do 
przeczytania. 

 

- Lubi Pan oglądać siebie w filmach? 
 

- Nie, nie przepadam za tym, ponieważ od ra-
zu mam mnóstwo pomysłów, jak można by to 
zagrać lepiej, inaczej, ciekawiej. Lubię za to słu-
chać  pozytywnych opinii, że jednak wcale nie 
było tak strasznie. Moja mama jest mistrzynią w 
zapewnianiu mnie, że wszystko było super. 
(śmiech) 

▲ Pan Maciej, w czasie wizyty w naszej szkole, wspólnie                           
z piątoklasistką Alą zaśpiewał piosenkę „Mam tę moc”. 

▲ Pan Maciej z redaktorami naszej gazety. 

- Czego najbardziej Pan nie lubi w teatrze? 
 

- Nie lubię szelestu chipsów i śmiecenia.                              
I zapominalskich, którzy nie wyłączają swoich                     
telefonów komórkowych… 

 

- W jakim wymarzonym filmie chciałby Pan 
grać? 

 

- Bardzo chętnie zagrałbym w dreszczowcu,    
thrillerze. Najlepiej czarny charakter! 

 

- Które role najbardziej Pan lubi? 
 

- Te, które są wyzwaniem. Kiedyś zaproponowa-
no mi rolę pod warunkiem, że schudnę                                         
i „przypakuję”. Tak więc bywałem dużo na siłowni       
i trzymałem dietę – swoją drogą to świetna moty-
wacja! 

 

- Czy grał Pan kiedyś jakąś postać, której                     
nie lubił? 

 

- Myślę, że aktorzy starają się lubić swoje postaci. ► 
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fot. Mariola Siedlecka 
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TEMAT MIESIĄCA 

► Nawet jeżeli to są „czarne charaktery”,                         
to starają się wytłumaczyć ich postępowanie                        
i obronić. Zazwyczaj lubię wszystkie postaci,                    
w które się wcielam. Chociaż rzeczywiście nie 
wszystkie wzbudzają   sympatię.      

 

- W którym filmie Pan najdłużej grał? 
 

- Przez dwa lata grałem w serialu „Na dobre                  
i na złe”. 

 

- Wśród Pana dodatkowych umiejętności 
jest windsurfing i szermierka. Interesuje się 
Pan  nimi z konieczności czy dla przyjemności?  

  

- Windsurfing i wakeboarding wpadły mi                       
do głowy, bo bardzo lubię wodę. Uczyłem się 
sam i teraz sprawia mi to mnóstwo frajdy.                          
W wakacje staram się znaleźć dla tych pasji czas. 
Jeżeli chodzi o szermierkę, to umiem tyle, ile nas 
nauczono w szkole teatralnej – żaden ze mnie 
spec. Tańca i śpiewu uczyłem się jeszcze dodat-
kowo poza szkołą. 

 

- W którym filmie będziemy mogli teraz                  
Pana zobaczyć? 

 

- Obecnie jestem po kolejnym castingu                             
do nowej, ciekawej produkcji, ale niech to zostanie na 
razie tajemnicą – nie chciałbym zapeszać. (śmiech) 

[red.] 
 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu 
"Korczakowska Akademia Twórczego Rozwoju" współfi-
nansowanego przez Fundację PZU.  

ANEGDOTY Z AKTORSKIEGO FACHUANEGDOTY Z AKTORSKIEGO FACHUANEGDOTY Z AKTORSKIEGO FACHU   

Jak gwiazdor z Hollywood poznał Kiepskich 
  

Andrzej Grabowski ma swoją ulubioną anegdotę 
z planu filmowego "Bożych skrawków" Jurka                        
Bogayewicza. Zagrał w tym filmie razem z hollywo-
odzką gwiazdą Willemem Dafoe ("Zagadka                        
nieśmiertelności", "Pluton", "Dzikość serca", 
"Ostatnie kuszenie Chrystusa").  

- Któregoś dnia, podczas przerwy w zdjęciach, 
stoimy z Willemem. Rozmawiamy i nagle widzę,                       
że w naszym kierunku biegną statyści po autografy. 
I co się stało? Willema, gwiazdę światowego forma-
tu, odsuwają i podchodzą do mnie. Willem naj-
pierw zaczął się śmiać, a potem zapytał: „A czemu 
ty jesteś taki sławny?” Odpowiedziałem mu: 
„Włącz sobie telewizor wieczorem i zobaczysz”.  

I tak Dafoe poznał Kiepskich.  
 

Cezary Pazura w pasiaczku  
 

Cezary Pazura opowiada: 
- Kiedyś pojechałem do szpitala na badania.                      

I pan doktor mi powiedział: „Pan się, panie Czarku, 
położy na "kanał" na dwa dni. Zrobimy badania. 
Sprawdzimy wszystko”. 

Założyłem pasiaczek i poszedłem na rentgen. 
Nagle zobaczyłem znajomą pielęgniarkę. Wysuną-
łem się z kolejki i mówię do niej:  „Dzień dobry”.  

 A ona, nie poznawszy mnie w tym szpital-
nym ubranku, krótko rzuciła: „Na miejsce,                       
do kolejki”. Usiadłem wśród tych chorych                       
ludzi. I jakiś staruszek nachylił się do mnie,   
mówiąc: „A widzi pan, jak to boli, kiedy nie 
poznają? My tak mamy codziennie”. 
 

Sen nocy letniej 
 

Któregoś wieczoru George Bernard Shaw 
przyszedł do teatru trochę spóźniony, już                             
po rozpoczęciu spektaklu. Poproszono go, by 
skierował się do swojej loży i cicho zajął miej-
sce. „A co, widzowie już śpią?”—zapytał Shaw. 

 

U Świętego Mikołaja 
 

 Shirley Temple, która zdobyła filmową                   
sławę jako dziecko, opowiadała: 

— Już w wieku kilku lat przestałam wierzyć 
w Świętego Mikołaja. Kiedyś mama zabrała 
mnie do domu towarowego w Hollywood,                     
żebym zobaczyła Mikołaja, a on, gdy mnie                  
zobaczył, zaraz poprosił o autograf! ▪ 

 

Znalazł w Internecie: Piotrek Siedlecki 
 

Przesyłajcie do nas anegdoty nie tylko z życia 
ludzi teatru i filmu. 

Kontakt: diamir72@o2.pl 
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TEMAT MIESIĄCA 

„Teatr to aktywna refleksja nad samym sobą”. Novalis 

SIEDEM DNI Z MUZAMISIEDEM DNI Z MUZAMISIEDEM DNI Z MUZAMI   

▲ Spotkanie z p. Pawłem Szynalem, wicemistrzem świata                    
i Europy oraz mistrzem Polski w biegach 24-godzinnych.  

▲ Dziewczyny z 5b przygotowują się do Turnieju Teatral-
nego. 

▲ Turniej Teatralny trwa. ▲ Swoje talenty ujawnialiśmy nie tylko w konkursie „Mam 
talent! Mam pasję!”. Tu: Dwójkowy Dzień Integracji. 

▲ Na Dwójkowym Dniu Integracji trudno było się nudzić! ▲ Przedstawienie familijne w Centrum Kultury w Błoniu. 

Tydzień Kultury odbył się w ramach projektu "Korczakowska Akademia Twórczego   
Rozwoju" współfinansowanego przez Fundację PZU.  fot. www.sp2blonie.edupage.org 
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TEMAT MIESIĄCA 

„Życie jest jak teatr, tylko że nie ma żadnych prób. Jest od razu premiera”.  

W BUDCE SUFLERA?W BUDCE SUFLERA?W BUDCE SUFLERA?   

Rozmawiamy z p. Małgorzatą Zaufal— suflerem 
w Teatrze Syrena i Teatrze Narodowym, która                             
odwiedziła naszą szkołę w ramach Tygodnia                      
Kultury. 

- Pani Małgorzato, na czym dokładnie polega 
praca suflera w teatrze?  

- Sufler przede wszystkim najintensywniej pracu-
je podczas prób, w czasie przygotowania spektaklu. 
Aktorzy, którzy uczą się roli na pamięć często                              
w połączeniu z ruchem scenicznym (czyli działań na 
scenie, w żargonie teatralnym nazywamy to                                
„z kroczkami”), zapominają swoich kwestii, mylą 
ich kolejność. Moim obowiązkiem wtedy jest inter-
weniować i pilnować, aby tekst wypowiadany był 
zgodny z tym w egzemplarzu. Podczas spektaklu                    
o wiele rzadziej i trudniej zdarza się pomoc aktoro-
wi. Czasami wystarczy szepnąć jedno słówko i tekst 
się przypomina. Czasami aktor jest za daleko,                          
aby usłyszał. A czasami z powodu popłochu - po 
prostu sam próbuje wybrnąć z kłopotliwej sytuacji.  

- Gdzie w teatrze ukrywa się sufler? 

- Czasy budki suflera są już przeszłością. Obecnie 
sufler siedzi w jednej z kulis, jak najbliżej sceny. 
Czasami, gdy scena nie jest zabudowana scenogra-
fią i jest otwartą przestrzenią - zdarza się, że siedzi 
na widowni przy specjalnym pulpicie z regulacją 
natężenia oświetlenia. Jest to dobre miejsce do                    
obserwacji, czy tekst jest opanowany, ale trudniej 
jest podpowiedzieć w sposób nie ściągający uwagi                   
widowni.  

- Co trzeba umieć i zrobić, aby zostać suflerem? 

- Jakie cechy charakteru powinien posiadać                      
sufler? Aby rozpocząć pracę w teatrze jako sufler – 
trzeba mieć troszeczkę szczęścia. A cechy pomoc-
ne…? Przede wszystkim należy umieć dokładnie                     
i uważnie czytać tekst napisany. Zdarzają się                               
pomyłki w tekście (typowe literówki) i to należy     
zauważyć. Jednak często zdarza się, że autor                        
specjalnie zmienia szyk zdania, aby podkreślić myśl 
– tego należy pilnować i wymagać od aktora. Kolej-
ną cechą, szczególnie podczas prób, potrzebna jest 
umiejętność całkowitego skupienia: słuchanie tego, 
co mówi aktor czy reżyser. Ja, pracując z tekstem,         
zaznaczam pauzy – przecież tekst nie jest wypowia-
dany jak „karabin maszynowy”.  

Przy konkretnej kwestii często zapisuję sytua-
cję (czyli co aktor robi, gdy nie mówi swoich kwe-
stii, albo w którym momencie zaczyna). Potrzeb-
na jest też cecha, która może się wydawać zabaw-
na, ale… nie można się obrażać! Emocje przed 
premierą, budowanie psychologiczne i emocjo-
nalne roli często skutkuje zapominaniem kwestii 
lub ważnych pojedynczych wyrazów. Muszę wte-
dy podpowiedzieć i… zdarza się, że zdenerwo-
wany aktor krzyknie ze złością „przecież 
wiem!!!”. W takiej sytuacji nie należy rozpoczy-
nać dyskusji, lecz zamilknąć lub obrócić sytuację 
w żart. Wtedy wszystkim lepiej i sympatyczniej 
się wspólnie pracuje.  

- Jak często zdarza się, że aktorzy na scenie 
zapominają tekstu? Czy wydarzyły się w związ-
ku z tym jakieś ciekawe, zabawne sytuacje?  

 

- Z tym zapominaniem bywa różnie… Są akto-
rzy, którzy nigdy nie potrafią nauczyć się tekstu 
słowo-w-słowo, lecz wypowiadają treść kwestii 
własnymi słowami. Jeśli jest to proza i reżyser nie 
wymaga bardzo dokładnego tekstu – to tak                      
zostaje. ► 

fot. udostępniona przez M. Zaufal 
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► Jeśli jest to sztuka, której tekst jest pisany 
wierszem, to sytuacja jest trudniejsza.  
Pracowałam kiedyś przy spektaklu, w którym          
jedna z aktorek grała wróżkę przepowiadającą 
przyszłość. Tekst rzeczywiście był trudny do                        
nauczenia, ponieważ były to długie monologi,                       
a ich treść nie była logiczna, lecz „skakała”                              
z tematu na temat. Nie było chyba ani jednej                    
próby, podczas której aktorka powiedziała wszyst-
ko prawidłowo. Każdy spektakl to były dla mnie 
nerwowe chwile. Zastanawiałam się -  „co dzisiaj 
zapomni?”, „w którym miejscu będę musiała                        
pomagać?”, „który wyraz podpowiedzieć, żeby     
powiedziała całe zdanie – a przynajmniej te najważ-
niejsze informacje?”. Na scenie były trzy osoby:                     
najbliżej mnie stojący aktor grający męża, po środku 
sceny wróżka, a przy przeciwnej kulisie aktorka 
grająca żonę. No i zdarzyło się… wróżka zapomnia-
ła tekstu, więc podpowiadam szeptem – nic.                        
Powtarzam głośniej – nic. Cisza…. Coś sobie                      
przypomniała i zaczęła mówić tekst, przeskakując 
pół strony w egzemplarzu. I znów – zapomniała… 
Sytuacja się powtórzyła: szept – nic, półgłosem – 
nic, pełnym głosem – nic. Po spektaklu powiedziała 
do mnie z wyrzutem: „dlaczego mi nie podpowie-
działaś???”. Na to aktorzy, którzy byli świadkami 
tej rozmowy, a byli z nią na scenie – powiedzieli                      
równocześnie: „podpowiadała, kilka razy podpo-
wiadała. Chyba widownia słyszała – a ty – nie”. 

 

- Jak możemy ćwiczyć pamięć? 
 

- Nie ma chyba nic lepszego niż – powtarzanie, 
powtarzanie, powtarzanie…. Gdy uczycie się                     
czegoś na pamięć – to trzeba to rozumieć.                             
Niektórym pomaga chodzenie, innym śpiewanie 
(tekst do nauczenia z lubianą melodią). Mnie,                           
w czasach szkolnych, pomagało przepisywanie                       
tekstu, którego miałam się nauczyć na pamięć.                        
Są też inne sposoby, które mogą pomóc. W ciągu 
dnia spróbujcie sobie przypomnieć najważniejsze 
zdarzenia z dzisiejszego dnia na przykład między                           
godz. 16.30 a 17.15. Albo przypomnijcie sobie, jakie 
przedmioty, na przykład w żółtym kolorze,                            
zauważyliście w ciągu dzisiejszego dnia. Kolejny 
sposób, który wydaje się nie związany z ćwicze-
niem pamięci – to rysowanie prostych kształtów 
równocześnie prawą i lewą ręką. 

 

- Kto jeszcze, poza aktorami, pracuje w teatrze? 
Jaka jest rola tych osób? 

 

- Jest kilkanaście osób, które obsługują spektakl, 
ale jeszcze więcej zawodów jest zaangażowanych    
w przygotowanie przedstawienia. 

Inspicjent – osoba, która pilnuje, aby spektakl 
przebiegał zgodnie z zamierzeniem reżysera;        
nadzoruje przyjście aktora z garderoby w kulisy 
oraz ich wejście na scenę, zmianę świateł oraz 
efekty dźwiękowe i muzykę, zmianę dekoracji – 
to „kapitan na okręcie”; 
Sufler – pilnuje tekstu i pomaga aktorom, gdy są 
kłopoty z pamięcią; 
Akustyk – odpowiedzialny za nagłośnienie                      
widowni oraz oprawę dźwiękową spektaklu – 
muzyka lub efekty; 
Oświetleniowiec – przygotowuje reflektory                         
oraz zgodnie ze scenariuszem wykonuje efekty 
świetlne; 
Rekwizytor – przygotowuje i opiekuje się rekwi-
zytami używanymi przez aktorów na scenie; 
Montażyści – ustawiają dekorację (scenografię) do 
przedstawienia, czasami w trakcie spektaklu                  
robią zmiany dekoracji, wnoszą lub wynoszą                     
meble, obsługują kurtynę, zapadnię lub scenę                         
obrotową (jeśli taka w teatrze istnieje); 
Charakteryzator/fryzjer – często to ta sama                        
osoba: maluje aktorów, czesze lub zakłada peruki, 
wąsy, brody; 
Garderobiana – opiekuje się kostiumami, przygo-
towuje odpowiednie do konkretnego przedsta-
wienia dla aktorów, czasami pomaga im się 
ubrać, dopiąć bardzo rozbudowane stroje; 
Bileterzy – sprawdzają bilety, wskazują miejsca 
oznaczone na biletach, sprzedają programy. 

To są osoby bezpośrednio zaangażowane                        
podczas każdego spektaklu. O wiele bardziej                     
rozbudowana jest ekipa pracująca na etapie prób. 
►  

▲ Teatr w Efezie, budowany od II w. p.n.e. do II w.—
to z teatru greckiego wywodzi się współczesna                   
sztuka teatralna.  

fot. Radomil talk  CC BY-SA 3.0 
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► Pomijając autora tekstu (jeśli jest to sztuka 
współczesna), zaangażowani są: 
Reżyser – autor inscenizacji kierujący próbami,                      
decydujący o ostatecznym kształcie spektaklu; 
Reżyser światła – w porozumieniu z reżyserem 
nadzoruje techniczną stronę oświetlenia,                          
ustawienie i natężenie światła reflektorów,                      
realizacja efektów oświetlenia; 
Reżyser dźwięku – współpracuje z reżyserem                         
i zajmuje się montażem, wyborem efektów             
dźwiękowych i natężenia muzyki; 
Kompozytor – komponuje muzykę do konkretnego 
spektaklu, wybranych scen; 
Scenograf – projektuje oraz nadzoruje wykonanie                     
i montaż dekoracji; 
Kostiumolog – projektuje i nadzoruje wykonanie 
kostiumów; 
Choreograf – ustawia taniec oraz ruch sceniczny 
scen zbiorowych; 
Stolarz – buduje dekoracje, często meble używane 
w spektaklu; 
Modelator – wykonuje rekwizyty, przeróbki                       
przedmiotów; 
Krawcowe – szyją kostiumy zgodnie z projektem; 

Poza wymienionymi - pracownicy administra-
cyjni pracujący w biurze teatru. Zajmują się układa-
niem repertuaru, zakupami potrzebnymi do spekta-
kli, organizowaniem sprzedaży biletów na poszcze-
gólne przedstawienia i codzienną pracą biurową. 
Nie można pominąć także pracowników ochrony 
(aby nikt niepowołany nie wszedł na teren teatru), 
panie sprzątające i bufet teatralny. 

 

- Podobno są jakieś przesądy teatralne.                       
Prosimy, aby Pani nam o nich opowiedziała. 

 

- Aktorzy to osoby bardzo przesądne. Pewne 
zwyczaje nadal są pielęgnowane, o innych się już 
zapomina. To są:  
* przydeptywanie egzemplarza sztuki, gdy ten 
upadnie na ziemię  – gdy się tego nie zrobi, można 
"położyć rolę", czyli źle zagrać; 
* przed premierowym spektaklem każdy każdego 
kopie kolanem w pośladki – na szczęście; 
* na scenę wchodzi się zawsze prawą nogą; 
* pawie pióra, otwieranie parasola na scenie,                   
wchodzenie na scenę w kapeluszu – to ściąganie 
pecha; 
* na scenie nie wolno gwizdać (prywatnie) – dozwo-
lone tylko w przypadku gwizdania „w roli”; 
* za kulisami nie wolno jeść pestek słonecznika,                 
dyni…, bo wróży to utratę pracy; 
* gdy coś się rozpruje, rozerwie w kostiumie, urwie 
guzik, nie powinno się tego zszywać na aktorze - 
przynosi to pecha. 

Dawne przesądy zamieniły się w zwyczaje.                  
Jednym z nich są próby generalne (ostatnie trzy 
wieczory przed premierą). Wiele teatrów                               
zaprasza na ostatni wieczór widownię. Jest to                   
jednak nadal próba, więc na widowni siada                      
reżyser i uważnie ogląda spektakl. Zwyczajem 
teatralnym jest zajmowanie miejsc za plecami                   
reżysera. Nie należy siadać w rządach przed nim. 
Pomimo, że dla widzów jest to pełny spektakl –   
to pomimo braw – aktorzy nigdy nie wychodzą 
do ukłonów. Te przesądy to takie zaklinanie losu. 
Niby nikt tego nie traktuje  poważnie, ale niemal 
każdy się do nich stosuje.  

 

- Jak Pani wspomina wizytę w naszej szkole? 
Co Pani najbardziej się podobało? Czy często 
odwiedza Pani szkoły? 

 

- Wizyta u Was była bardzo sympatyczna.                      
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Słuchaliście                 
bardzo uważnie i zadawaliście ciekawe pytania. 
To była moja pierwsza wizyta w szkole, podczas 
której opowiadałam o swoim zawodzie i ogólnie 
o teatrze. Mam nadzieję, że z moich opowieści                     
i odpowiedzi na pytania dowiedzieliście się kilku 
nowych i ciekawych informacji dotyczących pracy 
w teatrze. Serdecznie Was namawiam do częstego 
odwiedzania teatru, do oglądania nowych przed-
stawień. A może w przyszłości ktoś z was będzie 
pracować w teatrze…? 

[red.] 
 

 Jeżeli macie własne pytania do p. Małgorzaty  

Zaufal—piszcie: diamir72@o2.pl 

fot. CC0 Public Domain  

▲ Czasy budki suflera są już przeszłością. Obecnie siedzi on 
w jednej z kulis, jak najbliżej sceny.  
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„Cywilizacja to władza nad światem,                                                                          
a kultura to miłość do świata”. Antoni Kępiński 

Z MIŁOŚCI DO ŚWIATAZ MIŁOŚCI DO ŚWIATAZ MIŁOŚCI DO ŚWIATA   

▲ Nasze piąto– i szóstoklasistki po zdobyciu medalu                            
w rozgrywkach sportowych. 

▲ Uczniowie klasy 2d w prezentacji wykonanej                                 
pod kierunkiem p. Joanny Marciniak. 

▲ Prezentacja klasy 3a pod kierunkiem p. Anny Cieślak. ▲ Piosenka i taniec „Chocolate choco choco” w wykonaniu 
klasy 3c. 

▲ Balet w wykonaniu dziewcząt z 2d przy wspaniałym 
„Hallelujah” Emilki Bartnickiej z klasy 5a. 

▲ Turniej rycerski. 

fot. Mariola Siedlecka, www.sp2blonie.edupage.org 
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Lubicie przeżywać przygody? Czekają one na Was w naszym mieście! 

MIASTO TO PLANSZA GRY!MIASTO TO PLANSZA GRY!MIASTO TO PLANSZA GRY!   

3 czerwca nasza ekipa dziennikarska wraz grup-
ką „historyków” i „graczy w gry planszowe” brała 
udział w grze miejskiej „Błonie—wczoraj i dziś”, 
zorganizowanej przez p. Mariolę Siedlecką                             
i p. Jakuba Bargła. 

Najpierw jak to w grze, musieliśmy zapoznać się 
z jej zasadami.  

Jakie to zasady? Na przykład ważną sprawą                    
było, abyśmy pilnowali się opiekuna—przewodnika 
i trzymali się razem; byśmy, poruszając się                                
w normalnym ruchu miejskim, zachowywali                          
się bezpiecznie i abyśmy, spotykając się z różnymi 
osobami, pamiętali o zwrotach grzecznościowych. 
Jeżeli jedna grupa znajdowała się na danym polu, 
druga musiała iść na inne. Jeśli nie znaliśmy odpo-
wiedzi na pytania, mogliśmy korzystać z pomocy 
osób, u których „gościliśmy” lub innych osób na 
szlaku, ale nie mogliśmy szukać ich w Internecie ani 
pytać się naszych opiekunów.  

Każda grupa wybrała swojego kapitana, telegra-
fistę (który obsługiwał krótkofalówkę) i pisarza.        
Następnie rzucaliśmy kostką, której liczba oczek 
decydowała o nazwie drużyny i częściowo o trasie 
wyprawy. 

Otrzymaliśmy instrukcję gry wraz z mapą                           
i w drogę! 

Pierwszy stopień trudności to były Pola Zawo-
dów. Zapoznaliśmy się z pracą fryzjera, zegarmi-
strza, szewca i piekarza oraz z paroma informacjami 
historycznymi na ten temat. Czy wiecie, że w 1912 
roku w Błoniu było aż 34 szewców, 19 krawców,                    
16 rzeźników, 15 dorożkarzy, po 7 cieśli i brukarzy, 
po 6 piekarzy, stolarzy i rymarzy, 5 ogrodników,                     
po 4 kołodziejów, malarzy i szmaciarzy, po 3 bedna-
rzy, blacharzy i powroźników, po 2 czapników,                     
ślusarzy, zegarmistrzów, kominiarzy? Wiele z tych 
zawodów dzisiaj już nie istnieje. 

Państwo Szklarscy, w których piekarni byliśmy, 
poczęstowali nas pysznymi lodami. Jak więc widzi-
cie, bycie dziennikarzem, to nie tylko pisanie,               
fotografowanie i „bieganie” po mieście:) 

Drugi stopień trudności to Pola Rekwizytów. 
Musieliśmy zaliczyć je wszystkie. W każdym z nich 
nagrodą za wykonanie zadania był jeden rekwizyt. 
W „Księgarni u Iwony” mieliśmy do wyboru blok               
rysunkowy z kredkami lub zeszyt z długopisem, 
tzn. pierwsza grupa, która przybyła na to pole,               
miała wybór, druga już nie. 

W Komisariacie Policji mieliśmy odgadnąć,                     
co mieściło się dawniej w widocznym na zdjęciu     
budynku, na którego miejscu stoi teraz budynek 
Policji. Zdjęcie to musieliśmy ułożyć z puzzli.                    
W zamian mogliśmy otrzymać aparat fotograficz-
ny lub dyktafon.  

W liceum spotkaliśmy się z panem dyrektorem 
Andrzejem Trzcińskim, który oprowadził nas                     
po szkole i odpowiadał na nasze pytania. Tam 
otrzymaliśmy kompas lub latarkę. 

Zadaniem w pasmanterii przy Rynku było        
rozpoznanie na jednej ze starych fotografii kamie-
nicy, w której ona się znajduje, oraz odpowiedź                         
na pytanie, w którym wieku została zbudowana. 
Dowiedzieliśmy się przy tym, że jest to najstarsza 
kamienica w Błoniu. Pochodzi z przełomu XVII                   
i XVIII wieku. Tam mogliśmy zdobyć lornetkę lub 
lupę.  

Na trzecim poziomie trudności znajdowały się 
Pola Przygód. Na każdym z nich można było                   
otrzymać część hasła i wykonywać wiele zadań, 
za które otrzymywało się punkty. Wybór zadania 
często zależał od tego, który rekwizyt się posiada-
ło.  

Te pola to Ratusz, Ochotnicza Straż Pożarna, 
Kościół Świętej Trójcy i cmentarz. Nie będziemy 
Wam zdradzać wszystkich zadań, bo za dużo 
trzeba by opowiadać. Trudno powiedzieć, gdzie 
było najciekawiej, bo wszystko nam się bardzo 
podobało. Na przykład przy moście przed                        
cmentarzem musieliśmy odszukać kopertę                                
z zadaniem, a potem starą butelkę z listem. ► 

▲ Budynek banku, na którego miejscu stoi obecnie                   
gmach Komisariatu Policji. 

fot. Mariola Siedlecka 
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► W butelce był list—od kogo? —właśnie trzeba 
było odgadnąć. Brzmiał tak: 

Drogie Dzieci! 
 

Gdy nauczycielem Dwójki byłem, 
Wasze babcie i dziadków uczyłem. 
Przez trzydzieści dziewięć lat tą szkołą kierowałem, 
Więc wiele pokoleń już wychowałem. 
W czasie wolnym pożary gasiłem, 
Prezesem straży ogniowej też byłem. 
Mój grób znajdziecie za Ojczyzny Obrońcami, 
Być może zarasta już krzakami.  
Gdy czasem będziecie tu bywali, 
Nie zapomnijcie, jak mnie nazywali… 
 

Poszukajcie teraz grobu mego, 
A wynagrodzę Was sylabą hasła 
Niezwykle poszukiwanego. 
 
Błonie, 15 września 1970 r. 

Jeżeli grupa posiadała na przykład lupę, mogła 
odczytać miejscowość i datę pod wierszem, a jeżeli 
aparat fotograficzny—sfotografować tablicę                               
z informacjami o cmentarzach błońskich ze ścieżki 
historycznej po Błoniu. 

Odgadnięcie tego, do czyjego grobu poszliśmy, 
Wam pozostawiamy. Dodatkowym znakiem                          
rozpoznawczym niech będzie informacja, że leży 
na nim wiązanka od uczniów i pracowników na-
szej szkoły. W wiązance tej ukryta była potrzebna 
nam część hasła.  

Poza „zwyczajnymi” polami były też pola                       
specjalne, tzw. „niewidzialne”. Za dotarcie do 
nich albo dodawało, albo odejmowało się punkty. 
Na naszej planszy znajdowało się też pole bonu-
sowe,  ale żadna grupa do niego nie dotarła, bo 
nie wystarczyło nam już czasu.  

Ułożone hasło wskazało nam metę. Okazało 
się nią Centrum Kultury. Tam szukaliśmy skarbu.                      
Odnalezienie go nie było łatwe, ale udało się.                         
W pewnym tajemniczym miejscu znajdowała się 
starodawna szkatuła z czymś słodkim, co przypo-
minało sztaby złota. Czym? Nie możemy zdra-
dzić—to już nasza słodka tajemnica:) 

Ciekawostką jest, że kiedy opiekunowie                            
podliczyli punkty, okazało się, że obie grupy                        
zdobyły ich po tyle samo. W tej grze więc nie było 
przegranych.  

▲ Ze sprzętem strażackim i pamiątkami w Izbie Pamięci                      
w Ochotniczej Straży Pożarnej zapoznawał nas p. Krzysztof 
Paćko.  

▲ Do oglądania widoków z tarasu Ratusza przydała się nam 
lornetka, zaś kredkami narysowaliśmy portret Pana                            
Burmistrza. 

▲ Na jednym z „niewidzialnych” pól była pompa na Rynku. ▲ Spotkanie grup po odkryciu skarbu na polu mety. ▪ 
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Kazimierz Dolny to miasto nie tylko kogutów z ciasta i psa Werniksa. Przekonali się o tym nasi czwartoklasiści. 

U KRÓLA „OD POLSKI MUROWANEJ”                                            U KRÓLA „OD POLSKI MUROWANEJ”                                            U KRÓLA „OD POLSKI MUROWANEJ”                                            
I PIĘKNEJ ESTERKII PIĘKNEJ ESTERKII PIĘKNEJ ESTERKI   

▲ Na rejsie statkiem po Wiśle. ▲ Kto pogłaszcze po nosku psa Werniksa, z pewnością 
szybko wróci do Kazimierza. 

▲ Trzy krzyże zostały wzniesione przez mieszkańców                       
na szczycie lessowej góry po epidemii cholery w 1708 roku.  

▲ Widok z Góry Trzech Krzyży na Kazimierz Dolny                           
i Wisłę. 

▲ W drodze do Wąwozu Korzeniowego. ▲ Ktoś musi podeprzeć to drzewo, by się nie przewróciło. ▪ 

fot. Mariola Siedlecka 
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Sejm i Senat to władza ustawodawcza naszego kraju. 

TAM, GDZIE ZAPADAJĄ                     TAM, GDZIE ZAPADAJĄ                     TAM, GDZIE ZAPADAJĄ                     
WAŻNE DECYZJEWAŻNE DECYZJEWAŻNE DECYZJE   

▲ W Sejmie zasiada 460 posłów. Kadencja posła trwa cztery 
lata. 

▲ Zespół budynków sejmowych znajduje się w Warszawie 
przy ul. Wiejskiej 4/6/8. 

▲ Głównym miejscem obrad posłów jest Sala Posiedzeń.                  
Na ekranie wyświetlana jest kolejność mówców.  

▲ Z widowni okalającej Salę Posiedzeń oglądaliśmy                     
obrady sejmowe. Wielu posłów w tym czasie pracowało                      
w komisjach. 

▲ Główny hol gmachu Sejmu. W dali widać dziennikarzy 
przeprowadzających wywiady z posłami. 

▲ Przed tablicą upamiętniającą posłów II Rzeczypospolitej, 
którzy oddali życie za Ojczyznę w czasie II wojny światowej.▪ 

fot. Monika Miszczuk 
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NASZE SUKCESY 

„Sztuką nie jest raz osiągnąć sukces, ale go powtórzyć”.  Artur Olech 

NAJLEPSI PO RAZ TRZECI!NAJLEPSI PO RAZ TRZECI!NAJLEPSI PO RAZ TRZECI!   

Gazeta „Nasze Sprawy i Sprawki” po raz trzeci                      
z rzędu okazała się najlepszą gazetką szkół                              
podstawowych w Polsce. W związku z tym                            
zdobyła zaszczytny tytuł Złotego Laureata Forum 
Pismaków 2016. 

Z tej okazji organizatorzy zaprosili dwoje przed-
stawicieli redakcji wraz z opiekunem na warsztaty 
dziennikarskie do Katowic. 

Wyjazd, który odbył się w dniach 30 maja                           
—1 czerwca, wspominamy bardzo miło. Mogłyśmy 
poćwiczyć nasze dziennikarskie umiejętności                          
na warsztatach oraz wymienić się doświadczeniami 
z kolegami i koleżankami z innych szkół na Forum 
Gazet Szkolnych. 

Podsumowaniem wyjazdu była gala finałowa, 
gdzie jako zwycięzcy tegorocznego konkursu ode-
braliśmy puchar i nagrodę (drukarkę) dla szkoły. 

 

Marysia Wodnicka 

▲ Na gali finałowej razem z p. Robertem Bogdańskim—
prezesem Fundacji Nowe Media (organizatora konkursu). 

▲▼ Prezentujemy naszą gazetę w czasie Forum Gazet 
Szkolnych w Katowicach. 

▲▼ W czasie wolnych chwil pomiędzy warsztatami                        
dziennikarskimi w ośrodku w Szymocicach. 

Zapraszamy Was do czytania także innych gazet 
szkolnych. Wiele z nich możecie znaleźć na stronie: 
http://mam.media.pl  Szczególnie polecamy gazetkę 
„Agrafka” z Prywatnego Gimnazjum Parnas we Wro-
cławiu—podobnie jak my—Złotego Laureata FP 2016. 

fot. Mariola Siedlecka, Jolanta Błażków 
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NASZE SUKCESY 

Uderzeniowa fala obrazkowa! Rysuj z nami! 

W ŚWIECIE KOMIKSÓWW ŚWIECIE KOMIKSÓWW ŚWIECIE KOMIKSÓW   

Warsztaty komiksowe to świetna nagroda  
dla kogoś, kto tak jak ja lubi rysować i czytać 
komiksy. 

Spotkanie prowadziło dwóch panów: Piotr 
Nowacki – rysownik komiksów (seria o detekty-
wie Misiu Zbysiu) oraz Bartosz Sztybor –                          
scenarzysta komiksowy, który wymyślił przygody 
Drapaka). 

Do tej pory wydawało mi się, że komiksy                 
tworzy od początku do końca jedna osoba.                      
Przekonałam się, że tak nie jest. Pan Bartosz                     
Sztybor wymyśla komiks, opisuje go scena po sce-
nie, a pan Piotr Nowacki rysuje pomysły kolegi. 
Po przeniesieniu do komputera, pan Piotr                
wysyła szkic komiksu do osoby, która go koloruje.  

Nie potraficie rysować, a lubicie kolorować? 
Taka osoba podczas pracy nad komiksem jest               
niezbędna! Nie potraficie rysować, a macie super 
pomysły na komiks? Możecie zostać scenarzystą 
komiksowym! 

Na zakończenie warsztatów Panowie rozdali 
nam kartki z rozpoczętym komiksem, który                 
mieliśmy skończyć. 

Wszystkim uczestnikom rysowało się super! 
Zachęcam Was do wzięcia udziału                                          

w tym konkursie w przyszłym roku (to była                  
dopiero II edycja), naprawdę warto. 

Marysia Wodnicka 

fot. Justyna Wodnicka 

fot. Justyna Wodnicka 
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NASZE SPRAWY 

„Jeszcze jeden uścisk dłoni, zanim się rozejdziemy,                                                
każdy w swoją stronę”. (Internet) 

ŻEGNAMY SIĘ!ŻEGNAMY SIĘ!ŻEGNAMY SIĘ!   

▲ Nasze pożegnania rozpoczęły się od dyskoteki klas                    
szóstych. 

▲ Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego... 

▲ Czwartoklasiści otrzymują swoje pierwsze świadectwa                   
z czerwonym paskiem. 

▲ Trzecioklasiści żegnają się ze swoimi paniami. 

▲ Uczniowie jednej z klas drugich.  ▲ Jedna z naszych klas pierwszych.  

fot. www.sp2blonie.edupage.org 
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NASZE SPRAWY 

"Wykształcenie młodych Polaków nie zależy od sposobu podzielenia liczby 12 na różne sposoby,                                            
a od tego, co zaoferują im nauczyciele w szkolnej klasie". prof. Krzysztof Konarzewski 

NIKT NIE JEST PROROKIEM WE WŁASNYM KRAJUNIKT NIE JEST PROROKIEM WE WŁASNYM KRAJUNIKT NIE JEST PROROKIEM WE WŁASNYM KRAJU   

27 czerwca Ministerstwo Edukacji Narodowej 
ogłosiło, że mają nadejść zmiany w polskim szkol-
nictwie: gimnazja będą likwidowane, zamiast nich 
pojawi się ośmioklasowa szkoła podstawowa                      
i czteroletnie liceum.  

 I jak to jest zawsze: jedni oddychają z ulgą,                    
drudzy narzekają. To, co najmniej cieszy rodziców  
uczniów, to zmienność pomysłów na edukację                              
i ciągłe poczucie niepewności, jak to dalej będzie 
wyglądało. W naszym kraju, chyba jak w żadnym 
innym, trudno jest być prorokiem. Od czasu, kiedy 
powstały gimnazja (16 lat temu), wiele w szkołach 
się zmieniało (podstawa programowa, podręczniki, 
nauczyciele, wiek pójścia do pierwszej klasy). 

Szczegóły zmian będą pewnie wiadome dopiero 
jesienią, ale ponieważ w tej sprawie jest więcej                     
pytań niż odpowiedzi spróbujemy przybliżyć Wam 
to, co zapowiedziała pani minister. 

 

1. We wrześniu tego roku idziesz do szóstej klasy. 
Czy będziesz w gimnazjum? NIE. To pierwszy 
rocznik, który skończy tzw. szkołę powszechną. 
Uczniowie zostaną w jednej szkole do zakończenia 
ósmej klasy i dopiero później będą mogli pójść do 
liceum, technikum lub szkoły branżowej. 
 

2. We wrześniu tego roku idziesz do pierwszej        
klasy gimnazjum. Czy będziesz się uczyć                                  
w czteroletnim liceum? NIE. Będziesz ostatnim 
rocznikiem, który się będzie uczył według dotych-
czasowego schematu. Po zakończeniu trzyletniego 
gimnazjum pójdziesz do trzyletniego liceum. 
 

3. We  wrześniu tego roku idziesz do pierwszej 
klasy gimnazjum. Czy będziesz chodził w liceum 
do pierwszej klasy z kolegami, którzy                     
w tym samym roku skończą ośmioklasową szkołę 
powszechną? TAK. Ze wstępnych zapowiedzi                          
wynika, że dwa roczniki spotkają się w jednej                         
szkole. Jednak – rocznik, który skończył gimnazjum, 
będzie w nim przez trzy lata i będzie się uczył                      
według innej podstawy programowej niż koledzy, 
którzy już skończyli ośmioletnią szkołę powszech-
ną. Ci zostaną w liceum cztery lata, ucząc się                           
według nowego schematu. 
 

4. Czy będzie egzamin po szkole powszechnej? 
TAK. Jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądał.     
Na pewno będzie jakaś forma egzaminu do liceum 
oraz sprawdzenia wiadomości po szkole powszech-
nej. 

5. We wrześniu tego roku pójdziesz do pierw-
szej klasy. Czy będziesz trzy lata w nauczaniu 
wczesnoszkolnym? TAK. Będziesz ostatnim       
rocznikiem, który ma trzy lata nauczania                        
wczesnoszkolnego. Jednak później będziesz już 
szedł nowym trybem i skończysz szkołę                        
powszechną po ośmiu latach nauki. Nie będziesz 
chodził do gimnazjum. 
 

6. W tym roku idziesz do zerówki. We wrześniu 
przyszłego roku (2017) rozpoczniesz edukację 
szkolną. Czy będziesz trzy lata w nauczaniu 
wczesnoszkolnym? NIE. Będziesz pierwszym 
rocznikiem objętym czteroletnią edukacją                          
wczesnoszkolną. Przez cztery pierwsze lata                       
będziesz uczył się z jedną wychowawczynią,                       
w czwartej klasie zostanie wprowadzony wstęp 
do nauczania przedmiotowego. Nauczanie                      
wczesnoszkolne zakończy się  w czwartej klasie. 
Od piątej do ósmej klasy rozpocznie drugi etap – 
nazywany przez  ministerstwo – gimnazjalnym. 
Czy będziesz się uczyć w czwartej klasie                        
osobnych przedmiotów? TAK. Ale w zupełnie 
innej formule niż obecnie. Wychowawczyni                       
pozostanie ta sama, ale w klasie zaczną uczyć też 
nauczyciele przedmiotowi. Ma być to wprowa-
dzenie do zwyczajnego nauczania przedmiotowe-
go, które wejdzie w życie od piątej klasy – na tzw. 
etapie gimnazjalnym. 
 

7.  Czy masz obowiązek zaczynać szkołę                              
w wieku siedmiu lat? NIE. Wybór należy                             
do Twoich rodziców. Mając sześć lat, możesz                  
iść do pierwszej klasy albo do zerówki. ▪                                

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 

A może by tak jednoroczna 
podstawówka i dwuletnie 
liceum..? 

fot. Mariola Siedlecka 
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NASZE SPRAWY 

Życzliwość, uśmiech i dobre słowo to cechy, które zjednują nam sympatię innych. 

MODA NA KULTURĘMODA NA KULTURĘMODA NA KULTURĘ   Na swoją drogę życia weź czarodziejskie 
słowa: proszę, przepraszam, dziękuję                           
i w sercu je zachowaj! 

fot. CC0 Public Domain  

Punktualność zawsze w modzie 

Kiedy jesteś umówiony pięć po czwartej, 
to pamiętaj: ta umowa nie na żarty! 

Warto prędko w buty wskoczyć, 
by godziny nie przeoczyć, 
żeby z podniesioną głową 

na spotkanie przyjść planowo! 
 

Tolerancja—elegancja 

Tadzik wie już od kołyski, 
że odróżnia się od wszystkich. 

Choć, jak babcia, jest człowiekiem, 
to się od niej różni wiekiem. 

Dla przykładu: od swych sióstr 
ma zupełnie różny gust. 

A od Johna, kumpla z góry, 
różni Tadzia kolor skóry. 

 

Tę odmienność, proszę, zrozum— 
udowodnisz, że masz rozum. 
By nawzajem się szanować, 
trzeba inność akceptować!   

 

W przyjaźni z prawdą 
 

Kiedy stłuczesz kubek babci 
albo wlejesz tusz do kapci, 

niewygodna, uciążliwa 
prawda w takich chwila bywa. 

 

Wtedy korci, by ją odziać 
i zmienione fakty podać. 

A najlepsza jest właściwie prawda naga, 
choć szczerości i odwagi to wymaga. 

 

Prawdomówność—wielką cnotą, 
więc uprawiaj ją z ochotą! 

 

Święta rzecz—dyskrecja 
 

Gdy ci sekret ktoś powierzy, 
obchodź się z nim jak należy. 
Pierwsza podstawowa lekcja: 
najważniejsza jest dyskrecja. 

Zamknij usta swe na kluczyk, 
by dyskrecji się nauczyć. 

 

Choć cię ciągnie ktoś za język, 
trzymaj język na uwięzi. 

Warto bowiem jest pamiętać: 
tajemnica to rzecz święta! 

 

Zakazane słowa 
 

Czasem w ustach się kotłują 
brzydkie słowa, 

lecz przy innych je pod język 
prędko schowaj. 

Niech czekają pod jęzorem, 
aż wyplujesz je wieczorem… 

do śmietnika. 
I bezwzględnie w towarzystwie ich unikaj! 

 

W zgodzie z netykietą 
 

Nim się zwiążesz z Internetem, 
poznaj dobrze netykietę. 

Trzeba wiedzieć te zasady 
chyba są nie od parady. 

By przykrości się wystrzegać, 
warto zatem ich przestrzegać. 

 

Zawsze wchodź na taką stronę, 
gdzie jest wejście dozwolone. 
Najbezpieczniej bywa w sieci 

tam, gdzie strony są dla dzieci. 
 

Gdy się łączysz z Internetem, 
niech zostaną twym sekretem 

osobiste informacje. 
Powściągliwi mają rację! 

 

Gdy jest w sieci coś nie tak, 
daj najbliższym swoim znak. 

A poradzą ci z ochotą, 
jak się zmagać ze zgryzotą. (…) ▪ 

ź
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CZAS NA KOMIKS 

ZŁOTA KACZKAZŁOTA KACZKAZŁOTA KACZKA   

► 
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CZAS NA KOMIKS 

► 
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Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka. 

CZAS NA KOMIKS 



23 

MĄDREJ GŁOWIE... 

Uczniu, rodzicu, nauczycielu baw się z nami! 

LUDZIE TEATRU I KINALUDZIE TEATRU I KINALUDZIE TEATRU I KINA   

 

 

          1            

          2             

    3                    

          4           

      5                

        6           

          7           

      8             

9                  

        10                

          11            

    12                   

Rozwiąż naszą łamigłówkę. Odczytaj hasło. 

1. Odpowiedzialny za nagłośnienie widowni 
oraz oprawę dźwiękową spektaklu.  
2. Podpowiada aktorom, gdy zapomną tekstu. 
3. Gra rolę. 
4. Prawie aktor. 
5. Autor inscenizacji kierujący próbami. 
6. Ustawia dekorację do przedstawienia. 
7. W filmie zastępuje aktora w niebezpiecznych 
scenach. 

8. Przygotowuje i opiekuje się rekwizytami 
używanymi przez aktorów na scenie. 
9. Ustawia taniec oraz ruch sceniczny scen  
zbiorowych. 
10. Aktorzy muszą ich wiele odbyć, zanim                  
zagrają przed publicznością. 
11. Czesze aktorów. 
12. Zajmuje się nim jeden z reżyserów. 
 

[red.] 

Odpowiedzi wraz z hasłem przekazujcie naszej redakcji.  

Do rozwiązywania łamigłówki zapraszamy też nauczycieli! Wylosujemy nagrody! 

Przedstawiamy poprawne rozwiązania łamigłówki „W lesie wysokim”                                             
z poprzedniego numeru: 

1.  lis                        6. gąska                     11. ściółka 
2.  mech                   7. dzięcioł                 12. sosna 
3. maślak                8. szyszki                   13. igła 
4. dżungla              9. tarnina 
5. grab                     10. wrzos 
 

Hasło: Leśna gęstwina                      

Zachęcamy do przesyłania nam Waszych własnych  łamigłówek!  
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI:  

 
 

Tworzenie gazety SP2 „Nasze Sprawy i Sprawki”                        
w roku szkolnym 2015/2016 współfinansowane jest                    
ze środków Fundacji PZU, w ramach projektu 
„Korczakowska Akademia Twórczego Rozwoju”. 

 

Czekamy na Wasze propozycje tematów                             
do gazety, ciekawe informacje i zdjęcia.  

Piszcie na temat wydarzeń szkolnych, lokalnych, 
ogólnopolskich. Pytajcie w ważnych dla Was sprawach. 
Współtwórzcie z nami gazetę SP2. 

   

ZŁOTA MYŚL NA WAKACJE: ZŁOTA MYŚL NA WAKACJE: ZŁOTA MYŚL NA WAKACJE:    

   

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.                                          
Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”. 

Mark Twain 

NA ZAKOŃCZENIE 

Jeżeli zainteresowały Was wywiady, możecie    
przekazywać własne pytania do naszych rozmówców. 
Odpowiedzi przekażemy Wam osobiście                                        
lub na łamach gazety.                  

Zastrzegamy sobie prawo do skracania                             
i zmian w przekazanych tekstach oraz do nadawania  
tytułów.  

 Prace można je przekazywać osobiście                     
opiekunowi redakcji, redaktorom lub przesyłać                         
na adres internetowy: diamir72@o2.pl  

Kontakt z opiekunem redakcji możliwy jest także 
p o p r z e z  s e r w i s  s p o ł e c z n o ś c i o w y : 
www.facebook.com/sprawyisprawki 

STOPKA REDAKCYJNA 

Redaktorka naczelna: Marysia Wodnicka  

Zespół redakcyjny: Michał Firsiuk, Ula Jagodzińska, Oliwia Karaś, Mateusz Kobierecki, Paulina 
Nowicka, Janka Paradowska, Piotrek Siedlecki, Oliwia Sobieszek, Amelka Tomaszewska                        
i Karolina Siedlecka 

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

Adres redakcji: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka     
ul. Narutowicza 21, 05—870 Błonie; tel. (22) 725—32—60 

Kontakt: diamir72@o2.pl                               

 
 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawio-
nej obok. Jak zawsze, nawiązuje ona do tematu 
następnego numeru gazety. 

 

W jakiej miejscowości zostało wykonane                     
to zdjęcie? 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres  mai lowy:  diamir72@o2.pl                                           
do 10 września 2016 roku.       

 

Podajemy rozwiązanie majowej zagadki                    
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia polski zespół                      
rockowy „Budka Suflera”. ▪ 

fot. wikipedia.org.pl (CC) fot. Mariola Siedlecka  


