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KALENDARZ  

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

1  
Dzień Pamięci 
Żołnierzy  
Wyklętych 

2 
Dzień 
Obrony 
Cywilnej 

3 
Dzień 
 pisarzy 

4 
Dzień  
Mistrza Gry 

5 
Dzień  
Teściowej 

6 
Dzień Czystego 
Stołu 

7 
Dzień 
płatków  
śniadanio-
wych 

8  
Dzień Kobiet 

9 
Światowy 

Dzień  
DJ-a 

10  
Dzień 
Mężczyzn 

11 
Światowy 
Dzień  
Sanitarny 

12  
Światowy 
Dzień 
Drzemki w 
Pracy 

13  
Dzień  
Klejnotów 

14 
Światowy 
Dzień 
Liczby Pi 

15 
Dzień Walki z 
Chrapaniem 

16 
Dzień 
Pandy 

17 
Dzień Św. 
Patryka 

18 
Światowy 
Dzień  
Recyklingu 

19 
Dzień  
Jedności 
Kaszubów 

20  
Astronomiczna 
Wiosna 

21 
Międzynarodowy 

Dzień 
Poezji 

22  
Światowy 
Dzień Wody 

23 
Dzień  
Przyjaźni 
polsko-
węgierskiej 

24 
Narodowy 
Dzień Życia 

25  
Zwiastowanie 
Pańskie 

26 
Dzień  
Janosika 

27 
Międzynarodowy 
Dzień Teatru 

28  
Niedziela 
Palmowa 
Zmiana 
Czasu 

29 
Dzień  
Metalowca 

30 
Światowy 
Dzień 
Muffinka 

31 
Światowy 
dzień  
budyniu 

        

Autor : Patrycja Hałuszko 

20 marca 

Przysłowia: Cytat dnia: 
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DZIEŃ PAMIĘCI  
ŻOŁNIERZY  

WYKLĘTYCH 

Pamiętamy i nie zapomnimy 

DZIEŃ  

KOBIET 

„ Nigdy nie zapominajcie  o tym, 

by brać z życia  jak najwięcej, nie 

bójcie się ryzykować, płakać ani 

być szczęśliwymi. Najważniejsze  to 

być w drodze. Każdego dnia robić 

krok do przodu. ” 

̴ Martyna Wojciechowska 

DZIEŃ  

MĘŻCZYZN 

„Ten kto zna swoją wartość, nigdy nie będzie 

niszczył innych, by budować siebie.”  

„ Zawsze silniejszy jest ten, kto się  

uśmiecha, a nie ten, kto się wścieka. ” 

mądrość japońska 

 

• „Gdy w Ruprechta jasno, ponoć w czerwcu 
krasno” 

• „Od dnia dwudziestego marca zagrzewa  
słońce nawet starca” 

Wysoko się musi wznieść, kto upadł nisko. 

     ̴ Henryk Ibsen 
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WYDARZENIA 

Z niecierpliwością czekamy na powrót uczniów do szkoły. Aktualnie, odbywają 
się w niej matury próbne i widzę, jak młodzież reaguje na możliwość przebywa-
nia w budynku. To właśnie w tym czasie najbardziej dostrzegamy, jak bardzo 

młodzież docenia naukę stacjonarną. Planów jest wiele, chcemy stworzyć jak naj-
lepsze warunki pracy i nauki, dlatego też podejmujemy działania w tym kierun-

ku. Obecnie, realizujemy duże przedsięwzięcie dotyczące zmian w bibliotece 
szkolnej – dotyczą one zarówno wyglądu, jak i dostępu do biblioteki. Stanie się 
ona miejscem, gdzie można będzie spędzić czas np. przed lekcjami lub po nich. 

Planujemy również remont, od 25 lat nieodnawianych, łazienek na I i II piętrze. 
Wszystkie wyżej wymienione działania planujemy zrealizować jeszcze w tym ro-
ku. W dalszej kolejności chcemy wyremontować jeszcze szatnie na I piętrze. Wie-
le miejsc już odnowiliśmy m.in.: aulę szkoły, łazienkę męską oraz hol i szatnie na 
parterze, dyżurkę szkolną, wejście do szkoły. Stworzyliśmy także dwie klasopra-
cownie – j. polskiego i religii, a także pracownię informatyczną z 17 stanowiska-

mi. Wprowadziliśmy nowy profil kształcenia: matematyczno-informatyczny. 
Staramy się tak zmieniać szkołę, aby była atrakcyjna dla osób, które pragną się w 
niej uczyć. Jesteśmy najlepszą szkołą publiczną na terenie powiatu szczecineckie-
go i ościennych powiatów przylegających do naszego. Kadra pedagogiczna stara 
się kształcić na jak najwyższym poziomie, o czym świadczą wyniki maturalne 
oraz wyróżnienia, które otrzymujemy m.in. brązowa tarcza w 2019 roku czy 

srebrna tarcza w roku 2020 i 2021, w rankingu Perspektyw Najlepszych Liceów.  

Drodzy uczniowie! Jesteście ciekawi, jakie zmiany zaszły w naszej szko-

le oraz jakie plany czekają na realizację? Zapytaliśmy o to Pana Dyrek-

tora Arkadiusza Szczepaniaka. Oto informacje jakie uzyskaliśmy:  

Autorzy : Dominik Gonczarów,  

 Katarzyna Staszewska 
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KĄCIK ARCY... 

Przyszedł czas na zabicie nudy! Mamy dla was, Drogie Panie kolejny 
przepis na pyszne ciasto oraz instrukcję na wykonanie czegoś własno-
ręcznie w domu. Przecież każda z nas uwielbia słodkości a w szczegól-
ności te które zrobione są przez nas, mamę czy też babcię. Smacznego i 
powodzenia w robieniu i ozdabiania pudełka. 

Jak szybko i efektownie ozdobić pudełko? 
 

Co będzie potrzebne? 
Kartonowe lub drewniane pudełko 

Farba biała 
Farby w dwóch dowolnych kolorach 

Taśma malarska 
Chusteczka z dowolnym motywem 

Klej do decoupage 
Lakier 

Papier ścierny 
Pędzle 

Wykonanie: 
 
1. Ściany pudełka pokrywamy cienką warstwą białej farby (jeśli 

pudełko jest białe, możemy pominąć ten krok). Jeśli pudełko 
jest drewniane, należy zacząć od wyszlifowania pudełka pa-
pierem ściernym. 

2. Wszystkie boki pudełka (z wyjątkiem pokrywki) pokrywamy 
dowolnym kolorem farby.  

3. Po wyschnięciu, naklejamy pionowo kawałki taśmy malar-
skiej, a następnie pokrywamy pudełko drugim kolorem i kie-
dy wyschnie, odklejamy taśmę. 

4. Pokrywkę pokrywamy cienką warstwą białej farby (jeśli wcześniej tego nie 
zrobiliśmy), a po wyschnięciu szlifujemy papierem ściernym.  

5. Chusteczkę z motywem rozwarstwiamy, przykładamy do pokrywki i po-
krywamy klejem do decoupage. Należy pamiętać, że klej nakładamy od 
środka do zewnątrz, aby uniknąć bąbli. Po wyschnięciu lakierujemy miej-
sce, w którym naklejona została chusteczka. 

6. Brzegi pokrywki pokrywamy kolorem, którym wykonywaliśmy paski. Op-
cjonalnie, drugim kolorem, przy użyciu szablonu, można wykonać jakiś wzorek. 

 
POWODZENIA! 

Autor : Oliwia Filip 



KĄCIK ARCY... 

„3bit” nie jest ciastem, które jest szybkie w przygotowaniu. Trzeba poświęcić 

mu trochę czasu, ale myślę, że warto. Smak tego ciasta zdecydowanie was za-

chwyci. Jest ono na tyle neutralne, że będzie odpowiednie na każdą okazję :) .  

 
Składniki główne 

500 g herbatników typu petitki 
puszka kajmaku - masa krówkowa do 500 g 

Składniki na krem budyniowy 
kostka masła - 200 g 
2 budynie bez cukru - proszek 2 x 40 g 
2 szklanki mleka - 500 ml 
2 łyżki cukru 

Składniki na masę śmietanową 
400 ml śmietanki 30-36 % 
2 łyżki cukru 
2 płaskie łyżki żelatyny 
do 100 ml wrzątku 

Dodatkowo: 
3 kostki gorzkiej czekolady do oprószenia ciasta  
papier do wyłożenia formy 
duża blacha 25/38 cm 

 
 
Krem budyniowy 
Krem budyniowy przygotowujemy jako pierwszy, ponieważ 
proces jego robienia trwa najdłużej. 
Użyj dobrej jakości masła o zawartości tłuszczu. Masło wyj-
mij wcześniej z lodówki. Możesz je dodatkowo pokroić w 
kostkę, by szybciej zmiękło. Nie podgrzewaj go. Masło po-
winno naturalnie zmięknąć. Nie zostawiaj go również na 
słońcu. Po 1-2 godzinach powinno być już miękkie, ale nie 
rozpływające się. Przy dotknięciu palcem, czy łyżką powinno 
się bez oporu odkształcać. 
Do rondelka wlej 1,5 szklanki mleka (najlepiej pełnotłustego) 
oraz dwie łyżki cukru (aby krem był słodszy możesz podwoić 
ilość cukru, ponieważ z dwóch łyżek wychodzi bardzo deli-
katny w smaku). Zostaw pół szklanki mleka na wymieszanie 
go z proszkiem budyniowym. 
Z 500 ml mleka budyń jest bardzo gęsty, jednak prawidłowo 
ugotowany uda się idealnie. Możesz jednak dać o 100-200 
ml więcej mleka. Zwróć też uwagę na to ile waży opakowanie 
budyniu, z którego korzystasz.  
Mleko z cukrem doprowadź do wrzenia. Zmniejsz moc palni-
ka do minimum i wlej dobrze wymieszany proszek budynio-
wy z mlekiem. Od razu zacznij mieszać budyń. Możesz trochę 
zwiększyć moc palnika. Budyń mieszaj krótko, ale energicz-
nie. Powinien się ponownie zagotować i zgęstnieć. Nie mie-
szaj go za długo. Tylko tyle, by  
otrzymać odpowiednią konsystencję. 
Budyń odstaw do przestudzenia przykrywając go wcześniej 
kawałkiem folii. Absolutnie nie odkładaj go do lodówki. Za-
równo budyń, jak i masło powinny mieć tę samą temperatu-
rę. Budyń powinien się naturalnie przestudzić.  
 
Do niedużej, ale wysokiej miski przełóż masło. Ubijaj je mik-
serem na najwyższych obrotach, aż zrobi się puszyste i jasne. 
Bardzo ważne jest, by cierpliwie ubijać masło czekając na 
właściwą konsystencję. Stopniowo, łyżka po łyżce dodawaj 
całkowicie przestudzony budyń (powinien być bardzo gęsty, 

wręcz sztywny). Po każdej łyżce miksuj masę do całkowi-
tego jej połączenia. Uważaj, by nie ubijać jej też za dłu-
go. 
Krem budyniowy należy trzymać w lodówce, gdzie już 

po maksymalnie 2 godzinach osiągnie ostateczną, 
sztywniejszą konsystencję. Jeśli więc szykujesz tort, czy też 

będziesz wyciskać krem na babeczki należy to zrobić od razu 
po przygotowaniu kremu. 
 
Pierwsza warstwa 
Prostokątną, duża formę wyłóż papierem do pieczenia. Wy-
bierz formę nie większą niż 25/38 cm. Boki możesz lekko 
posmarować masłem, by kawałki papieru do pieczenia do-
brze przylegały. Całe dno wypełnij pierwszą warstwą herbat-
ników.  
Na herbatniki wyłóż całą masę kajmakową z puszki. Możesz 
ją najpierw przełożyć do miski i energicznie wymieszać. 
Wówczas z łatwością rozsmaruje się na herbatnikach. Krem 
krówkowy wykładaj powoli, by herbatniki nie przykleiły się 
do łyżki i nie uniosły razem z nią poza formę. 
 
Druga warstwa 
Na warstwę kajmaku wyłóż drugie piętro herbatników a na 
herbatniki przestudzony krem budyniowy.  
 
Trzecia warstwa 
Na krem ostatnie, trzecie piętro z herbatników. Na trzecią 
warstwę herbatników wyłóż masę śmietanową. 
 
Masa śmietanowa 
Dwie płaskie łyżki żelatyny zalej odrobiną wrzątku. Mieszaj 
całość. Dolej trochę wrzątku i znów mieszaj. Wówczas do-
dasz tylko tyle wrzątku, ile potrzeba do rozpuszczenia żelaty-
ny. Płyn przelej do innego małego naczynia i odstaw na 10 
minut do przestudzenia.  
Bardzo dobrze schłodzoną śmietankę umieść w wysokim 
naczyniu. Zacznij ją ubijać mikserem. Na początku ubijaj ją 
na mniejszych obrotach, by nie zachlapać całej kuchni. Stop-
niowo zwiększaj obroty. Po 1-2 minutach dodawaj po łyżce 
cukru ciągle miksując. Cukier powinien się całkowicie rozpu-
ścić a masa ubić na sztywno. Cienką strużą wlewaj żelatynę. 
Miksuj ciągle na najmniejszych obrotach, ale tylko do połą-
czenia masy. Możesz też wmieszać żelatynę łyżką.   
Masę śmietanową od razu wyłóż na herbatniki.  
Ciasto oprósz drobno startą czekoladą. Ciasto umieść w lo-
dówce do schłodzenia na minimum 10 godzin. 
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Przez żołądek 

do serca 

Autor : Paulina Pauba 



KILKA SŁÓW O LITERATURZE 

,,To" reż. Andy Muschietti 

Stephen King w swoim dorobku ma sześćdziesiąt książek i zbiorów opo-

wiadań, głównie o tematyce horroru i grozy. Wiele kultowych filmów, 

uważanych za klasyki gatunku, to ekranizacje jego dzieł, np. ,,Zielona 

mila”, ,,To” czy ,,Lśnienie”. Jego książki są chętnie czytane i przenoszo-

ne na duży ekran ze względu na oryginalność bohaterów – każdy z nich 

ma indywidualny portret psychologiczny, napisany z wielką uczciwością. 

Przy swojej debiutanckiej powieści, ,,Carrie”, zasięgnął rad żony, aby w 

pełni oddać kobiecą perspektywę. Postacie, które kreuje, muszą sprostać 

temu, co niesamowite i groźne. Choć nie zawsze tak 

jest. Czasami groza u Kinga jest zupełnie przyziemna. Mowa tu o problemach alkoholo-

wych, często pojawiających się w jego powieściach, a także samotności, problemach w 

domu, wykluczeniu czy uzależnieniach.  

Stephen King trafnie opisuje amerykańskie społeczeństwo, jego lęki i tajemnice. Odnaj-

dziemy to w takich powieściach jak ,,Lśnienie”, ,,Doktor sen”, ,,Ostatni bastion Barta 

Dawesa”. W jego utworach straszą nie tylko groźne psy (,,Cujo”), kosmici (,,Łowca 

snów”), czy wampiry (,,Miasteczko Salem”), ale także ludzie, bo czasami to oni są naj-

większymi potworami. Chętnie czytanym dziełem autora jest ,,Rose Madder”, opowia-

dająca o kobiecie, która ucieka od znęcającego się nad nią męża. King, prostym języ-

kiem pisze o indywidualnych ludzkich sprawach. 

 

Czytelnicy szczególnie ukochali u pisarza jego prozę o młodości, niezwykłych przygo-

dach i przyjaźni. Jest to swoisty amerykański sen, Stany oczami naszych rodziców, kraj 

wolności, szczęścia i bogactwa. Autor umiejętnie gra z tym mitem i niejako się z nim 

rozprawia, przedstawiając zbiór opowiadań ,,Serca atlantydów”, dotykających tema-

tów wolności, wojny w Wietnamie i pacyfizmu, ponieważ King to nie tylko horrory, ale 

również poruszające powieści obyczajowe, opowiadające o sprawach trudnych, bliskich sercu i powszech-

nych. Jednym z głównych wątków ,,Bezsenności” jest temat aborcji i  

przemocy wobec kobiet. W ,,Martwej strefie” czytamy o mężczyźnie, który po kilku latach wybudził się ze 

śpiączki i utracił swoje dotychczasowe życie. Za pomocą pióra autor pokazuje, że siła jest w nas, to my je-

steśmy bohaterami, a w obliczu nieznanego zawsze możemy liczyć na pomoc. 

W swoich książkach odpowiednio dawkuje on rozważania filozoficzne, akcję i grozę. Wie, jak zatrzymać 

czytelnika przy sobie. 

Stephen King ma duży wpływ na kulturę. Jego motywy i pomysły 

do dzisiaj są wykorzystywane, na co najlepszym przykładem jest 

morderczy klaun z ,,To” – powieści z 1986 roku. Wiele seriali i 

książek inspirowanych jest jego twórczością, m.in. ,,Castle Rock” 

i ,,Stranger things”. 

Stephen King zdobył około trzydziestu nagród, w tym jedną z naj-

ważniejszych w Stanach Zjednoczonych – medal za wybitny wkład 

w literaturę amerykańską. 

Niech o fenomenie i sile jego książek świadczy uzasadnienie ka-

pituły, która przyznała mu to wyróżnienie: 

,,Jego twórczość jest głęboko zakorzeniona we wspaniałej ame-

rykańskiej tradycji czczenia ducha czasu i miejsca i trwałej mo-

cy narracji. Tworzy on stylowe, urzekające umysły bestsellery, które zawierają głębokie moralne 

prawdy – niektóre piękne, inne przerażające – o naszym życiu wewnętrznym. Ta nagroda upamiętnia 

dobrze zasłużone miejsce autora w szerokim świecie miłośników książek w każdym wieku”. 

 Stephen King odbierający National Medal of 
Arts z rąk Baracka Obamy 
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Opus magnum pisa-
rza, powieść obycza-
jowa zamieniająca się 
z czasem w jeden z 
najbardziej znanych 
horrorów 

Kilka słów o literaturze 

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy amerykańskich 
jest Stephen King. Ochrzczono go mianem króla horroru, jednak 
sięga on także po inne gatunki i pisze wielkie powieści 
 amerykańskie. Na czym polega jego fenomen? 

Autor : Kacper Kuta 
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SPORT 

 

Wielu ludzi zastanawia się jak schudnąć czy przybrać masę mię-
śniową. W tym artykule, przedstawimy Wam, jak to zrobić w zdro-
wy sposób i pokażemy, że takie rzeczy, jak pizza czy czekolada, 
wcale nie muszą być takimi „złymi” produktami.   
 
Na początku ustalmy jedną rzecz: ważniejsze niż to co jemy, jest ilość tego pokarmu. Energia to kalorie. Po-
trzebujemy tej energii, aby podtrzymać nasze funkcje życiowe. Nasz organizm jest tak skonstruowany, że 
nadmiar kalorii zostaje magazynowany w komórkach tłuszczowych. Jeśli natomiast będziemy dostarczać 
mniej kalorii niż jest nam potrzebne, nasze ciało zacznie powoli zużywać rezerwy energii i komórki tłuszczo-
we zostaną opróżnione. W przypadku, gdy spalamy tyle samo energii co spożywamy, utrzymujemy swoją 
wagę.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energię zużywamy podczas wysiłku fizycznego – im więcej go jest i im bardziej jest intensywny, tym więcej kalorii 
spalamy. Naszym „paliwem” jest jedzenie, którym uzupełniamy energię straconą w wyniku wysiłku. Składa się ono z 
trzech głównych makroskładników:  

 

 
Białko (mięso, ryby, nabiał, jajka) - składa się z aminokwasów, które budują nasz organizm; jest 
 odpowiedzialne za regenerację mięśni, w których po wysiłku pojawiają się mikrouszkodzenia.  
 

Węglowodany (pieczywo, warzywa, owoce, soki, słodycze) – są głównym źródłem „paliwa” dla na-
szych mięśni; organizm rozkłada węglowodany na glukozę (cukier prosty), którą może zużyć w celach ener-
getycznych lub odłożyć w mięśniach, w postaci glikogenu, czyli „rezerwy”, dzięki której mięśnie mogą dłużej 
pracować.  

 
Tłuszcze (orzechy, ryby morskie, masło, oliwki, olej lniany) – w dużej mierze są odpowiedzialne za równo-

wagę hormonalną; wspomagają pracę mózgu, ułatwiają wchłanianie witamin, pomagają regulować tempera-
turę ciała oraz spowalniają wchłanianie pokarmu, przez co dłużej czujemy sytość.  

 
 
Każda osoba ma swoje własne zapotrzebowanie kalorii. Jest to uzależnione od wagi, wzrostu, płci i ak-
tywności fizycznej (można je wyliczyć wpisując w przeglądarce kalkulator kalorii). Ważne będzie też 
nabycie umiejętności obliczania kalorii. Oczywiście osoba uprawiająca jakikolwiek sport, będzie miała 
większe zapotrzebowanie, niż osoba prowadząca siedzący tryb życia. Jeśli nasza cała dieta nie będzie 
składała się wyłącznie z wysoko przetworzonych produktów, to nie będzie nic złego we wliczaniu w swój 
jadłospis mniej zdrowych rzeczy. Należy pamiętać jednak, że dostarczamy przez takie produkty więcej 
kalorii, jednak szybko są wchłaniane i znów czujemy głód.  

  
Zalety produktów:  

A. Przetworzonych: 
• Smaczne  

• Pomagają pokryć zapotrzebowania kalo-
ryczne u bardzo aktywnych osób, nie ob-
ciążając przy tym układu trawiennego  

• Mogą pozwolić zachować komfort 
psychiczny, dzięki czemu łatwiej 
nam będzie dostosować się do diety  

Zachęcamy również do aktywnego 
trybu życia, by móc zjeść jak naj-

więcej „bez konsekwencji” :) B. Nieprzetworzonych:   
• Możemy zjeść ich większe porcje, dzię-

ki czemu dłużej będziemy najedzeni   

• Ograniczymy nagłe spadki energii  

• Bogate źródło witamin i minerałów  Autor : Dawid Karniewicz 
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OLIMPIADY I KONKURSY 

Olimpiada Wiedzy o Mediach etap centralny—
test online; finaliści: Wiktoria Ferenco-
wicz (III C), Oliwia Filip, Justyna Pałka, 
Aleksandra Zielińska, Kornelia  
Bartolewska, Paulina Pauba (II C);  
lauretka: Paula Jakubik (III C) 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
etap okręgowy, kwalifikacja do 
części ustnej- Oliwia Filip(IIC), 
Zuzanna Nowak(IIIC), Michał Ro-
giński(IIIB); finaliści etapu ust-
nego zawodów okręgowych II stopnia 

Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1921 etap 
okręgowy, Kacper Krauze(IC) 
Wyróżnienie;finał- wyróżnienie 

Olimpiada Wiedzy o Prawie etap okręgowy, 
Paula Jakubik(IIIC) - drugie 
miejsce, Nina Klin(IIC)    

Olimpiada Biologiczna etap okręgowy,  
Katarzyna Serement (III D1), 
Patrycja Bednarek(IIID)    

Międzynarodowy Konkurs Neurobiologiczny 

"Brain Bee" etap okręgowy,  
Katarzyna Serement, Urszula  
Begiedza(IIE)  

III Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o 
Mózgu- etap okręgowy: Patrycja Bed-
narek, Katarzyna Serement, Mateusz 
Radzymiński(III D1), Agata Rybak(IID), 
Aleksandra Baranek, Zuzanna Idziak, 
Zofia Klin, Marta Lewandowska, Anna 
Wojnisz, Iga Woronowicz, Norbert Wójto-

wicz(IIT), Urszula Begiedza, Karolina Karasińska, Wiktoria 
Piasecka(IIU), Natalia Folga, Wiktoria Hałuszka-Domino, 
Szymon Kolatka, Angelika Kopka, Karolina Puzio(ID); kwali-
fikacja do etapu centralnego: Wiktoria Hałuszka-Domino, 
Szymon Kołatka (I D), Agata Rybak (II D), Urszula Begiedza 
(II E), Aleksandra Baranek, Marta Lewandowska, Iga Woro-
nowicz, Norbert Wójtowicz (II T),  Katarzyna Serement (II D1) 

Olimpiada Wiedzy o III RP etap okręgowy, 
Zuzanna Pierańska(IIIC), 
wyróżnienie     

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i 
Żywności etap centralny; finalista: 
Alex Bujnicki  

 
 

 

Wywiad z mentorką olimpiady  
„Zwolnieni z teorii”, Natalią Pałubicką z klasy IIA 

- motto mojej rozmówczyni 

"To ty decydujesz o tym, jak będzie  
wyglądała Twoja przyszłość" 

Autor : Michał Skoczylas 



 

 
Zostałaś mentorem w olimpiadzie "Zwolnieni z 
teorii". Kim jest mentor i czym się zajmuje? 

- Mentor to taki kolega/koleżanka z trochę większym do-
świadczeniem w "Zwolnionych", który ma pod swoimi 
skrzydłami pewną ilość projektów i im tę wiedzę przekazu-
je. Każdy mentor ma za zadanie wspierać swoje projekty i 
poprowadzić je przez olimpiadę tak, żeby go ukończyły. 
Pomagamy w wypełnianiu formularzy, sprawdzamy je, 
kontrolujemy pracę naszych projektów oraz odpowiadamy 
na wszystkie pytania naszych "mentosów". 

 
Na czym polega ta  
olimpiada? 
- Olimpiada polega na zrealizowa-
niu projektu społecznego. Można 
zrobić go w wielu formatach i ka-
tegoriach, jest ogromna swoboda, 

jeśli chodzi o pomysłowość. Działamy na platformie inter-
netowej "Zwolnionych". Przechodzimy przez 4 etapy, pod-
czas których czytamy przewodniki, rozwiązujemy quizy i 
wypełniamy formularze, a wszystko po to, by finalnie zro-
bić coś dobrego dla społeczeństwa i przy okazji zdobyć mię-
dzynarodowe certyfikaty np. z zarządzania i marketingu. 
 
Czego dotyczył twój projekt i czy był bardzo  
wymagający? 
- W zeszłym roku, wraz z trójką znajomych, zrealizowali-
śmy projekt „GlowOnRoad”. Naszym celem było zwrócenie 
uwagi na niebezpieczeństwa na drogach i szerzenie wiedzy 
na ten temat. W jego ramach przeprowadziliśmy warsztaty 
prawie we wszystkich przedszkolach w Szczecinku na te-
mat bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Opo-
wiadaliśmy przedszkolakom, jak przechodzić przez jezdnię, 
o elementach drogi, jak korzystać z sygnalizacji świetlnej i 
dlaczego odblaski są tak ważnym elementem. 
 

Jakie korzyści wynikają z tej olimpiady? Czy pole-
ciłabyś ją innym? 

- Przede wszystkim, jak już wcześniej wspominałam, moż-
na zrobić coś dobrego dla społeczeń-
stwa. Jestem pewna, że każdy, kto po-
dejmuje się realizacji projektu i go 
ukończy, będzie czuł niesamowitą sa-
tysfakcję. Jest to wielka radość, 
zwłaszcza gdy poświęca się temu swój 
czas i serce. To wyjątkowa przygoda, 
podczas której nabywamy wiele no-
wych kompetencji, doświadczenia i 
wiedzy, które z pewnością będziemy 
mogli wykorzystać w przyszłości. Poza tym podczas realiza-
cji projektu zdobywamy certyfikaty, które mogą przydać się 
na studia oraz do pracy. Z całego serca polecam tę olimpia-
dę wszystkim tym, którzy są głodni nowych przygód i do-
świadczenia. 
 

Jaki był rezultat Twojego projektu? 
- Naszym projektem chcieliśmy przekazać najmłodszym 
wiedzę i jestem pewna, że nam się to udało. Jako starsi ko-
ledzy w kreatywny sposób pokazaliśmy im, jak dbać o swo-
je bezpieczeństwo. Potwierdzeniem, że udało nam się osią-
gnąć cel, było to, że idąc na spacer, mogliśmy zobaczyć 
dzieciaczki, które miały na rękach 
odblaski, otrzymane na naszych 
warsztatach. Ponadto, widzieli-
śmy ich uśmiechy podczas warsz-
tatów, a po ich zakończeniu, pod-
biegały do nas się przytulić. Nato-
miast my, jako członkowie pro-
jektu, zdobyliśmy ogromne do-
świadczenie. Nawiązaliśmy też 
współprace, które utrzymujemy 
do teraz. 
          
Dziękuję za poświęcony czas oraz ciekawą rozmowę. Życzę 
powodzenia i dalszych sukcesów. 

OLIMPIADY I KONKURSY 

Pięć projektów uczniów z  
naszej szkoły jest właśnie w  

fazie realizacji ! 

HEALTHY FIVE 
HEALTHY LIVE 
Skład: Michalina Kosior 
(IIB), Oliwia Michalska 
(IIB), Julia Kluz, Laura 
Anciar (I LO im. Bohaterów 

Oflagu II D w Bornem Sulinowie), 
Jakub Kobyłecki i Patryk  Kodź 

PLAN NA 
ZŁOŚĆ 
Skład: Natalia 
Pałubicka (IIA) i 
Martyna Ku-
śmierczyk (IIA) 

School ON 
Skład: Emilia 
Gut, Laura Ma-
teusiak, Oliwia 
Kwapisz i Igor 
Gruszka (II B) 

(Nie)
ZNANE 
Skład: 
Weronka 
Góra, Julia 

Trusewicz i Zofia Żonko 
( IIS ) 

Na straży dojrzewania 
Skład: 

ma na celu pokazanie sposo-
bów radzenia sobie z problema-
mi dotykającymi młodych ludzi 
na co dzień. 

Hanna Kubicka, Oliwia Filip  
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II C 

To nasze dziewczyny ! 
Redakcja gazetki gorąco poleca 

 Hania i Oliwia oprócz sumiennej pracy nad 
gazetką szkolną wykorzystują swój czas na 
projekt „Na straży dojrzewania”, który naszym 
zdaniem jest wartościowy  i godny polecenia. W 
postach na Facebooku i Instagramie znajdziecie  
cenne wskazówki w punktach ozdobione  
elementami graficznymi. Zapraszamy  
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Jarosław Boberek 
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3 lata temu gościnne wziął Pan udział w wideo na kanale Mateusza Jędrasia pt.: „ Jarosław Boberek w abstrakcyjnym 
dubbingu”. Powiedział Pan tam „Jestem aktorem przede wszystkim. To jest moja miłość i pasja. A przy okazji też pracuje 
w dubbingu, no i tyle”. Kiedy mniej więcej zapałał Pan tą miłością do aktorstwa? 
 
Jakie duże słowa: „miłość do aktorstwa”… Dubbing też jest aktorstwem. Nie pamiętam co powiedziałem w czasie tego wywiadu, ale niektórzy, 
z jakichś tylko sobie znanych powodów, lub po prostu niewiedzy, dzielą to: „jest Pan aktorem, ale uprawia Pan też dubbing”, a to jest jedna i 
ta sama dziedzina. Nie trzeba skończyć szkoły, żeby stanąć przed kamerą. Wielu ludzi bez przygotowania i wykształcenia aktorskiego próbują 
tam przecież swoich sił. Podobnie jest z dubbingiem, chociaż głównie zajmują się tym aktorzy. Jednak, żeby coś robić w tym kierunku, trzeba 
mieć choćby jakieś podstawy. 
A co do miłości to…(śmiech). Miłość… Pewnie coś się wydarzyło, jak po raz pierwszy poszedłem do takiego prawdziwego, dużego teatru, bo 
jak nam wiadomo, w Szczecinku nie ma żadnego takiego miejsca. Owszem, jakieś tam spektakle przyjeżdżały do miasta, ale bez tego całego 
teatralnego anturażu. Ja dość późno, bo dopiero w liceum, byłem w takim prawdziwym, instytucjonalnym teatrze. Był to teatr „Wybrzeże”, 
spektakl „Dziady”… No i po prostu zwariowałem, tak mnie to wszystko poruszyło i wzruszyło. Myślę, że wtedy coś się stało. Bardzo, bardzo 
lubiłem to miejsce – budynek i wszystko co się z tym łączy: zapach teatru, jego światła, to, że najpierw robi się ciemno, a potem jasno na sce-
nie i aktorzy występują... Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że ja mógłbym tak jak oni, próbować tam swoich sił. Ale jakoś te moje pasje i za-
interesowania doprowadziły mnie do pracy w takim amatorskim teatrzyku, który nazywał się „Stajnia Pegaza”. Miło to wspominam. Tam, 
młodzi ludzie, wraz z moją skromną osobą, spełniali swoje teatralne pasje. Ktoś gdzieś to zobaczył i namówił mnie, żebym zdawał do szkoły 
teatralnej. Na początku popukałem się w czoło i powiedziałem: „Jaka szkoła teatralna? Ja mam być architektem.” No, ale stało się, jak się 
stało. Zwykłem w życiu kierować się zasadą, że „jak nie spróbuje, to nie będę wiedział jak to smakuje” i gdzieś tam ta moja empiryczna natura 
dała o sobie znać, więc poszedłem na ten egzamin, zupełnie bez ciśnienia i przeżywki. No i tak jestem tu gdzie jestem. 

Autor : Justyna Pałka 

Typ wywiadu : nagrana rozmowa telefoniczna 

Data : 21 lutego 2021 r. 

*Przy oprawie graficznej zostały wykorzystane informacje z wywiadu z Panem Jarosławem z kanału „ Widzę Głosy” 

Jarosław Boberek to polski aktor zajmujący się zawodowo dubbingiem (użyczaniem głosu i reżyserią), pracą w teatrze, lektorowa-
niem, nagrywaniem audiobooków i słuchowisk oraz grą na planie filmowym. Urodził się 14 czerwca 1963r. w Szczecinku. Po skoń-
czonej w rodzinnym mieście Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, uczęszczał do liceum w Gdańsku. Był w klasie 
biologiczno-chemicznej, bo mama widziała w nim przyszłego lekarza, lecz on nie podzielał tego pomysłu. Kiedy jednak przyszło do 
wyboru zawodu, zdecydował się na architekturę, bo dobrze rysował i miał zdolności manualne; w Sopocie uczęszczał na lekcje 
rysunku. Oprócz tego interesował się muzyką i czytaniem książek. Kolejnym etapem w jego życiu było rozpoczęcie nauki w police-
alnym studium budowlanym; uczył się fachu hydraulicznego, kierunek instalacje sanitarne. W tej szkole zetknął się z amatorskim 
teatrzykiem i od tego momentu los kierował go konsekwentnie w stronę aktorstwa. Wzorcami ze świata teatru dla ówczesnego mło-
dego Jarosława byli Zbigniew Zapasiewicz i Tadeusz Łomnicki. W 1990 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWST we 
Wrocławiu. Zaraz potem rozpoczął swoja przygodę z teatrem, filmem i serialami, z których widzowie telewizyjni znają go przede 
wszystkim z roli posterunkowego w serialu “Rodzina zastępcza”. Związany jest z wieloma teatrami, w których występuje. 
Jarosław Boberek obdarzony dużymi możliwościami głosowymi stał się jednym z najbardziej wziętych polskich aktorów dubbingo-
wych – nie sposób zliczyć postaci którym użyczył głosu! Kreuje zapadających w pamięć, charakterystycznych i budzących sympatię 
bohaterów np.  Król Julian z „Madagaskaru”, Lenny w "Rybkach z ferajny", Ed z „Ed, Edd i Eddy”, Czerwony z „Krowy i Kurcza-
ka”, Stich z „ Lilo i Stitcha” czy Kaczor Donald. 
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Właśnie, ma Pan duże doświadczenie w zakresie aktorstwa. 
No bo stary jestem. (śmiech) 
Mógłby podać Pan kilka ciekawostek o zawodzie aktora, o których człowiek spoza tej 
branży raczej nie ma pojęcia. 
Nie wiem o jakich ciekawostkach mógłbym powiedzieć. Ludzie są żądni dowcipów, żartów, wypadków 
przy pracy, na planie, a dla nas to ma często zwyczajny przebieg. Największą ciekawostką jest to, że moż-
na być tym, kim się w życiu nigdy nie było i nie będzie. Można kogoś zabić, być zabitym, można być pięk-
nym, brzydkim, pogmatwanym, dziwnym, trudnym, innym, ładnym, białym, czarnym itd. Oczywiście 
każdy ma jakieś swoje predyspozycje charakterologiczne, psychofizyczne, ale jak uczy doświadczenie – 
bardzo często rzeczy robione pod prąd, czyli wbrew warunkom, przynoszą ciekawy efekt. Myślę, że to 
tyle, bo co tu więcej dodać? To taka sama praca jak każda inna, umiejscowiona w jakiejś specyfice. 
 
A jak wygląda życie aktora podczas pandemii? W jaki sposób sobie radzicie? 
(śmiech) Różnie. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Wszystko zależy od tego, jakie ktoś  wcześniej inwestycje 
poczynił w siebie, w swoją pracę. Ja mam to szczęście, że mogę uprawiać zawód właściwie na wszystkich 
polach, na których się ten zawód uprawia. Jak mi zabiorą jakieś jedno, drugie, trzecie poletko, to i tak 
zostaje mi jeszcze coś innego. Pracuje przed mikrofonem, robię rożne rzeczy z tym związane, to jest: słu-
chowiska, audiobooki, reklamy, dubbingi. Reżyseruje też… Jutro na przykład, jadę nagrywać słuchowi-
sko dla dzieci – kolejne odsłony przygód Słonika. W przedszkolach w całej Polsce, realizowany jest taki 
program kształcenia najmłodszych, w ofercie którego są m.in. słuchowiska, gdzie bohaterem jest Słonik i 
tego właśnie Słonika będziemy powoływać do życia. Będą też piosenki. Jest ich już tak dużo, że prawdo-
podobnie wydamy płytę dla najmłodszych, bo są one bardzo ładne i mądre.  Fajni ludzie pracują przy 
tym projekcie, więc i efekt jest bardzo fajny. No i tak jak mówiłem, mimo pandemii jedziemy dalej. 
 
No to bardzo pozytywnie. :) 
Tak. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Poza tym, teatry się na chwilę otworzyły. 
Mówię na chwilę, bo już słyszałem przebąkiwania, że znowu będą zamykane. Wczoraj zagrałem dwa 
spektakle przy owacjach na stojąco, co świadczy o tym, że dobrze poszło. Ludzie są wygłodniali teatru. 
Świetnie, że udało nam się z nimi spotkać, ale czy te spotkania będą dalej kontynuowane – nie wiadomo 
– czas pokaże. To jest dla wszystkich bardzo niepewny czas. Czas, w którym wszystkie pomysły, projekty 
się wywracają, dlatego trzeba poszukiwać dalej. Za chwilę pojawi się film, w którym wystąpiłem. Jego 
premiera też bardzo mocno się opóźniła, bo  nie wiadomo było, gdzie go dystrybuować. Normalnie miało 
to być w kinach, ale kina, jak wiadomo, są zamknięte, dlatego jakaś platforma to wyemituje. Jest dziw-
nie. Próbujemy się nie wywrócić, ale jest mnóstwo osób, które żyją tylko z teatru i to oni mają najgorzej. 
Aktorzy estradowi – ci też zupełnie leżą, bo nie ma żadnych koncertów, występów, eventów, więc co oni 
biduszki mają zrobić? Cienko przędą, no ale jakoś dają radę. 
 
Teraz cofnijmy się o 8 lat. Zaangażował się Pan wtedy w akcję „Rak to się leczy”. Polegała 
ona na czytaniu przez aktorów głosowych cytatów komediowych, w ramach kampanii 
edukacyjnej o raku. Jaki był odbiór społeczny Pana pracy? 
Szczerze mówiąc, w ogóle tego nie śledziłem. Zaproszono mnie do takiego projektu, wziąłem udział z 
przyjemnością i poczuciem, że robimy coś ważnego, ale nie przyglądałem się żadnym rankingom. Cho-
ciaż sądząc po wdzięczności ze strony pomysłodawców, myślę, że było dobrze. Wszelkie tego rodzaju 

akcje uświadamiające, nawet jeśli przekonają jedną osobę, to znaczy, że warto to było robić. 
 
Podam teraz Panu parę haseł związanych z Pana osobą. Proszę powiedzieć Pa-
na pierwsze skojarzenie, które Panu przyjdzie do głowy.  
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 
No cóż tu mogę powiedzieć… Warszawa, Zbigniew Brzoza, Piotr Cieplak, z którym zrobiliśmy 
super spektakl „Kubuś P.” na podstawie Kubusia Puchatka, spektakl dla dorosłych. No, reali-
zacje młodzieńczych pasji (znowu zabrzmiało górnolotnie). 

Serial „Rodzina zastępcza” 
Warsztat filmowy i możliwość podglądania wspaniałych, wybitnych aktorów w pra-
cy. 
Teatr Capitol 
Jeden z wielu epizodów teatralnych. I oczywiście Joanna Strzałkowska, którą zagra-
łem. 
Studio PRL 
Studio nagraniowe mojego serdecznego, wieloletniego przyjaciela, z którym w jakiś 

sposób współtworzyłem to studio. Dubbingi filmów, gier, animacji, słuchowiska… I 
fajne imprezy! 
Piosenka „Wyginam śmiało ciało” 
O BOŻE…Jakby to dobrze ująć… Maltretowanie sporej części naszego społeczeństwa. 
…Królem Julianem :) 
Tą piosenką, bo król Julian to coś innego, ale piosenka… Stała się czymś, co się wymyka 
spod kontroli zupełnie i była emitowana non stop, w przeróżnych stacjach radiowych, 
czy to na imprezach sportowych, piknikach wyborczych, urodzinach, imieninach, po-

grzebach… MASSAKRA, o, to jest właściwe słowo. 
Miasto Wrocław  
Edukacja i fantastyczne młodzieńcze przygody – czy to miłosne, czy przyjacielskie. Wzloty i upad-

ki, wzruszenia, radości. Takie studenckie życie pełną piersią. 
gra Wiedźmin 
No ja tam przede wszystkim robiłem Yarpena Zigrina, krasnoludzkiego szefa wszystkich szefów. 

Nieprzewidywany, jak to zwykle bywa przy podobnych produkcjach, ogromny sukces  
CD-projektu. 

Miasto Szczecinek 
Sentyment, wzruszenie, uśmiech, ogromna przyjemność i frajda przy każdym powrocie. Tu się 
urodziłem. 
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Teraz jeszcze parę pytań o Szczecinek. 
(śmiech) no 
 
Gdzie w tym mieście lubił Pan przesiadywać, spacerować… 
Nad jeziorem. 
… które miejsca w Szczecinku są dla Pana ważne? 
Wieża Bismarcka, kąpielisko z tymi przebieralniami, teraz wyciąg do wake’a, Mysia  
Wyspa, oczywiście okoliczne lasy, Wał Pomorski, Jezioro Wielimie, tory kolejowe oka-
lające Szczecinek (śmiech). Jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, ale dużo czasu spędzaliśmy 
na nasypach kolejowych. 
 
Czyli to właśnie były okolice gdzie spędzał Pan z rówieśnikami czas wolny? 
Tak. No i zimą łyżwy na jeziorze, ale też na okolicznych stawikach, których w tej chwili, zdaje się, praktycznie w ogóle nie ma, a 
kiedyś, w moim dzieciństwie, na każdym kroku były jakieś stawy, które zimą zamarzały. 
 
A oprócz muzyki, gry na pianinie w szkole muzycznej i zacięcia aktorskiego miał Pan jakieś hobby? 
Miałem hobby – wycieczki rowerowe, na które się często urywałem z kolegami, wbrew woli rodziców i praktycznie bez ich wiedzy. 
Czasem się to dziwnie kończyło jak wracaliśmy, a już było ciemno, nasi rodzice biegali i zamartwiali się, gdzie my  jesteśmy, kiedy 

powinniśmy być już od wielu godzin w domu.  
A bardziej Pan jechał w stronę Czarnego, gdzie spędził Pan pierwsze lata życia, czy… 
(gromki śmiech) Tak, w stronę Czarnego! Jeździliśmy tam w stronę Gwdy, nad Wielimie, czasami 
byliśmy w Trzesiece… Kiedyś nawet pojechałem do takiej wsi – Skotniki – tak ona się chyba nazy-
wa. Tak, tam nas też zaniosło. 
 
A teraz pytanie z innej beczki : Iloma łyżeczkami cukru słodzi Pan herbatę? 
W ogóle nie słodzę. Obserwowanie wyczynów posterunkowego w „Rodzinie zastępczej” może być 

bardzo mylnym tropem. On wsypywał prawie całą cukiernice do kawy, której ja de facto nie piję. Na planie też nie piłem kawy – to 
była herbata. 
Czyli jak nagrywaliście tę scenę z piciem „kawy”, to Pan musiał ten mocno przesłodzony napój wypić czy nie? 
Tak, piłem. Wziąłem parę łyków tego miodu, tego ulepka, ale tak normalnie, na co dzień, nie słodzę. 
 
Czy jako reżyser dubbingu czuje Pan satysfakcję, gdy razem z dialogistą, aktorem za szybą i realizatorem  
dźwięku u swego boku, stworzycie coś, co finalnie staje się popularnym hitem? 
Nie, jesteśmy wtedy przybici, zmartwieni i w ogóle nie chce nam się żyć. To chyba oczywiste! Za 
każdym razem jak coś się uda np. szczęśliwie dotrzemy z punktu A do punktu B, uda nam się 
eskapada rowerowa, wejdziemy na górkę, kiedy nasze dziecko się uśmiecha – w każdej tej chwili, 
jesteśmy szczęśliwi. To jest super! Dla takich chwil warto żyć. Z opisaną w pytaniu sytuacją jest 
tak samo. Kiedy realizator u boku nie ukrywa swoich emocji, cieszy się, mówi, że jest super i ja 
czuję to i po sobie, i po aktorze, i w ogóle, a potem jest jeszcze jakiś rezon, pozytywny odbiór u 
widzów, to się cieszymy. Po to się to robi. Oczywiście, że też dlatego, żeby zarobić pieniądze, bo 
to nasza praca, w ten sposób zarabiamy na życie, ale „pieniądze to nie wszystko” jak uczy klasyk. 
 
Jak to jest słyszeć co jakiś czas w telewizji, radiu, czy w nieustannie lecących  
reklamach swój głos i swoich kolegów z pracy? 
Słabo. Kolegów jeszcze jako tako znoszę – mam wtedy wobec nich różne spostrzeżenia i refleksje, 
żeby uwagami tego nie nazwać. Siebie nie lubię słuchać, chyba, że po jakimś czasie, kiedy już o tym 
zapomniałem – wtedy jestem spokojniejszy, bo mam do tego dystans. Natomiast, jeżeli to jest na 
bieżąco, to ja wiem, gdzie śrubki są niedokręcone i z jakich powodów. Są rzeczy na które nie mamy 
wpływu i muszą takimi pozostać, więc chociażby z takich powodów nie lubię tego słuchać. Poza tym, przechodzę nad tym do po-
rządku dziennego, bo taką, a nie inną, mam pracę. Śmieję się i cieszy mnie to, jak moje dzieci mnie rozpoznają, a mam ich tro-
chę… Same chłopaki, choć w tym przypadku to bez znaczenia, ważne, że zdrowo rosną kolejne pokolenia Boberków. I ta cała zaba-
wa w rozpoznawanie głosu tatusia… Właściwie zabawa, to jest szumne słowo, bo to się stało formalnością. To jest niesamowite jak 
mówię: „Naprawdę tam usłyszałeś tatusia?” „Taaak, tak, psecies to tata jes, psecies wies!” – mój najmłodszy człowiek wyłapuje. 
Dzisiaj oglądali, jeszcze nawet chyba oglądają, „ Kapitana Majtasa”, którego reżyserowałem i w którym zagrałem jakiś drobiazg. I 
to zostało natychmiast wyłapane: „O, tatuś, tatuś!”, „To jest tatuś, prawda? Antoś, to jest tatuś?”, „No tak, to jest tatuś”. I to jest 
niesamowite, bo  tatuś mówi nie swoim, jakimś zachrypiałym głosem, grając starą nauczycielkę. 
 
I ostatnie pytanie –  
Nie wierzę. 
(śmiech)…co wywołuje u Pana szczęście? 
Dzieci. Dzieci i ich uśmiech, radość… jak się na mnie rzucają, jak mówią, że mnie kochają, jak są blisko. I te małe i te duże , choć z 
tymi dużymi to trzeba uważać, bo mogą złamać kręgosłup, chociaż „stary Cześnik jeszcze żwawy”. Lubię ich obecność, bliskość, bo 
ja taki bardziej rodzinny jestem. Dzisiaj mieliśmy wyprawę do lasu i wydzwoniłem starszego synka i też do nas dołączył. Zobaczyli-
śmy sobie w jakim stanie jest nasz szałas, który zbudowaliśmy latem. Porzucaliśmy się śnieżkami, resztką śniegu, który jeszcze 
leży. Nie wiem jak w Szczecinku, ale tu już trochę słabo, chociaż w lesie jeszcze leży. Miałem z tego ogromną frajdę i przyjemność. 
Zrobiliśmy sobie taki mały piknik – jedliśmy owoce i warzywa, generalnie fajnie było. To moi bliscy sprawiają, że jestem szczęśli-
wy. Jak rodzina jest tak cała ze sobą i realizuje różne pomysły, które wywołują uśmiech, to jest super. 
Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. 
Ależ bardzo proszę, to ja  dziękuję. 

Teatr Studio | Teatr Praga w Warszawskiej Fabryce Trzciny | Teatr Studyjny w Łodzi | Teatr Capitol (spektakl „Dwie połówki pomarańczy”) | Teatr 
Powszechny w Radomiu | Teatr Lubuski w Zielonej Górze | Teatr Powszechny w Warszawie | Teatr Dramatyczny | Och– Teatr | Teatr Młyn | Teatr 
Kamienica ( spektakl "Test" w reżyserii Tomasza Obary) | Boberek występował również w komedii „Wąsik” , w której występuje razem z Martą  

Wierzbicką, Rafałem Cieszyńskim i Michałem Koterskim | 

https://adria-art.pl/nasi-artysci/7/marta-wierzbicka
https://adria-art.pl/nasi-artysci/7/marta-wierzbicka
https://adria-art.pl/nasi-artysci/34/rafal-cieszynski
https://adria-art.pl/nasi-artysci/31/michal-koterski
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 Jest Pani laureatką paszportu polityki w kategorii ,,Literatura” za Pani  

książkę ,,Bezmatek”. Jak się Pani z tym czuje? Czy ta nagroda coś zmieniła? 

 

Wychowałam się na Paszportach Polityki, od lat śledziłam kto dostaje tę nagrodę i zawsze sięgałam po dostępne, wyróżnione 

prace z różnych dziedzin sztuki. Dla mnie to był drogowskaz: co warto czytać, czego słuchać, co oglądać. I choć czasem to nie 

była moja muzyka, mój film czy moja literatura, to jednak wiedziałam, że nie pozostawi mnie obojętną. Dlatego pewnie 

wciąż trudno mi uwierzyć, że dostałam moją ulubioną nagrodę. Oczywiście, że widzę zmiany po otrzymaniu Paszportu: jesz-

cze więcej wywiadów. Średnio udzielam trzech, czterech wywiadów tygodniowo. Ludzie chcą wiedzieć, co sądzę na różne 

tematy, niekoniecznie związane z literaturą. To olbrzymia odpowiedzialność, ale i możliwość mówienia o tym, co dla mnie 

ważne, na przykład o marginalizowanych grupach.  

 

 ,,Bezmatek” porusza trudny temat, ale został napisany pięknie i z humanistyczną uczciwością.  

Jaki jest Pani przepis na sukces pisarski? 

Nie mam takiego przepisu. Oprócz tego, by dużo pisać, jeszcze więcej czytać i nawet po momentach zwątpienia w swoje 

umiejętności, wracać do tego, co chce się naprawdę robić. 

 

 Można zauważyć, że Pani książka jest pisana na granicy prozy i poezji, jak sama mówiła Pani w jednym z wy-

wiadów. Co Panią tak bardzo pociąga w poezji? 

Słowa, zdania, to że można się w nich przeglądać i im przyglądać godzinami, dniami. Też to, że wystarczy jeden wers, nie 

trzeba czytać całej fabuły, by się zainspirować, myśleć inaczej o świecie, wprowadzić się w dziwny, nieco transowy stan. 

 

 Jak można zauważyć, poezja od wielu lat schodzi na boczny tor, nie jest już tak chętnie czytana. Jak Pani my-

śli, dlaczego? Czy ten rodzaj literacki nadal może nas czegoś nauczyć? 

Myślę, że dużo złej reklamy robi poezji edukacja. To, jak się czyta poezję w szkołach: beznamiętnie. Miałam szczęście do 

wspaniałej polonistki z naszego liceum: Agnieszki Kozłowskiej, która nauczyła mnie czytać tak wiersze, że je rysowałam 

albo rozwiązywałam, jakby to było jakieś wymagające zadanie matematyczne. Analiza wiersza przynosiła masę satysfakcji. 

Ale właśnie myślę, że ze względu na to, że poezja jest wymagająca, nie ma obecnie tak wielu fanów. A szkoda, bo może nas 

nauczyć bardzo wiele. Przede wszystkim skupienia na drobnych szczegółach, wnikania w rzeczywistość, silnego doznania, że 

się jest. Mówiąc w drapieżnym skrócie: poezja uwrażliwia.  

 

 Mówiła Pani, że wybrała Pani pisanie, ale jest ono bolesnym procesem. Dlaczego tak jest? Czy pisanie  

powieści jest trudne? 

Byłabym podejrzliwa wobec osób piszących, dla których pisanie jest czystą przyjemnością. Tam musi być jakaś niewy-

goda, jakieś mierzenie się z własnymi ograniczeniami: języka, ale i świata. Coś jest w tym powiedzeniu, że tylko gra-

fomanii lubią pisać. Ból jest związany z eksperymentem, który wtedy na sobie przeprowadzam, by przyjrzeć się swo-

jej ciemnej stronie, pomyśleć o sobie z podejrzliwością. To boli. Ale trudność polega też na tym, że nie zawsze potrafi-

my tak pisać jakbyśmy chcieli, żeby znaleźć takie słowa, taki sposób opowiadania, który byłby nasz. 
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Typ wywiadu : pytania przesłane drogą mailową 

Data : 7 marca 2021 r. 

Mira Marcinów 
Mira Marcinów to pochodząca ze Szczecinka filozofka, pisarka i doktorka nauk humanistycznych w zakresie psy-
chologii. Urodziła się 19 marca 1985 roku w naszym mieście i jest absolwentką naszej szkoły. Studiowała na Mię-
dzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest ab-
solwentką studiów magisterskich z filozofii oraz z psychologii. Doktorat obroniła na Wydziale Filozoficznym w 
Instytucie Psychologii. Pracuje w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jej życiową pasją jest pisanie. W swojej 
twórczości sprawnie porusza się po zakamarkach filozofii i dziejach polskiej psychiatrii, dotyka obszarów melancho-
lii, tańca, historii idei, a nawet psychopatologii zwierząt. Szczególnym zainteresowaniem darzy kwestie szaleństwa i 
teorii na jego temat, które to zamiłowanie w 2012 roku zaowocowało rozprawą zatytułowaną “Na krawędzi wolno-
ści: szaleństwo jako wybór w filozofii Henryka Struvego”. W 2017 roku wydała pierwszy tom “Historii polskie-
go szaleństwa”, będący antologią rodzimych tekstów z dziedziny psychopatologii, a zarazem pierwszą próbą stwo-
rzenia archeologii polskiego szaleństwa. Rok później, w 2018 roku, wspólnie z Bartłomiejem Dobroczyńskim wyda-
ła pracę naukową pt. “Niezabliźniona rana Narcyza: dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoana-
lizy”. 2020 to rok, w którym Mira Marcinów zadebiutowała jako autorka prozy, pisząc powieść 
“Bezmatek” (Wydawnictwo Czarne). To właśnie za tę książkę traktującą o relacji matki i córki została laureatką 
Paszportu Polityki 2020 w dziedzinie literatury. W laudacji mogliśmy usłyszeć uzasadnienie tego zaszczytnego 

wyróżnienia: za intensywną opowieść o relacji córki i matki, o życiu i umieraniu. Wybitność “Bezmatka” wykracza daleko poza temat żałoby, 
dotyczy też literackiego języka, zarazem wywrotowego i precyzyjnego. Rok wcześniej, bo w 2019, została finalistką Nagrody Naukowej Polity-
ki. Mira Marcinów ma na swoim koncie znacznie więcej wyróżnień. Jest laureatką m.in. Nagrody Premiera za rozprawę doktorską, stypendium 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego i Nagrody Jerzego Perzanowskiego oraz Stypendium 
naukowego dla wybitnych młodych naukowców (2018 r.). Była również nominowana do Poznańskiej Nagrody Literackiej - Stypendium im. S. 
Barańczaka (2019 r.). Oprócz tego jest inicjatorką “Radia Głosy” oraz współorganizatorką Otwartych Seminariów Filozoficzno-
Psychiatrycznych, publikowała również  m.in. w „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym” i francuskim piśmie o poezji „Orpheus” . 

Autor : Kacper Kuta 
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Jest Pani również filozofką i psycholożką, autorką książek o szaleństwie. Co może nam Pani powiedzieć o tej 

części swojej pracy? Dlaczego akurat psychologia i tematy związane ze zdrowiem psychicznym? 

W liceum wiedziałam jedynie, że chcę pisać, choć nikomu nie zdradzałam się z tymi śmiałymi planami. Nie wiedziałam nic 

poza tym. Dlatego wybrałam Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (na Uniwersytecie Jagiellońskim), bo 

wiedziałam, że tam będę mogła studiować różne kierunki, nie wiedząc do końca co chcę ze sobą zrobić. Studiowałam w tych 

ramach: polonistykę, religioznawstwo, socjologię, ale najbardziej bliska mi okazała się być filozofia i psychologia właśnie. 

Filozofia, bo pozwalała szukać sposobów usensownienia życia. Psychologia, bo dzięki niej ciut lepiej rozumiałam ludzi. Na-

stępnie zrobiłam doktorat właśnie z psychologii, pracowałam jako psychoterapeutka. Bliskie mi było przede wszystkim po-

dejście związane z pracą z ciałem: choreoterapia, czyli psychoterapia tańcem i ruchem. Ale nie zapomniałam o pisaniu. To 

zainteresowanie zdrowiem psychicznym pojawiło się już w liceum. Wielu z nas miało wtedy różne problemy psychiczne. W 

mojej klasie były przynajmniej trzy osoby cierpiące psychicznie, a jednocześnie były to najbliższe mi osoby. Chciałam zrozu-

mieć, dlaczego niektórzy nie wytrzymują w tej rzeczywistości, chciałam też sama uchronić się przed kolejnymi kryzysami 

psychicznymi, bo bycie nastolatką nie przychodziło mi z łatwością. Czytałam w tamtym czasie też Antoniego Kępińskiego i 

inne teksty pokazujące romantyczną stronę zaburzeń psychicznych. Dopiero pracując w szpitalu psychiatrycznym, zobaczy-

łam jak niszczące, okrutne może być doświadczenie choroby psychicznej. 

 

 Od wielu lat stara się Pani wprowadzić temat zdrowia psychicznego do publicznej debaty. Dlaczego Pani zda-

niem jest to ważne, a szczególnie w naszej obecnej, pandemicznej sytuacji? 

Myślę, że obecny sposób mówienia o osobach cierpiących psychicznie, może być dla nich dodatkowo traumatyzujący. To, że w 

sposób obraźliwy - nadal w pewnych kręgach - mówi się o osobach inaczej przeżywających rzeczywistość, to jest coś z czym 

walczę. Chciałabym żyć w kraju, w którym można głośno mówić o swoim stanie psychicznym i dzięki temu uzyskać potrzeb-

ną pomoc lub po prostu zostać wysłuchanym, a nie ocenianym. Szczególnie obecnie, w czasie pandemii, nie jestem w stanie 

wyobrazić sobie nawet, jaki ta sytuacja ma wpływ na zdrowie psychiczne, zwłaszcza osób w wieku licealnym. To jest wiek, w 

którym statystyczne i tak najwięcej pojawia się problemów psychicznych. Mam tylko nadzieję, że znajdujecie jakieś sposoby, 

bezpieczne wentyle, żeby sobie z tymi napięciami, związanymi z pandemią, poradzić. Ale też to jest jakieś odwrócenie odpo-

wiedzialności, bo teraz nastolatkowie zostali zostawieni sami sobie – to nieuczciwe. To dorośli powinni się zająć tym proble-

mem w sposób systematyczny. Właśnie system ochrony zdrowia psychicznego powinien teraz móc działać w najlepsze. A 

wiadomo jak jest.  

  

 Jest Pani finalistką nagród naukowych polityki 2019 roku. Co ciekawe, dostrzega Pani potrzebę wprowadze-

nia niedyskryminującego języka w stosunku do osób chorujących psychicznie. Może Pani więcej o tym opowie-

dzieć? 

Myślę, że już trochę o tym powiedziałam. Dodam tylko, że wiele zależy od tego, jakie sposoby znajdą obecnie młodzi ludzie, 

żeby w otwarty sposób mówić o zdrowiu psychicznym. Wydaje mi się, że coś się zmienia, że skoro mamy obecnie do czynienia 

z sytuacją, w której co drugi nastolatek/nastolatka mierzy się z problemami psychicznymi, to może nie jest już stygmatyzu-

jące pójście do specjalisty? Ale przecież nie wiem, jak to teraz jest, na przykład w Szczecinku. To wy moglibyście mnie czegoś 

na ten temat nauczyć. 

 

 Jest Pani absolwentką naszej szkoły, jak po latach wspomina Pani czas spędzony tutaj? 

Specyficznie. To było dla mnie formacyjne doświadczenie, ale wcale nie najłatwiejsze. Chodziłam do klasy matematyczno-

fizycznej. W drugiej klasie dostałam się do finału Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie i od tego czasu mia-

łam indywidualny tok nauczania. W trzeciej klasie zostałam laureatką Olimpiady Filozoficznej szczebla centralnego i już w 

ogóle byłam inaczej traktowana przez nauczycieli. Inaczej, nie znaczy lepiej. Po prostu inaczej. Nosiłam dredy w pierwszej 

klasie, w drugiej zrobiłam sobie piercing w łuku brwiowym. Niektórzy nauczyciele twierdzili, że nie mogą na mnie patrzeć, 

co teraz wydaje mi się zabawne. Z uwagi na indywidualny tok nauczania mogłam nie przychodzić do szkoły. Zdawałam tylko 

coś w rodzaju egzaminów pod koniec roku. Dużo czasu spędzałam więc poza szkołą. Dużo czytałam, ale też bez przesady. W 

tamtym czasie najważniejsze były dla mnie mikropodróże: z innymi autostopem albo samotnie pociągiem osobowym nad 

morze, albo chociaż PKSem do Gwdy Małej (śmiech). Sporo czasu spędzałam sama, choć - jak tylko była okazja - to imprezo-

wałam. Nie jestem introwertyczką, potrzebuję też czasu z ludźmi, ale wtedy nie było mi łatwo znaleźć ludzi, z którymi na-

prawdę chciałabym spędzać czas. Trzeba było się naszukać. 

 

 Czy miała Pani jakieś miejsce w Szczecinku, taki mały azyl, który inspirował Panią twórczo? 

Tak, kilka takich miejsc, do których i obecnie wracam, gdy tylko jestem w Szczecinku. Cypelek – nie wiem czy jeszcze tak po 

prostu mówi się na to miejsce? – ten kawałek lądu wysuniętego w jeziorze obok obecnego Pubu Irlandzkiego. Tam podpływa-

ły łabędzie, dobrze widać było jezioro, można było posiedzieć na brzegu samej. I jeszcze wiadukt w drodze na Bugno, jak się 

idzie z Koszalińskiej, za Tesco. Ale chyba już nie ma tego wiaduktu. W każdym razie ta droga na Gałowo wiosną była pusta, 

można było iść lub jechać na rowerze mijając tylko pola. Lubiłam leżeć tam na trawie, patrzeć w niebo poprzetykane słupa-

mi telegraficznymi i wyobrażać sobie, jak to będzie, gdy w końcu wyjadę z tego Szczecinka i życie zacznie się naprawdę – 

oczywiście nic takiego nie istnieje. Tamto to już było życie. Najprawdziwsze.  

15 
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KATALOGI NAUCZYCIELSKIE 

Polonistka łamiąca stereotyp, jakoby humaniści mieli nienawidzić przedmiotów ścisłych. W 
każdej dziedzinie potrafi znaleźć coś ciekawego. Wyróżnia się wyjątkową elokwencją, a posługi-
wania się pięknym językiem, mogliby pozazdrościć jej nawet najlepsi językoznawcy. Jest bardzo 
wyrozumiałą i pozytywną osobą o wielkim sercu, choć początkowo może onieśmielać. 

 Ulubione przedmioty Pani Szacik-Jankowskiej w liceum to: język polski, historia, historia sztuki (z panią profesor Krystyną Żmijew-
ską), a także (sic!) matematyka 

 Hobby: literatura, kino, muzyka i malarstwo 

 Pani Jolanta poleca nam dwa filmy - „Niewierny” (głębokie wstrząsające kino współczesne) oraz „Dżentelmeni” (angielskie kino 
akcji, w starym, dobrym stylu, inteligentne i dowcipne) 

 Według naszej Pani polonistki, książki warte przeczytania to m.in.: „Rok 1984” G. Orwella (pozycja obowiązkowa, nie starzeje się, 
wręcz przeciwnie w czasie postjęzyka i postkultury ta opowieść wydaje się wciąż aktualna) „Czuła jest noc” F. S. Fitzgeralda, a także 
powieści Józefa Mackiewicza (absolutnie niezwykłego i niestety, wciąż mało znanego pisarza), m.in. „Kontra”, „Lewa wolna” i 
„Sprawa pułkownika Miasojedowa” oraz znakomite powieści Williama Faulknera 

okiem  ucznia 

okiem  ucznia 

Wuefista, dzięki któremu wszyscy mają ochotę ćwiczyć. Zawsze wesoły, uśmiechnięty, pozytywnie nastawiony. 
Zdarzy się, że opowie jakiś żarcik rozweselając nim całą klasę. Jednak kiedy przychodzi czas na ćwiczenia, to nie 

jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać, wtedy żarty się kończą. Mimo wszystko jest osobą, z którą można poroz-
mawiać i zasięgnąć kilku złotych rad. 

 Ulubionym przedmiotem Pana Pawła był WF, nielubianym- matematyka 

 Hobby: sport, podróże, chodzenie po górach 

 Ulubione potrawy Pana Skobla to: placek po węgiersku, kurczak po chińsku z warzywami i zupa gulaszowa 

 Ulubiony film naszego wuefisty to „Nietykalni”, a ulubiona książka - „Spod zamarzniętych powiek” 

Pani Ela ciągle uśmiechnięta, 
prowadzi nas do Boga. 

Gdy pracuje z nami, zawsze jej słuchamy. 
Bardzo dużo wie i dlatego tak bardzo ją uwielbiamy. 

Niesamowicie pozytywna i kochana osoba, potrafi sprawić, że nawet największy leniuch 
siądzie do książek i dostanie dobrą ocenę ze sprawdzianu. Zaraża pasją do historii i dzię-
ki niej nauka o przeszłości potrafi zamienić się w bardzo ciekawą i pełna wiedzy lekcje. 

 Ulubionym przedmiotem Pani Skierskiej była geografia, a najmniej lubianym -chemia. 

 Hobby naszej katechetki jest praca w ogrodzie. 

 Ulubiona potrawa: zapiekanka z kaszy gryczanej. 

 Książka, którą Pani Ela poleciłaby młodzieży to „Życie na petardzie” autorstwa Ks. Jana Kaczkowskiego i Piotra Żyłki. 

okiem  ucznia 

Jeśli chcesz swe życie historii 
poświęcić, wcale nie musisz trzymać 
się przeszłości.  
Pitagoras, Platon, Sokrates, wielu 
innych gości, sprawiało, że nawet 
Pani krzyczała ze złości! 
Aby relaks uzyskać i spokojną głowę, 
piesek i spacer na pewno pomoże. 
A jeśli pogoda jest wietrzna i zimna, 
ciepła zupa, herbata ukojenie 
przynieść powinna. 
Gdy już ułożysz się wygodnie w 
fotelu, seriale pomogą ci uciec od 
problemu. 
Dobra książka, relaks, humanów 
poskramianie, to Pani Woźniak, 
królowa jak na zawołanie! 

okiem  ucznia 

 Jej ulubionymi przedmiotami były: język polski i historia, natomiast nie lubiła fizyki oraz matematyki 

 Hobby Pani Woźniak to praca w ogrodzie, długie spacery z psem, a także dobra książka czy film lub serial 

 Pani Ela gustuje w niewyszukanych potrawach, uwielbia zupy krem, najlepiej takie z brokułów i dyni (koniecznie z imbirem!) 

 Nasza ukochana nauczycielka, poleca nam serial „The Crown” i „Opowieści Podręcznej”, natomiast dla wielbicieli literatury - 
„Traktat o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego oraz serie powieści historycznych Kena Folletta „Filary ziemi”, „Świat bez koń-
ca” czy „Słup ognia” 

Autorzy : Oliwia Filip, Ola Zieliń-

ska, Szymon Baczyński, Kasia 

Staszewska, Paulina Pauba 



CIEKAWOSTKI 

DZIEŃ KOBIET 

…W Polsce 

pierwszy Dzień 

Kobiet obcho-

dzono 24 mar-

ca 1924 roku. 

…Pierwszy Dzień 

Kobiet  

obchodzono w 

Belgii w roku 

1910. 

…W roku 

1993 Dzień 

Kobiet 

przestał być w Polsce  

świętem państwowym. 

…Obecnie 

większość  

młodych ludzi uważa 8 marca 

za bardzo przyjemne święto 

i powód do dobrej zabawy. 

…W latach głębokiego 

komunizmu popularne 

było publikowanie 8 

marca zdjęć kobiet 

zasłużonych dla kraju. 

Miało to pokazać, że nie ma takiej 

dziedziny życia, w której nie bio-

rą udziału kobiety. 

…Popularne daw-

niej goździki (w cza-

sach PRL-u, ponieważ były 

łatwo dostępne i niedrogie) , 

zastępowane są obecnie  

tulipanami i różami. …Obecnie, jak  

wynika z badań, ponad 

70 procent mężczyzn 

zamierza kupić  

swojej kobiecie kwiaty 8 marca. 
…W Wietnamie Dzień  

Kobiet obchodzi 

się dwa razy – 8 

marca i 20  

października. 

…W Rumunii 

i Portugalii 

kobiety  

obchodzą 

swoje święto 

we własnym gronie. 

IKONY W ŚWIECIE KOBIET  
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 Marilyn Monroe stała się niekwestionowa-
nym symbolem seksapilu i ponadczasową ikoną pop-
kultury. Jej odważne, bardzo kobiece kreacje podzi-
wiali mężczyźni, a miliony kobiety starały się do niej 
chociaż trochę upodobnić. Mimo że nie miała ideal-
nej figury, umiała zatuszować niedoskonałości i wy-
eksponować atuty swojej urody. 

To amerykańska aktorka, urodzona 15 sierp-
nia 1990 w Indian Hills. Laureatka Oscara za 

2012 rok, dla najlepszej aktorki pierwszoplano-
wej, za rolę w filmie Poradnik pozytywnego 

myślenia. Ma ogromny dystans do siebie, a o 
swoich życiowych sytuacjach opowiada często 

w żartobliwy sposób. Jest osobą bardzo pozytywną i niemal 
przez cały czas uśmiechniętą. 

To polska zawodniczka karate, 
reprezentantka kraju w karate 
tradycyjnym, absolwentka Aka-
demii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie, specjalistka od 
żywienia, trener personalny, 
dietetyk. Wielokrotna medalistka mistrzostw świata, 

Europy i Polski. Jest nie tylko inspiracją dla wielu ludzi, 
ale także kochającą i wspaniała mamą i żoną .  

Autor : Patrycja Hałuszko 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1990
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indian_Hills_(Kentucky)
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1990
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oscar_dla_najlepszej_aktorki_pierwszoplanowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oscar_dla_najlepszej_aktorki_pierwszoplanowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poradnik_pozytywnego_my%C5%9Blenia_(film)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poradnik_pozytywnego_my%C5%9Blenia_(film)


Françoise Sagan „Pewien uśmiech”.  

Powieść najpopularniejszej francuskiej autorki drugiej połowy XX w. Jest to historia romansu pełnego uroku mężczyzny w średnim  wieku i mło-

dziutkiej dziewczyny z końskim ogonem. „W tym wiecznym oszustwie, jakim jest życie, nic nie wydaje się bardziej pociągające niż ryzyko” - stwier-

dza Dominika, dwudziestoletnia bohaterka tej opowieści, kiedy zauważa zainteresowanie, jakim darzy ją wuj Bertranda, jej chłopaka. Chociaż wie, 

że związek z dwa razy starszym, żonatym Łukaszem, może być tylko przelotny, nie robi nic, by zmienić bieg wypadków… 

 

Romain Gary „Korzenie nieba”.  
Opowieść o ścieraniu się dwóch racji: 

Morela, która chce powstrzymać rzeź słoni: „(…) wie Pan równie dobrze jak ja, ile straci Afryka, tracąc słonie. A jesteśmy na prostej drodze do tego. 

Jak możemy mówić o postępie, skoro niszczymy dookoła sobie najpiękniejsze i najszlachetniejsze objawy życia?” 

I Waitariego - wykształconego we Francji tubylca, który chce Afryki wolnej od kolonii: „(…) mamy dość służenia światu w charakterze zoologiczne-

go ogrodu, w charakterze rozrywki dla ludzi Zachodu, przyjeżdżających tutaj, aby się skapać w prymitywie i rozczulać nad naszą nagością i nad 

naszymi stadami zwierzyny.”. 
 

Raymond Queneau „Pierrot mon ami”.  
Ludystyczna, podmiejska epopeja, gdzie humor, sarkazm i ironia, podszyte są nutką melancholii. Tytuł nawiązuje do słów znanej piosenki, zaś 

tytułowy bohater wpisuje się w bogatą tradycję francuskich Pierrotów, księżycowych marzycieli i nieszczęśliwych kochanków zawieszonych w 

pół drogi pomiędzy rzeczywistością a fantasmagorią. Pogoń za rozwiązaniem niby-kryminalnej zagadki, przeradza się w metafizyczną pogoń 

za utraconym ładem. Ta, z pozoru detektywistyczna powieść, podobnie jak wszystkie inne książki Queneau, napisana jest przewrotnym szy-

frem, podlega formalnym, choć trudno zauważalnym rygorom. Pozostaje przy tym lekturą zabawną i atrakcyjną, właściwie dla każdego.  

 
 

Kilka informacji odnośnie naszej biblioteki szkolnej: 
   W tym roku, w naszej bibliotece, jedynymi nowościami są lektury szkolne. Pomimo tak 
trudnego okresu, jakim jest pandemia, książki można wypożyczać bez problemu. Biblioteka 
jest czynna codziennie, oprócz wtorku, w godzinach 9.00-15.00. We wtorek natomiast – w 
godzinach 12.00-15.00. Liczba wypożyczeń zdecydowanie spadła. W większości, wypożycza-
ne są lektury. Jest jednak grupa uczniów, która przychodzi w celu wypożyczenia książki do 
poczytania w wolnym czasie albo literatury naukowej, potrzebnej podczas przygotowań do 
konkursów i olimpiad. Największą popularnością wśród wybieranych gatunków, cieszą się 
książki obyczajowe i fantasy. Bardzo gorąco zapraszamy do naszej szkolnej biblioteki! 

BIBLIOTEKA 
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W Polsce wśród społeczeństwa  są czytane książki takie jak na przykład: „Szepty spoza nicości” Remigiusza Mroza, 

„Samotny jak Szwed?” Katarzyny Tubylewicz czy też „Później” Stephana Kinga. Jednak ciekawe także jest co jest czy-

tanie wśród ludzi w innych krajach. W tym miesiącu wybrałyśmy Francję, w której czyta się na przykład: „Pewien 

uśmiech”, „Korzenie nieba” oraz  „Pierrot mon ami”. 

Autorzy : Zuzanna Leśniewska, Ola Zielińska 



19 

BESTSELLERY  ELKI 

BESTSELLERY ELKI 
 SOCIAL MEDIA  

 
nia 5.03.2021, wśród uczniów naszej szkoły, z pomocą aplikacji  Microsoft 
Forms, została przeprowadzona ankieta, dotycząca ulubionych mediów 
społecznościowych. Dużą popularnością cieszyły się aplikacje takie jak: 
Facebook (27,3%), Twitter (27,3%) czy Pinterest (36,4%). Mniejsze zainte-
resowanie  uczniów wzbudziła kiedyś bardzo popularna aplikacja Tumblr 

(0%), która w naszej ankiecie nie uzyskała ani jednego głosu. Najpopularniejszymi 
aplikacjami okazały się jednak: 

 
 

 

 
Instagram to aplikacja która służy do dzielenia się zdjęciami. Jej cechą  charaktery-
styczną jest kwadratowy format zdjęć. Instagram został założony w 2010 r. przez Kevina 

Systroma i Marka Kriegera. Nazwa aplikacji pochodzi od połączenia słów „instant” i 
„telegram”. Konta posiadają tam zarówno celebryci, jak i osoby prywatne. 

 

 

 
 

 
Youtube to serwis należący do Google, dzięki któremu internauci mogą odtwarzać filmy 
i muzykę. Aplikacja ta umożliwia publikowanie, ocenianie i komentowanie najróżniej-
szych treści. Użytkownicy serwisu mogą też tworzyć własne kanały i playlisty. Pierw-

szymi założycielami  byli Jawed Karim, Steve Chen oraz Chad Hurley. 

 

 

 

 
Snapchat to komunikator internetowy, który powstał w 2011 roku. Pozwala na wysyła-

nie w czasie rzeczywistym zdjęć i filmów, które trwają maksymalnie 10 sekund. Ideą 
Snapchata jest chwytanie momentów, których zapisanie nie jest potrzebne. 

D 

Autor : Kornelia Bartolewska 
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MUZYKA 

 

rochę słońca, dobra książka, kawa i najlepsza wiosenna mu-
zyka! Mało znane wokalistki, które swoją mocą powinny za-
wojować w waszych sercach.  

 

Zalia, Leon Krześniak – „lot”  

Jeden z najprzyjemniejszych utworów, jakie można znaleźć na 
polskiej scenie muzycznej. Młoda wokalistka, o artystycznej 
duszy, tworzy dla nas niepowtarzalny sielankowy nastrój. Jest 
to jeden z wielu jej utworów, a pomimo niezaprzeczalnego uro-
ku, jej zasięgi są zatrważająco małe. „Lot” może służyć za tło 
do rozmowy czy czytania, ale w odpowiednim połączeniu, może 
pobudzić was również do tańca! 
 

 

 
 

 

Ofelia – „Meteoryt”  

Niewyobrażalnie wielki talent wokalny i jeszcze większy poten-
cjał twórczy. Jednym utworem potrafi wzbudzić dreszcze na ciele, 
a swoim albumem, doprowadzić do łez podziwu. Spośród dostęp-
nych na różnych platformach piosenek jej autorstwa, było niewy-
obrażalnie trudno, wybrać tylko jeden godny polecenia utwór. Go-
rąco polecam przesłuchanie jej albumu „Ofelia”! 
 
 

 
 
 
 
Opisane pozycje dostępne są na platformie Spotify oraz YouTube. Zachęcamy do przesłuchania 

ich obu. Mamy nadzieję, że publikowane tu utwory przypadną naszym czytelnikom do gustu. 
Zapraszamy do słuchania! 

 

T 

Autor : Hanna Kubicka 

    



FILMY  

Vintage perełki kinematografii 

Pasażerka 
 

 
to dramat wojenny z 1963 roku, ostatni film 
wyreżyserowany przez Andrzeja Munka. Jest 
to adaptacja słuchowiska Pasażerka z kabiny 

45 z 1949 roku. Został podzielony na dwie 
części: współczesną oraz dziejącą się w czasie 
II wojny światowej, w obozie koncentracyj-

nym Auschwitz-Birkenau. Podczas  
podróży, Liza dostrzega na statku Martę,  
która przypomina jej polską więźniarkę. Mię-
dzy kobietami – katem i ofiarą, toczyła się 
kiedyś gra psychologiczna. Nadzorczyni nie 
udało się jednak złamać Marty, która  
prawdopodobnie zginęła. Próbując się usprawiedliwić i oczyścić 
sumienie, wyjawia ona mężowi prawdę o sobie i opowiada o byłej             
 służbie.   

 

 
 

Śniadanie u  
Tiffany’ego 

  

 
Amerykański film w reżyserii Blake'a 
Edwardsa z 1961 roku. Zdobywca dwóch 
Oskarów za najlepszą muzykę i piosenkę. Ko-
mediodramat z romantycznym wątkiem – 
można porównać go do opowieści o Kop-
ciuszku,  która nie czeka aż jej marzenia sa-
me się spełnią, a ktoś zaprosi ją na bal, tylko 
bierze sprawy w swoje ręce. Mowa o  Holly 
Golightly (Audrey  Hepburn) - życzliwa, po-
godna, pełna uroku, na tyle, że dzięki niemu 
żyje za pieniądze bogatych mężczyzn oraz 

świadczy usługi dla mafii. Jest biedna, nie ma stałej pracy, a 
jej życie to wieczna zabawa i beztroskie przygody. Pewnego 
dnia, spotyka młodego pisarza, który jak się okazuje, zamiesz-
kał właśnie piętro wyżej. Czy Holly zrezygnuje z dostanego 
życia u boku swoich adoratorów na rzecz miłości prawdziwej, 
choć ubogiej?   
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Autorzy : Julia Marciniak, Wiktoria Kucharczyk 



FILMY  

PSYCHOZA/ 
PSYCHO 

 

Szokujący, elektryzujący, kontrowersyjny, 
poruszający… - czyli po prostu kolejny film 
Alfreda Hitchcocka, który zyskał miano 
kultowego klasyka. Główną bohaterką 
„Psychozy” jest Marion Crane 
(fenomenalna Janet Leigh) - młoda kobie-
ta pracująca jako sekretarka w biurze nie-
ruchomości, będąca w związku z Samem 
Loomisem (John Gavin), zadłużonym 
mężczyzną. Para potajemnie spotyka się w 
miejscowych hotelach, co zdaje się przy-
gnębiać Marion. Marzy ona o zupełnie in-

nym życiu, pełnym rodzinnego ciepła, chciałaby również wziąć 
ślub ze swoim ukochanym. Kiedy wyznaje to Samowi, ten gasi 
jej entuzjazm, uświadamiając jej, że jego długi skutecznie 
krzyżują plany Marion. Po czułym pożegnaniu Crane wraca do 
swojego biura, gdzie jej szef, po sfinalizowaniu transakcji z 
jednym ze swoich potentatów, prosi ją o wpłacenie do banku 
czterdziestu tysięcy dolarów. Marion, upatrując w tych pienią-
dzach szansę na spłacenie długów swojego chłopaka. Prosi 
swojego szefa o zgodę na szybszy powrót do domu, tłumacząc 
się bólem głowy. Jej szef się zgadza, pod warunkiem, że naj-
pierw wpłaci pieniądze do banku. Marion, jednak nigdy nie 
pojawia się w banku, decydując się na ucieczkę do Fairvale ra-
zem z pieniędzmi. Po długiej, męczącej podróży, Crane decy-
duje się wynająć pokój w nieczęsto odwiedzanym „The Bates 
Motel”, prowadzonym przez młodego Normana Batesa 
(Anthony Perkins) — samotnika, którego „najlepszym przyja-
cielem jest matka”. Bates, zauroczony Marion, zaprasza ją na 
kolację. Ta zgadza się, nieświadoma, ile tajemnic skrywa ten 
młody mężczyzna i prowadzony przez niego hotel...   

 

 

EASY RIDER 
 

Kolejna ikona kina lat 60. to obraz nakręcony przez 
Dennisa Hoppera, który zdecydowanie można nazwać 
kinem drogi. Opowiada historię o dwóch motocykli-
stach — Wyatcie (Peter Fonda), zwanym „Kapitanem 
Ameryką” oraz Billym (Dennis Hopper). Jako że nasi 
główni bohaterowie do najniewinniejszych nie należą, 
swoją podróż przez południowe stany Ameryki,  
finansują z sumy pieniędzy, którą udało im się zarobić 
na przemycie kokainy. Główną osią fabularną filmu jest 
właśnie ta wędrówka jeźdźców, którzy na swej drodze 
spotkają wiele ciekawych osób, niekoniecznie  
przychylnie nastawionych do ich poszukiwań wolności, 
indywidualizmu, którym się odznaczają czy hippisowskich zasad, które 
wyznają. Jednakże podróż Wyatta i Billy'ego to jedynie pretekst do  
głębszych refleksji nad stanem społeczeństwa Amerykańskiego końca lat 
60. XX wieku oraz próba odpowiedzenia na odwieczną potrzebę wolności, 
której doświadczył chyba każdy z nas, a którą współcześnie bardzo wielu z 
nas ignoruje. 22 
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TWÓRCZOŚĆ WŁASNA 

łowo fotomontaż utarło się w komu-
nikacji międzyludzkiej jako coś fał-
szywego, lipnego, źle zrobionego. 

Ogólna interpretacja tego słowa jest nacechowa-
na negatywnie i kojarzy się nam z oszustwem, 
a fotomontaż jest przecież formą sztuki . W tym 

artykule obalamy stereotypy i prezentujemy Wam przykładowe 
zdjęcia z użyciem filtrów, doklejonych elementów i retuszu, które 
dają możliwość spojrzenia na fotomontaż z innej, ciekawej strony. 

S 

Autor : Hanna  

Kubicka 



MEMY 

 

 

 

 

 

 
Dziękujemy klasie IC i ID za przyłączenie się do naszej instagramowej akcji 
#ELOKLASO. Cieszymy się, że wykazujecie się taką kreatywnością i pomysło-
wością!! 

Jeśli chcecie zobaczyć całość, wpadajcie na szkolnego instagrama 
@elka_szczecinek. --------------------------------------------------------—————————> 

Nominowana została klasa IF. Życzymy powodzenia, pokażcie siebie z najbar-

dziej oryginalnej strony! 
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Autor : Paulina Pauba 

Autor : Szymon Baczyński 



KRZYŻÓWKI I REBUSY 

      1.         
                  

    2.                             

        3.                         

          4.                       

            5.                     

      6.                           

            7.                     

  8.                               

  9.                               

    
10. 

                            

1.Pachnący prezent dla kobiety. 
2.Dorosły człowiek płci żeńskiej.  
3.Kobieta, która ma swoje zdanie i potrafi je uzasadnić kultural-

nie/  
4.Nakrycie głów muzułmanek. 
5.Kobieta wyzwolona to inaczej kobieta ...... ? 
6.Imię Polki, która odkryła dwa pierwiastki [Rad i Polon]. 
7....... jest wierzchnią częścią garderoby od pasa w dół u kobiet. 
8.Kobieta o ciemnych włosach. 
9.Damskie obuwie na wysokim, cienko zakończonym obcasie. 
 10.Kobieta po śmierci męża to ...... ? 

                    HASŁO:       

KRZYŻÓWKA 

ŁAMIGŁÓWKI, 

SZARADY 

I PYTANIE QUIZ 

SZARADY 
Autorstwa Ireneusza Jażdżewskiego 

08 
 Obejmuje czule facet. 
8 marca kupujesz go dla 
kobiet.  

231 
Patrzę w … nie on, nie ty, tylko…  
Okazały kwiat, czy znasz go? 
(fonetycznie) 

PYTANIE 
QUIZ 

Kto był boginią piękna 
w mitologii nordyckiej ? 

A. Hnoss 

B. Freja 

C. Eir 

D. Frigg 

Poprawną odpowiedź znajdziecie w kwietniowym 
wydaniu „eLO”, a to było jedno z pytań, które 
ma swoje źródło w aplikacji QuizHouse; odpo-
wiedź na pytanie z poprzedniego numeru to  
D. Wielka Brytania - do Wspólnoty Europej-
skiej w tamtym roku dołączyły również  Dania i 
Irlandia 
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Odpowiedzi do szarad z poprzedniego wydania 
SZARADA 276 : futro 
SZARADA 196 : śnieguliczka 
Odpowiedzi na szaradę 8 i 231 znajdziecie w następnym kwietniowym  
numerze gazetki „eLO”. 
 
Definicję i instrukcję rozwiązywania szarad umieściliśmy w gazetce nr 4. 

Autorzy: Oliwia Filip, Patrycja Hałuszko 



WYWIADY 

Opowiesz jak wyglądał proces twórczy przy wymyślaniu nazwy "Widzę Głosy"? 

- To bardzo krótka historia, ponieważ nazwę wymyśliła moja koleżanka ;) Początkowo moje 
pomysły brzmiały zupełnie inaczej, ale myślę, że „Widzę Głosy” najtrafniej opisuje cel pro-
jektu (chociaż – brzmi trochę schizofrenicznie! Bardzo długo po wpisaniu tej nazwy w wy-
szukiwarkę najpierw pojawiały się psychiatryki <3). 
 

 

Teraz pytania z takiego podstawowego zakresu - ile masz lat, skąd pochodzisz, uczysz się/pracujesz, a może jedno i 

 drugie? 

- Mam 26 lat, pochodzę z Gdańska, studiowałam w Toruniu, a obecnie studiuję w Krakowie. 
 

Co mogłabyś nam powiedzieć o UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz o  

studenckiej telewizji UMK TV? 

UMK TV jest organizacją studencką (telewizją studencką), w której można zacząć swoją przygodę 
z dziennikarstwem (jako dziennikarz, operator i montażysta, od niedawna funkcjonuje również 
dział foto oraz PR). Myślę, że dla początkującego dziennikarza, jest to bardzo fajna sprawa i duże 
doświadczenie. Można uczestniczyć w wydarzeniach kulturowych, sportowych, realizowane są 
cotygodniowe wiadomości, więc można spróbować swoich sił również jako prezenter (do tego celu 
jest specjalne studio). Grupa świetnych ludzi, pasjonatów, otwartych na nowe pomysły… Napraw-
dę polecam – doświadczenie oraz dobra zabawa gwarantowane.  
 

Jak godziłaś studia w Toruniu i nagrania wywiadów na kanał w Warszawie? 

Najczęściej mój dzień zaczynał się ok. 4 rano, szybkie ogarnięcie i pociąg ok. 5:30 (trasa Toruń – War-
szawa to prawie 3h). Wywiady odbywały się od 10 do 16, czasami z podziałem na 2 studia, więc trzeba 
było się przemieszczać. Na szczęście, wszystkie są w miarę blisko siebie. Starałam się tak zorganizo-
wać nagrania, żeby maksymalnie wykorzystać czas, mój rekord to chyba 4 wywiady jednego dnia. A 
później znowu 3h powrotu. Często żartowaliśmy, że powinnam mieć swoje imienne miejsce w pociągu. 
„Widzę Głosy” zajmowało praktycznie cały dzień, najczęściej na małej adrenalinie, dlatego po powro-
cie, zmęczona, od razu szłam spać. Jeśli chodzi o pogodzenie ze studiami – starałam się umawiać na 
nagrania w dni, kiedy albo nie miałam zajęć, albo były to takie zajęcia, które dało się odrobić ;) 
 

Oprócz oglądania filmów czy masz jakieś hobby? I kim chciałaś zostać w przyszłości jako dziecko? 

Ostatnio coraz bardziej wkręcam się w temat roślin, nie wiem skąd to się wzięło, bo zupełnie nie miałam ręki do kwiatów, 
ale teraz coraz bardziej się wkręcam, czytam fora i książki, nawet ostatnio integruję się w kwieciarniach wypytując o pora-
dy ;) Jeśli chodzi o plany zawodowe w dzieciństwie – chyba nie miałam konkretnego planu, najczęściej zależało to od fil-
mów które oglądałam, bardzo pochłaniałam przedstawione w nich tematyki np. dziennikarką chciałam zostać po filmie „Jak 
stracić chłopaka w 10 dni”. 
 

Masz rodzeństwo? 

- Tak, młodszą siostrę, która od niedawna również interesuje się dziennikarstwem.  
 

Co czułaś, gdy aktorka z pierwszego odcinka, Joanna Jabłczyńska, przyszła na wywiad z Tobą do Kawiarnii Filmowej 

"W Starym Kadrze" ? 

- To było bardzo surrealistyczne doświadczenie. Pomysł na Widzę Głosy powstał mniej więcej w lutym/marcu, początkowo 
byłam przekonana, że będę publikowała tylko zdjęcia aktorów zestawione z postaciami które grali, a jeżeli uda się nagrać 

wywiad, to może raz na kilka miesięcy. Dopiero w wakacje odważyłam się napisać do chyba 5 aktorów: jaki jest pomysł 
na program, studiuję dziennikarstwo, bardzo chciałabym ich poznać itd. (byłam przekonana, że trafię do spamu i nic z 
tego nie wyjdzie).  
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Natalia Litwin 
Natalia Litwin to studentka dziennikarstwa, która jest autorką kanału na  
YouTubie „Widzę Głosy”. W ramach tego niezwykłego przedsięwzięcia powstają 
wywiady z aktorami pracującymi w dubbingu, osobami, które nie są za często kojarzo-
ne z wyglądu przez odbiorców, jednak ich głosy przez dekady wybrzmiewają w na-
szych domach podczas oglądania bajek i filmów. Natalia oprócz tradycyjnych odcin-
ków stworzyła w ramach WG projekty muzyczne („Krąg życia”, pojedynek  chłopa-
ków i dziewczyn na piosenki „Zrobię z was mężczyzn” i „Od  zera do bohatera”, Di-
sney Medley, „Pamiętaj mnie”), dubbingowe Q&A oraz parę innych inicjatyw. Działa 
również na profilach w social mediach o tej samej nazwie (Facebook, Instagram), 
umieszcza na nich dodatkowe materiały i pomysły. 

Widzę głosy... 

Natalia 
Litwin 

Autor : Justyna Pałka 



WYWIADY 

Ku mojemu zaskoczeniu, jeszcze tego samego dnia dostałam odpowiedzi, „że bardzo chętnie, że wezmą w tym udział” m.in. 
właśnie od Asi Jabłczyńskiej. Zapytała skąd jestem i umówiłyśmy się, że jak będzie w Trójmieście to da znać. Na wywiad 
umówiłyśmy się dosłownie dzień przed spotkaniem. Rano pociąg do Torunia, żeby pożyczyć sprzęt do nagrań, godzinę póź-
niej powrotny; wakacje, więc okropny upał, jeszcze pociąg miał opóźnienie - jeden wielki stres! Dodatkowo był to pierwszy 
wywiad, który przeprowadziłam w życiu, ponieważ w UMK TV funkcjonowałam jako operator, nie dziennikarz. Podczas 
nagrania, Asia była bardzo wyrozumiała i cierpliwa, bardzo się cieszę, że to właśnie ona była pierwsza.  
 

W 2018 roku udzieliłaś wywiadu w audycji Radia Czwórka i dopiero na tym nagraniu mogłam w pełni usłyszeć Twój 

głos. Myślę, że jest on dość ciekawy, czy podczas przeprowadzania wywiadów w studiach dubbingowych, nie zapragnęłaś 

sama stanąć przed mikrofonem i spróbować dubbingu?  

- Podczas pierwszych wywiadów (zwłaszcza tych, które odbywały się w studiach) kilka razy myślałam, że chciałabym spró-
bować, jak to jest. Szybko jednak zrozumiałam, że jest to bardzo trudna praca i niekoniecznie dla mnie. Raczej nie umiała-
bym na zawołanie zagrać emocji czy zmieniać głosy. Poza tym, jak większość ludzi (nawet aktorów) – nie przepadam za 
swoim głosem ;) 
 

Który z wywiadów nagrywało się najdłużej? Czyżby ten z Krzysztofem Szczepaniakiem? 

- Krzysiek na pewno jest na podium tej konkurencji, ale zwycięzcą jest Damian Kulec (prawie 3h). Co śmieszne, ten wy-
wiad przepadł, nie do końca wiadomo co się z nim stało, ale musieliśmy nagrywać jeszcze raz, więc jeśli to zsumujemy, 
wychodzi około 5 godzin rozmowy. Ciekawostką jest, że Damian uwielbia dubbing i sumiennie zapisuje wszystkie swoje 
nagrania i role od wielu lat, podczas wywiadu korzystaliśmy głównie z jego ściągi.  
 

W jednym z ostatnich wideo pokazałaś widzom grupę ludzi o nazwie ZAKULISOWI. Gdybyś miała nieograniczone moż-

liwości, to w jaki sposób byś te osoby nagrodziła? 

- Nie mam pojęcia, ale na pewno bym im zapłaciła ;) Jestem im ogromnie wdzięczna za pomoc <3  
 

Ponieważ powoli już zakończyłaś działalność na kanale "Widzę Głosy", to chciałabym spytać, jak podsumowujesz doro-

bek Twojego dzieła? 

 - „Widzę Głosy” jest wielką przygodą, która nie raz mnie zaskoczyła. Nie myślałam, że uda mi się spotkać „głosy dzieciń-
stwa”, z niektórymi zaprzyjaźnić się poza nagraniami, zrealizować ponad 100 wywiadów… Mamy jeszcze kilka rozpoczę-
tych nagrań, które mam nadzieje uda się dokończyć, więc w sumie to jeszcze nie koniec :) 
 

Czym się teraz zajmujesz lub będziesz się zajmowała, jakie masz plany?  

- Obecnie chciałabym dokończyć studia w Krakowie, a później zobaczymy (dość trudno teraz coś planować). 
 

Jakie zadanie związane z dziennikarstwem i kanałem "Widzę Głosy" było dla Ciebie dużym wyzwaniem, może nawet 

największym? 

- Dużym wyzwaniem była organizacja nagrań (zwłaszcza na początku), czyli połączenie terminu aktora z wolnym studiem, 
jednak największym były chyba teledyski, zwłaszcza te grupowe - W „Kręgu życia” wzięło udział ponad 40 aktorów. To 
było jak rzucenie się na głęboką wodę, bez najmniejszego doświadczenia. Gdyby nie pomoc Łukasza (realizatora) oraz mo-
ich kolegów operatorów (z UMK TV), nie wiem czy by się udało. Od dłuższego czasu działa zasada: „Natalia wpada na 
pomysł, a inni ją asekurują w realizacji” i spełniają moje marzenia ;) 
 

Po obejrzeniu wszystkich odcinków z Twojego kanału (Q&A w całości też) widziałam, że goście, których zapraszasz do 

Widzę Głosy, to nie tylko utalentowani, ale też niezwykle życzliwi i przemili ludzie - czuć było takie ciepło z tych filmi-

ków , szczególnie, gdy nagrywaliście projekty zbiorowe, takie jak piosenka "Krąg życia". Czy planujesz coś z nimi jesz-

cze zrobić albo choć spotkać się po pandemii? 

 

- Cały czas mamy kontakt! Obecnie piszę magisterkę o dubbingu, więc są moim podstawowym źródłem informacji, ale też 
zdarza mi się jeszcze przyjeżdżać do Warszawy i odwiedzać studia (do tej pory słyszę, że powinnam się po prostu przepro-
wadzić, bo bez sensu tak kursuję między miastami). Poza tym, jak mówiłam wcześniej, mamy jeszcze kilka niedokończo-
nych projektów, które na spokojnie, co jakiś czas, uzupełniamy. Staram się nie powtarzać pomysłów, albo chociaż trochę je 
urozmaicić. Pierwszym dużym projektem był teledysk do „Kręgu Życia”, później mały pojedynek płci i teledyski 
(realizowane w tym samym czasie)  Panowie kontra Panie, pół roku temu nagraliśmy Disney Medley, gdzie Magda, Seba-
stian i Marcin zaśpiewali 17 coverów w jednym utworze (w 3 godziny!), była jeszcze sesja foto … Pomysłów jest jeszcze 
sporo – mam nadzieję, że uda się je zrealizować ;) 
 

Co to jest dubbing (definicja wg Lidii Sadowej), w jaki sposób śmiać się jak Jessie z Toy Story lub jaki jest sekret dubbin-

gowania Pumby z Króla Lwa czy też charakterystycznego seplenu Tygryska z  Kubusia Puchatka – m.in. takie ciekawost-

ki dubbingowe można znaleźć w odcinkach na Twoim kanale. Jest też niezwykle interesująca wiedza teoretyczna - o dub-

bingu filmów "ludzkich" i animowanych, o tłumaczeniu list dialogowych, o podejściu do kolejnych zleconych ról, o stricte 

technicznych pojęciach, które mogą się przydać w studiu, generalnie o wrażeniach i anegdotach do poszczególnych pro-

dukcji itd. Z tych wielu informacji co Ty wyniosłaś dla siebie, dla własnego doświadczenia? 

- Przede wszystkim zrozumiałam, że dubbing to nie jest tylko podkładanie głosu. Te produkcje nie raz mają ogromny wpływ 
na widzów i ich dzieciństwo. Nie wystarczy umieć tylko zmieniać głos, trzeba oddać emocje i (cytując Agnieszkę Tomic-
ką) „dać postaci duszę”. Usłyszałam też wiele anegdot o produkcjach, które sama oglądałam (wiadomo – backstage jest 
najlepszy!) i o ludziach, którzy niestety już nie żyją. Na pewno też było to dla mnie ogromne doświadczenie dziennikar-
skie i organizacyjne. No i poznałam bardzo dużo filmów i seriali, których nie znałam, a teraz jestem ogromną fanką! 
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edycja artykułów, szata graficzna : Justyna Pałka, Paulina Pauba, Hanna Kubicka 
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zawsze wykona dobrą 
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Kuta 

wielki humanista, badacz 
szkolnych zakamarków, a na 
co dzień – dziennikarz otwar-

ty na ludzi i rozmowę 

CIEKAWOSTKI 

Patrycja  
Hałuszko 

 
 

 
nawet gdy myślisz, że 
to niemożliwe i tak cię 
czymś zaskoczy 

WYWIADY, KRZYŻÓWKI, 
KARTKI OKOLICZNOŚCIOWE 

Oliwia  
Filip 

 
 

 
dziennikarka, której nie zrazi  

najbardziej wymagający 
 respondent 

przewodnik po świecie  
filmowym z własną,  

niezależną perspektywą 

miłośniczka kina, z  
dobrym gustem i wieloma 
świetnymi propozycjami 


