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Wrześniowy numer „Dwukropka” poświęcony jest pasjom; przeczytacie zarówno o pasjach naszych 

uczniów, jak i pasjach ludzi sławnych, choć może nie wszyscy ich znają. 

Do redakcji dołączył Dawid Kuchno z klasy I, dzieląc się z nami bardzo ciekawą i bardzo nietypową 

pasją… Dawida pochłania komunikacja miejska!

Marysia i Oliwia opowiadają, dlaczego teatr to magia.

Maja przybliża urokliwy, ale równocześnie okrutny świat baletu.

Pani Elżbieta Repeć śpiewa po łacinie.

Nasz absolwent Bartek mówi, jak robić gitary.

Na łamach zagościła oczywiście matematyka; poznajcie postać Stefana Banacha.

A kim była Gerda Bengtsson? 

Kim jest Daniel Tammet i jak wygląda liczba pi?

To tylko część naszego numeru; zapraszamy do uważnej lektury całości.

Zapraszamy także do kolejnego konkursu; tym razem przyjrzyjcie się uważnie ośmiu zdjęciom 

i odgadnijcie, kogo one przedstawiają… 

Dziękujemy autorom tekstów za artykuły; dziękujemy zarówno nauczycielom jak i uczniom, bowiem 

wszyscy tworzymy „Dwukropka”.

Autorką wrześniowej okładki jest Hanna Sajecka – Hania jest już w zespole redakcyjnych, to dzięki 

niej „Dwukropek” zmienił szatę.

Nieustająco zapraszamy do współpracy. Październikowy numer poświęcimy jesieni, bo „October is 

marigold”.

Zespół redakcyjny
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Rozbudzić płomień

Oliwia Kąpielewska i Maria Stoińska mówią o swojej pasji

Coś, co pomaga w nas rozbudzić płomień, który mamy zapisany w naszych genach, a kiedy o tym 

opowiadamy, nasze oczy zamieniają się iskierki, które mogą podbić cały świat. To jest właśnie pasja.

Pomaga nam uwydatnić nasze najpiękniejsze cechy i popatrzeć z innej strony na nasze wady. Kiedy 

zanurzymy się w tę czynność, którą pochłaniamy całym swoim sercem, automatycznie nasza aura 

ożywia się i kwitnie. Pasje nie znają określenia czasu. Można ją porównać do osobnego bytu na 

świecie, który żyje w całych nas i nie trzyma się podstawowych zasad fizycznych. Możemy się tym 

zajmować godzinami i nigdy nam się nie znudzi. Równie dobrze moglibyśmy ją nazwać częścią naszego 

zewnętrznego i wewnętrznego ja, która dopełnia nasze serce i rozum. Każdy inaczej postrzega swoją 

pasję, nawet jak na pierwszy rzut oka jest taka sama, nigdy nie działa na nas w ten sam sposób. 

Nie wyobrażamy sobie życia bez naszej pasji, jaką jest teatr. Nie wyobrażamy sobie w poniedziałki 

I środy nie biec po szkole na próbę, nie mieć zawsze przy sobie scenariusza, nie widzieć tych wszystkich 

pozytywnych osób, które kochają robić to, co my. Teatr dodaje naszemu życiu barw. Sprawia, że 

każde spotkanie się na sali prób jest wyjątkowe. Grając, możemy odłączyć wszystkie nasze myśli 

o problemach,  szkole I zająć się tylko tym, co jest tu i teraz. Zawsze staramy się dać z siebie wszystko 

I zagrać jak najlepiej, ale nie robimy tego tylko dla siebie, gra w teatrze to nie jest gra indywidualna. 

Teatr nauczył nas tego, jak ważna jest współpraca, tak naprawdę całe nasze czerwcowe przedstawienie 

to było nasze wielkie wspólne przeżycie. Ktoś zapomniał, co mówi; nie minęła sekunda, a inna osoba 

albo go naprowadziła albo powiedziała za niego. U nas też oczywiście nie mogło obyć się bez wpadek 

I nieraz jakimś cudem zaczęłyśmy mówić naraz albo jedna zupełnie nieświadomie zabrała drugiej 

najważniejszy rekwizyt ze sceny...

Ale czy coś się stało? Nic! Praca na scenie po pierwsze jeszcze bardziej nas do siebie zbliżyła, ale także 

sprawiła, że już parę miesięcy przed przedstawieniem żyłyśmy tylko tym, jak to będzie i co możemy 

poprawić! To nasza pasja i niezależnie, czy będziemy z tym wiązać jakaś przyszłość, czy nie, teatr 

pozostanie w naszych sercach na zawsze!

PS. Ale pamiętajcie, że wasza pasja nie ucieknie i kiedy umieracie z bólu głowy (jak Oliwia kiedyś) albo 

(jak Marysia) wypijecie 5 kaw jednego dnia, byle dotrwać do próby, to zdrowie jest najważniejsze, 

a wasza pasja od was nie ucieknie!
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Myślałam, żeby mieć poważny zawód...

Z Julią Latosińską rozmawiają Maria Stoińska i Oliwia Kąpielewska

We wrześniowym numerze chcemy przedstawić Julię Latosińską. Jest aktorką zarówno na scenie 

teatru, jak i filmu. Gdy ją zobaczycie lub nawet usłyszycie, od razu poczujecie niesamowitą pasję 

i ciepło, które od niej biją. Nie możemy się doczekać, aż wchłonięcie wywiad i doznacie tego uczucia 

co my!

Jak to się zaczęło? 

 Od zawsze chciałam śpiewać, od zawsze chciałam grać w teatrze . Na każdym etapie mojego dorastania 

chodziłam gdzieś na jakieś zajęcia: w przedszkolu to było kółko teatralne, potem w podstawówce 

też uczęszczałam na różne warsztaty, także wakacyjne. Przez całe gimnazjum chodziłam do szkoły 

musicalowej w Krakowie, potem poszłam na warsztaty aktorskie do pani 

Doroty Zięciowskiej, która mnie już przygotowywała do egzaminów 

do krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.Jednak zawsze to były 

zajęcia wokalno –aktorskie; chyba nigdy przedtem nie chodziłam na 

takie stricte zajęcia teatralne, to zawsze gdzieś się łączyło ze śpiewem. 

Trudno Ci było podjąć decyzję, czy teatr zostanie tylko Twoją pasją, 

czy chcesz się nim zająć zawodowo? 

Tak. Długo myślałam, że powinnam mieć poważny zawód, a aktorstwo 

będzie tylko moją pasją . Też wspomnę, że byłam w liceum w klasie 

prawniczej. Koniec końców cieszę się, że podjęłam to ryzyko i że dostałam się do szkoły teatralne 

i dzięki temu teraz właśnie mogę pracować w teatrze i mogę w ogóle wykonywać zawód, który jest 

też moją pasją i który kocham; nie wyobrażam sobie swojego życia bez tego.

Czy miałeś momenty zwątpienia, czy aktorstwo jest na pewno dla Ciebie? 

Często są takie momenty ,,mikrozwątpienia’’, szczególnie w szkole, gdy np. profesor mówi, że jesteś 

do niczego albo że twoje propozycje aktorskie są niedobre, albo sam czujesz, że nie możesz się do 

końca dogryźć do roli. Bardziej miałam takie momenty frustracji, takich załamań, że coś nie wychodzi, 

oczywiście mnóstwo łez, krzyków, wiele godzin spędzonych w tych ciemnych salach, to były takie 

momenty zwątpienia i zawahania, ale zawsze ta pasja była silniejsza od tych smutnych momentów. 

Zawsze gdy mam momenty załamania i zwątpienia, a potem wychodzę na scenę, to mi wynagradza 
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każdą łzę. Taki moment, kiedy mówisz tekst, śpiewasz piosenkę i wiesz, że trafiasz w samo sedno, że 

jesteś tu i teraz, że jesteś zespolony z tą prawdą, z tą melodią, to jest najpiękniejsze, co można moim 

zdaniem przeżyć. To jest jakaś nirwana którą się osiąga, będąc w stanie oderwania od w rzeczywistości, 

wkraczania w taką sferę wręcz mistyczną i temu moim zdaniem służy sztuka. 

Możemy na co dzień obserwować Cię w roli Marysi w serialu ,,Papiery na szczęście’’; jak się 

odnajdujesz na planie? 

Na planie serialu czuję się fantastycznie, jesteśmy bardzo zgraną ekipą, z moją rodzinką mieszkaniową 

czy z serialowymi Kowalczykami, to są super znajomości i spotykamy się też poza planem, wspieramy 

się, wiem, że to są ludzie, którzy często są doświadczeni bardziej ode mnie, jak Marek Siudym na 

przykład, i to jest wspaniałe. Wiem, że zawsze mogę do niego zadzwonić, że on mi też w wielu 

rzeczach pomoże, więc to jest cudowne .Na zdjęciach próbnych poznałam moją serialową mamę 

Adrianę Kalską, i Oliwkę Bosowską i wspaniałe jest, jak te 

przyjaźnie się rozwinęły. 

Masz doświadczenie grania zarówno przed kamerą, jak 

i na scenie, co jest Ci bliższe ? 

Ja zawsze wybiorę scenę. Jednak jestem w szkole teatralnej 

i jak to mawiał mój profesor, Grzegorz Mielczarek, to 

scena jest dla aktora pełnią. Tam spełniają się twoje 

smutki, miłości, lęki, namiętności, szaleństwa, złości. Moment, w którym stajesz się na deskach teatru, 

czujesz na sobie światło reflektorów i wiesz, że nie jesteś tam jako ty, tylko wychodzisz w imieniu 

jakiejś postaci, to jest najpiękniejsze i najbardziej magiczne doświadczenie, jakie przeżyłam. Filmowe 

przygody także są fantastyczne, ale myślę, że jednak zawsze oddam teatrowi 60 procent mojego 

serca, a 40 filmowi.

Twoje sukcesy cały czas się powiększają , jakiś czas temu Teatr Słowackiego ogłosił, że dołączasz do 

ich obsady. Opowiedz o tym.

Ogromnie się z tego cieszę, zostałam polecona przez mojego profesora, nagrałam casting do spektaklu 

,,1989’’, to był casting rapowy, który nagrywałam na szybko, potem pan dyrektor przyszedł na mój 

egzamin do szkoły, no i ku mojemu zaskoczeniu zaprosił mnie, abym dołączyła do zespołu. To wielkie 

wyróżnienie, na trzecim roku studiów dołączyć do zespołu! Mam poczucie, że spełniły się moje 

wszystkie marzenia. Jesteśmy właśnie w trakcie prac nad tym spektaklem, czuję, że się rozwijam 

każdego dnia, na każdej próbie. Mam zamiar pracować cieżko, żeby się dalej doskonalić, ale wiem, że 

będzie to piękna przygoda.
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Masz jakąś wymarzoną rolę? A czy jakiejś roli nigdy byś się nie podjęła? 

Marzy mi się gra w filmie kostiumowym, chciałabym też zagrać klasyczną ,,femme fatale’’ bo wiem, 

że na razie wyglądam dość delikatnie i eterycznie, ale mam tego chochlika w oku... A jeśli chodzi 

o rolę, której bym nie zagrała, to myślę, że nie zagrałabym czegoś, z czym się etycznie nie zgadzam, 

nie wyobrażam sobie grać w sztuce albo filmie, które wychwalają np. antysemityzm, homofobię, 

ksenofobię; myślę że miałabym z tym problem. Trudno by mi było zagrać też osobę, która robi krzywdę 

dzieciom. 

Jakie masz pasje poza aktorstwem, śpiewem i tańcem? 

Uwielbiam gotować, mam na to bardzo mało czasu, ale jak już mam, to lubię sobie coś pokombinować 

w kuchni, czytam książki, piszę w wiersze, gram sobie na ukulele, lubię jeździć na rolkach, uwielbiam 

spacerować, słuchając muzyki i obserwując ludzi na ulicy. Lubię ludzi, słuchać ich i analizować. 

Odpręża mnie robienie zupy i robienie prania. 

Następny przystanek: Batorego

Dawid Kuchno

Poniedziałek 29.08.2022, godzina 3:00. Budzę się, jem śniadanie, ubieram i wychodzę z domu. 

Wsiadam w ostatni kurs linii 62, spotykam znajomego przy Teatrze Słowackiego, po czym jedziemy 

pociągiem na stację Kraków Łagiewniki, aby przejechać się pierwszym 

w historii tramwajem liniowym wzdłuż Trasy Łagiewnickiej. A dlaczego? 

Ponieważ to właśnie jest moja pasja.

Na pytania: „Skąd zainteresowanie komunikacją miejską”, odpowiadam 

w bardzo prosty sposób: „Nie wiem”. Interesuję się nią praktycznie od 

urodzenia. Zamiast bajek na dobranoc prosiłem babcię o przeczytanie 

kolejnych stron książki Jacka Kołodzieja pt.:” Krakowskie tramwaje”. 

Jedyne zabawki, jakie uznawałem, to modele różnych tramwajów lub 

pociągów, a każdy weekend spędzałem, jeżdżąc tramwajami po całym 

mieście. W związku z tym nie miałem problemów z nauką czytania. 

W miarę dorastania moje zainteresowanie zamiast maleć, zaczęło 
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rosnąć. Od 2013r. biorę aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez MPK Kraków. 

Pierwszym z nich było zwiedzanie Zajezdni Podgórze z okazji Dnia Dziecka. Była to też dla mnie 

pierwsza (i nie ostatnia) okazja, aby poprowadzić prawdziwy tramwaj – w tym wypadku był to NGT6. 

Później przyszedł czas na Krakowską Linię Muzealną, szerzej znaną jako linia 0. Odtąd nie było roku, 

w którym nie zaliczyłbym wszystkich linii oraz pojazdów. Zebrałem nawet doświadczenie w pchaniu 

tramwaju sprzed 110 lat. 

Sięgałem również po wiedzę nie tylko o komunikacji w Krakowie, ale także w innych miastach czy 

krajach. W trakcie jednego z wyjazdów zauważyło to małżeństwo motorniczych ze Śląska. Połączyły 

nas zainteresowania i do dzisiaj utrzymujemy fantastyczny kontakt. Zostałem też kilka razy zaproszony 

na zwiedzanie zajezdni na terenie GOP-u. 

Mijały lata, a tramwaje były mi coraz bliższe, a tym samym 

wiedza coraz szersza. Nastał jednak marzec 2020r., kiedy 

pandemia spowodowała, że w tym sektorze nastąpiło 

zamrożenie. Siedząc zamkniętym, jak wszyscy, w domu, 

zacząłem poznawać ludzi, którzy tak jak ja interesują się 

komunikacją miejską. Dzięki temu znam ludzi nie tylko 

z Krakowa, ale również Bydgoszczy, Gdyni, Wrocławia 

czy Warszawy. Dwa lata później w stolicy miałem okazję 

spotkać znaczną większość z nich i spędzić wspaniałe dni.....

korzystając z Warszawskiego Transportu Publicznego. 

Jak tylko zniknęły wszelkie obostrzenia i mogłem wreszcie 

wyruszać bez maseczek czy opiekunów z domu, zabrałem 

się za nadrabianie zaległości. W tym roku wiele godzin 

spędziłem, wykonując kolejne kółka na linii 0, ale również 

innych liniach w ramach KLM. Byłem jedną z pierwszych 

osób, która przejechała tramwajem Trasę Łagiewnicką (po czym utknęła na Kurdwanowie z powodu 

wykolejenia). Po 2 latach przerwy wreszcie mogłem zasiąść w kabinie i przez chwilę poczuć się jak 

prawdziwy motorniczy. W tych wszystkich wydarzeniach towarzyszą mi znajomi. Z jednym z nich 

wyjeździłem znaczną część wakacji.

W tym zainteresowaniu wspiera mnie moja rodzina. Uważa, że jest to bardzo ciekawe i pomocne 

w życiu zainteresowanie. Mało kto w obecnych czasach potrafi bez spojrzenia w telefon przejechać 
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z punktu A do B i nie zgubić się po drodze. Dzięki jej wsparciu udało mi się spełnić marzenie 

z dzieciństwa, czyli posiadać elementy Systemu Informacji Pasażerskiej we własnym pokoju. Zaczęło 

się od tablic liniowych (potocznie zwanych „dyktami”), poprzez tablicę elektroniczną ze sterownikami 

i kasownikiem. Na czym się skończy? Trudno powiedzieć.

Kolory liczby pi

Sylwetkę Daniela Tammeta przedstawia Maja Bojm

Hobby, pasja, zamiłowanie, ulubione zajęcie - wspaniale mieć coś takiego. Podobno ludzie posiadający 

pasję żyją dłużej i z mniejszą ilością codziennego stresu, potrafią się efektywnie relaksować, a także 

rzadziej dopada ich depresja. Pasjonaci mają również często dobry 

wpływ na innych ludzi. 

Poznajcie sylwetkę niezwykle ciekawego człowieka. 

Daniel Tammet to 43-letni brytyjski poeta i prozaik z niesamowitymi 

zdolnościami matematycznymi i językowymi.

Jest wysoko funkcjonującym autystą z Zespołem Aspergera, przy czym 

Zespół Aspergera zdiagnozowano u niego dopiero w wieku dorosłym.

Po ataku epileptycznym, który przebył w dzieciństwie, zaszły w jego 

mózgu zmiany; zaczął interesować się matematyką; stracił natomiast 

zainteresowanie rówieśnikami. Od tego czasu jest także synestetą - w jego odbiorze liczby mają kolor, 

kształt i fakturę.

Daniel każdej liczbie do 10 000 przypisuje jakiś kolor, krajobraz, kształt. Dzięki temu wykonując 

skomplikowane obliczenia, tworzy w głowie różne obrazy pokazujące mu wynik. Jest w stanie podawać 

wyniki obliczeń z dokładnością do 100 miejsc po przecinku. 

Biegle posługuje się 11 językami. Stworzył swój własny język nazwany – Mänti, opierający się na 

języku estońskim i fińskim. Na potrzeby filmu dokumentalnego nauczył się języka islandzkiego w 7 

dni. Pobił rekord Europy w recytowaniu liczby pi – w pięć godzin wymienił 22 514 cyfr po przecinku.

 Nadzwyczajne umiejętności Daniela badali naukowcy z najlepszych ośrodków akademickich, 

m.in Cambridge Autism Research Centre. Jedna z książek jego autorstwa „Urodziłem się pewnego 
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błękitnego dnia” („Born On A Blue Day”), stała się światowym bestsellerem, a dla wielu rodziców, 

specjalistów i osób w spektrum autyzmu jest wręcz jedną z lektur obowiązkowych. To opowieść 

wartościowa nie tylko dla osób z zespołem Aspergera, którzy mogą przekonać się, że każdy z nich ma 

szansę poradzić sobie w życiu, ale dla wszystkich zainteresowanych historią Tammeta.

Polecam wszystkim wielokrotnie nagradzany film dokumentalny „Brainman: The Boy With The 

Incredible Brain („Geniusz Pamięci”), którego bohaterem jest właśnie sam Daniel Tammet - człowiek, 

który dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą i pasją, pragnie pomagać innym w zrozumieniu 

autystycznego świata. 

Od redakcji: Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Copernicus Center Press prezentujemy obraz liczby 

pi namalowany przez Daniela Tammeta. Można zobaczyć, jak w umyśle człowieka wizualizuje się ta 

ważna dla wszystkich liczba.

W tłumaczeniu polskim ukazały się następujące książki Daniela Tammeta: Urodziłem się pewnego 

błękitnego dnia (Czarne 2018), Zanurzeni w liczbach (Copernicus Center Press 2020) i Słowa są jak 

ptaki, które potrafią śpiewać (Copernicus Center Press 2022). 

Daniel Tammet będzie gościem Śląskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 3 - 5 grudnia 

2022 roku w Katowicach. 
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„Matematyka jest najpiękniejszym i najpotężniejszym tworem ducha 
ludzkiego. Tylko państwa, które pielęgnują matematykę, mogą być silne 

i potężne.”

O Stefanie Banachu pisze Hanna Werońska

Te słowa zostały wypowiedziane przez słynnego polskiego 

matematyka, twórcę podstaw analizy funkcjonalnej, członka 

lwowskiej szkoły matematycznej, Stefana Banacha.

Matematyka była bardzo ważną częścią jego życia. Już od czasów 

młodości interesował się przede wszystkim znajdowaniem 

dowodów, czyli sposobów wykazywania słuszności przypuszczeń. 

Banach wygłaszał niezwykle ciekawe wykłady, inspirująco 

opowiadał o problemach matematycznych zarażając swoją pasją 

współpracowników i studentów. W letnie ciepłe wieczory można 

było go spotkać na krakowskich Plantach, gdzie prowadził dysputy 

matematyczne ze swoimi przyjaciółmi. Wokół Banacha powstała 

tzw. lwowska szkoła matematyczna, która w krótkim czasie skupiła 

wielu wybitnych matematyków. Mieli oni zwyczaj spotykania się w kawiarni „Szkocka” i dyskutowania 

tam o ważnych problemach matematycznych. Stefan Banach miał niezwykłą zdolność odkrywania 

właściwych dróg w matematyce, był to znak jego wielkiego geniuszu. Rezultaty jego pracy wpłynęły 

na dalszy rozwój nie tylko samej matematyki, ale również nauk przyrodniczych.

Stefan Banach, czyli matematyka jest najważniejsza

Milena Sterecka

Stefan Banach (urodzony 30 marca 1892 w Krakowie, zm. 31 sierpnia 1945 we Lwowie) to polski 

matematyk, który od dzieciństwa wykazywał nieprzeciętne zdolności matematyczne i lingwistyczne; 

uczęszczał do IV c.k. Gimnazjum w Krakowie w latach 1902–1910. Był samoukiem, a po maturze 

pracował w księgarni krakowskiej.

Pomnik Stefana Banacha na 
Plantach, Autorstwa Uuuxxx-
yyyzzz / Wikipedia
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Jego kariera rozpoczęła się przypadkiem, gdy w 1916 dr Hugo Steinhaus, przechodząc Plantami 

w Krakowie, zainteresował się spotkanym Banachem oraz Otto Nikodymem, którzy dyskutowali na 

temat całki Lebesgue’a, zagadnienia z zaawansowanej teorii miary i całki. Owocem tego spotkania 

była wspólna publikacja oraz wieloletnia współpraca. Ich pierwsze wspólnie pisane prace naukowe 

dotyczyły szeregów Fouriera, funkcji szeregów ortogonalnych, równań Maxwella, funkcji pochodnych, 

funkcji mierzalnych oraz teorii miary.

Podobno Banachowi wystarczało zawodowe zajmowanie się ukochaną dziedziną nauki i nie zamierzał 

starać się o uzyskanie stopnia magistra. Jego przełożeni w zmowie uknuli plan, by zdobył stopień 

doktora (pomijając tytuł magistra). Uwielbiał on bowiem atmosferę hałaśliwych lokali z wyszynkiem, tam 

zajmował się zawiłymi problemami, pisał na skrawkach papieru czy serwetkach, więc wydelegowano 

dwóch asystentów, których zadaniem było systematyczne zbieranie wszystkich jego notatek.

Na ich podstawie napisana została praca doktorska, która została uznana za dysertację Banacha. Po 

osiągnięciu połowy sukcesu, matematyk musiał osiągnąć także drugą, którą było obronienie pracy, 

lecz ten nie zamierzał stawać przed żadną komisją egzaminacyjną.

Następną intrygę profesor Andrzej Turowicz opisał następująco:

Pewnego dnia Banach został zaczepiony na korytarzu Uniwersytetu Jana Kazimierza z pytaniem: „Czy 

mógłby pan wpaść do dziekanatu, są tam jacyś ludzie, którzy mają pewne problemy matematyczne, 

a pan na pewno potrafi im wszystko wyjaśnić.”

Matematyk udał się do wskazanego mu pokoju i z chęcią odpowiedział na wszystkie pytania, 

nieświadomy tego, że właśnie zdaje egzamin doktorski przed komisją, która specjalnie w tym celu 

przybyła z Warszawy.

Banach był jednym z założycieli wydawnictwa „Monografie Matematyczne”, w 1932 pojawił się 

pierwszy tom od tego wydawnictwa, pod tytułem „Théorie des opérations linéaire”.

Dzięki temu dziełu udało się w dużym stopniu spopularyzować osiągnięcia Banacha wśród większej 

liczby matematyków. Fakt powierzenia mu jednego z odczytów planetarnych na Międzynarodowym 

Kongresie Matematycznym w Oslo w 1936 roku świadczy o zainteresowaniu świata matematycznego 

jego osobą.

Bycie kilkukrotnym laureatem nagród naukowych świadczyło, jakim uznaniem był darzony. W 1939 

roku został wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Był także członkiem 

Kasyna oraz Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie. Przed 1922 rokiem opracował podstawowe 

zagadnienia nowej dyscypliny matematycznej – analizy funkcjonalnej, dla której jednym z kluczowych 
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elementów jest tzw. przestrzeń B (zwaną współcześnie przestrzenią Banacha), której Banach podał 

pierwszą, aksjomatyczną definicję. Ta praca była przełomem oraz sprawiła, że Stefan Banach stał 

się autorytetem w dziedzinie matematyki oraz największym autorytetem w dziedzinie analizy 

funkcjonalnej.

Źródła: spidersweb.pl, onet.pl, biografie24.pl

Who is Gerda Bengtsson?

Zuzanna Osak

Gerda Johanne Bengtsson was born in February 1900 in Copenhagen and died 13th of December 

1995. She was a Danish textile artist ( an artist who was inspired by 

plants and animals to make embroideries and to construct decorative 

objects.) She had an early interest in drawing and she was supported 

in her artistic ambitions by both of her parents. After attending 

Frederiksberg Technical School, she studied painting at the Royal 

Danish Academy of Fine Arts (1919–24).

Later in her career she travelled to Paris on an extended study trip 

where she carefully studied the floral decorations on tapestries. 

Her work and techniques were an inspiration and studied by 

many people. She soon moved from tapestry and weaving to the 

more straightforward cross-stitch approach, often basing her work on classical designs or the large 

tablecloths. Since 1939 she started to teach at the Haandarbejdets Fremm( Danish Handcraft Guild) 

and soon after published her own patterns. She is well known for her floral designs, but she also 

produced other designs with figures and birds. The examples of her work can be seen in several 

Danish museums, for instance at the Danish Museum of Art & Design.

In 1951 Greda Bengtsson was awarded a gold medal for her work at the Milan Triennial IX. One of her 

most well known publications in English is “Book of Danish Stitchery”. Her patterns and publications 

have become popular not only in Denmark but in many other countries, especially the United States.
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Blaski i cienie baletu

Maja Bojm

Taniec - każdy z nas od czasu do czasu lubi sobie potańczyć, nawet sam w pokoju… Jest to sposób 

wyrażania siebie, odstresowania, forma aktywności ruchowej.

Balet to zupełnie inna bajka. Balet to głównie ciężka praca oraz krótkie chwile spełnienia na scenie. 

Miliony godzin spędzonych na sali tanecznej, hektolitry potu, żmudne ćwiczenia raz po raz, aby 

w końcu dotrzeć do perfekcji.

Chciałabym podzielić się moimi doświadczeniami, jako już 

emerytowana baletnica. Postaram się przybliżyć dwie strony baletu 

- tę dobrą i tę złą.

Tak naprawdę ,,balet” jest nazwą umowną. Balet jest przedstawieniem 

wystawianym na scenie, a taniec klasyczny to rodzaj tańca 

widowiskowego oparty na stałych schematach wykonywanych 

techniką klasyczną.

Taniec klasyczny jest podstawą każdego tańca. Aby otrzymać 

zgrabne, płynne ruchy tancerza, trzeba zacząć od lekcji baletu. 

Każdy dobry tancerz, nieważne, jaki styl tańca wybierze, ćwiczy lub 

ćwiczył klasykę. Balet jest niezastąpionym fundamentem.

Tancerz klasyczny, uczęszczając do profesjonalnej szkoły baletowej, nie trenuje tylko klasyki, musi 

brać udział w lekcjach m.in. rytmiki, umuzykalnienia, tańca ludowego i charakterystycznego, tańca 

współczesnego jak również jazzu. Oczywiście największy nacisk kładziony jest na taniec klasyczny, 

nie znaczy to jednak, że inne przedmioty będą lżej traktowane. Taniec klasyczny jest jak matematyka 

- królowa nauk, fundamentalna i niezastąpiona. Matematykę wykorzystujemy również na lekcjach 

chemii czy fizyki.

I tak samo jest z baletem, jest podstawą we wszystkich dziedzinach tańca.

Świat baletu jest niestety również światem okrutnym. Aby w nim zabłysnąć, trzeba mieć coś więcej 

niż doskonałą technikę. 

Marzeniem każdej baletnicy jest wygranie jednego z najbardziej prestiżowych konkursów baletowych 

na świecie YAGP (Youth America Grand Prix). Samo dojście do finału jest ogromnym osiągnięciem. 

YAGP jest organizowane na całym świecie, z finałem odbywającym się w Ameryce.
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Na konkursach tancerka klasyczna musi zaprezentować wariacje. Wariacja klasyczna to parominutowy 

układ z konkretnego baletu, który jest ściśle określony choreograficznie. Choreografia musi być 

zatańczona w pointach, baletkach, które są zaprojektowane 

tak, aby stać w nich na palcach. Uwierzcie - nie jest to zbyt 

przyjemne. Tancerze jedną wariację potrafią ćwiczyć latami, 

aby dojść do perfekcji. Konkursy są bardzo stresujące, 

jest ogromna rywalizacja, ocena występu w każdym jego 

aspekcie. Po prostu dobrowolne wystawienie się na ocenę 

- i to przed publicznością. Jednak uczucie, gdy się coś 

osiągnie, jest tego warte, tego uczucia nie da się porównać 

z niczym innym, jest bezcenne…

Tancerze trenują codziennie, nawet po paręnaście godzin. 

Do szkoły baletowej zaczęłam uczęszczać w wieku 4 lat. 

Rodzice zapisali mnie, abym nabyła prawidłową postawę. 

No i przepadłam… W wieku tylko 12 lat trenowałam już 6 

a czasami 7 razy w tygodniu po minimum 5 godzin dziennie. 

I to z przyjemnością…. Dziwne:) Brałam udział w wielu konkursach. Największym osiągnięciem było 

dojście do Top 12 w układzie grupowym w tańcu współczesnym w Paryżu.

Jednym z najprzyjemniejszych wspomnień są warsztaty w Operze Paryskiej pod okiem światowej 

klasy pedagogów. 

Gdy myślisz o tańcu poważnie, musimy zdać sobie sprawę z przeróżnych poświęceń, szczególnie 

braku czasu. Pożegnaj się z życiem towarzyskim i czasem wolnym- każda chwila jest przeznaczona 

na taniec i trening. Po szkole jedziesz od razu na salę baletową, gdzie przez parę godzin wykonujesz 

wciąż te same ćwiczenia, dzień w dzień to samo, aby doskonalić swoją technikę. Środowisko baletowe 

jest niestety bardzo toksyczne, zapomnij więc o przyjaźniach, każdy liczy na potknięcie rywala. Ja 

miałam to szczęście, że z tamtych czasów została mi jedna prawdziwa przyjaźń, która trwa do dziś. 

W balecie na porządku dziennym jest ogromna rywalizacja i presja. Jesteś oceniany za wszystko, 

panuje ogromna dyscyplina, a nawet najmniejsza pomyłka może skończyć się pożegnaniem z karierą. 

Aby wejść w środowisko, trzeba mieć stalowe nerwy, ta aktywność jest w stanie zniszczyć nawet 

najsilniejszego. Paradoksalnie, zapisując się na balet, nie mamy zupełnie tego świadomości, ponieważ 

zwykle kariera w balecie zaczyna się bardzo wcześnie.
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Najmilej ze wszystkiego wspominam przedstawienia, do których przygotowywaliśmy się cały rok. 

Atmosfera, która panowała za kulisami teatru oraz tuż przed podniesieniem kurtyny, była niesamowita. 

Było to jednocześnie uczucie pełne ekscytacji oraz stresu. W każdym buzowała adrenalina, był 

to moment, na który czekaliśmy. Pamiętam chwile przed rozpoczęciem spektaklu pt. „Dziadek do 

orzechów”, jak wszyscy się ściskaliśmy oraz życzyliśmy sobie nawzajem połamania nóg.

Balet wiele mnie nauczył. Nauczyłam się dyscypliny i jak stać się samowystarczalną. Była to niesamowita 

przygoda, chociaż ogromnie trudna i pełna wszystkich emocji. Ta przygoda wiele mnie kosztowała…. 

Pomimo tego taniec klasyczny był kiedyś moją pasją i nigdy nie zapomnę tych lat. Uważam, że taniec 

jest piękny i zachęcam do niego wszystkich, nawet w swoich własnych pokojach, ponieważ może on 

sprawić wiele radości.

W czarownym świecie modelingu

Maria Stoińska i Oliwia Kąpielewska rozmawiają z Anią Krzesińską

Czy już jako mała dziewczynka marzyłaś, żeby zostać modelką? 

Nie, jako mała dziewczynka nigdy nie myślałam o tym, że będę w świecie modelingu; bardziej marzyłam 

o tym, by być tancerką czy piosenkarką, aktorką, modeling uśmiechnął się do mnie później. 

Jak to się u ciebie zaczęło? Czy agencja zadzwoniła z jakąś 

propozycją czy sama czegoś szukałeś ? 

Kiedy byłam młodsza, startowałam w zawodach gimnastyki 

artystycznej, w których zwyciężczynie trzech pierwszych miejsc 

zdobywały,, korony tiary’’, bardzo mi się to spodobało i stwierdziłam, 

że po prostu też bym chciała mieć taką koronę , a że moja mama 

też wcześniej startowała w wyborach miss i była 3. wicemiss 

Małopolski, to od razu powiedziała, że to jest dobry sposób, aby 

zacząć przygodę z modelingiem.

Pamiętasz jakieś swoje pierwsze sesje? 

Pamiętam, że początek był bardzo stresujący, bo gdy weszłam do 

studia, od razu zaczepiła mnie pani, która zlustrowała mnie od stóp 
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do głów i zadała mnóstwo pytań: ,,ile ty masz wzrostu , ile masz lat, masz jakąś agencję?”. Po sesji 

powiedziała, że mam potencjał i zapytała, czy nie chciałabym z nią pracować.

Różne wyjazdy, kontrakty. Jak udało ci się to pogodzić ze szkołą i życiem codziennym? 

Wyjazdy i sesje zdjęciowe realizowałam głównie w wakacje, to był dla mnie taki czas, który starałam 

się w 100 procentach wykorzystać jak najlepiej, jeśli chodzi o modeling . Jednak w ostatnim roku 

w klasie maturalnej miałam na początku 2 wyjazdy, no 

i niestety w konsekwencji miałam dość dużo do nadrobienia 

i w zasadzie do chwili matury musiałam cały czas siedzieć nad 

trygonometrią, gdyż właśnie to był temat, który pominęłam, 

będąc na rozszerzeniu z matematyki no i trochę to sprawiało 

mi problemów . Jednak uważam, że jeżeli ktoś chce i wie, że 

może zrobić wiele dla pasji, to kluczem jest po prostu dobre 

zarządzanie czasem. 

Jak wyglądał twój pierwszy wyjazd na pokaz za granicę? 

Mój pierwszy pokaz za granicę był do Berlina na ,,Berlin fashion 

week’’. Pamiętam , że mieliśmy pokaz na piasku i musiałyśmy 

chodzić w szpilkach, więc było to dość duże wyzwanie , ale generalnie bardzo przyjemnie wspominam 

Berlin, też dlatego, że właśnie wtedy podeszła do mnie moja aktualna national director zagranicznych 

konkursów; to dzięki niej zaczęłam jeździć na międzynarodowe konkursy miss.

Czy uważasz, że taki medialny świat Cię zmienił? 

Uważam, że mnie może nie, ale na pewno opinie ludzi na mój temat już tak. To niestety jest dość 

ciężkie, ponieważ osoby pracujące w modelingu muszą być gotowe na nieprzyjazne opinie ludzi, 

którzy uważają że zadziera się nosa i wywyższa. Często osoby śmiały się ze mnie i może pod tym 

względem mnie to zmieniło, ponieważ musiałam się nauczyć, być odporna na takie sytuacje. 

A jak było w szkole? 

W szkole było bardzo ciężko... od gimnazjum miałam opinię, że jestem ,,modeleczka’ , że zadzieram 

nosa , że i tak niczego nie osiągnę. W liceum niestety było bardzo podobnie, dopiero w klasie 

maturalnej, gdy ludzie zobaczyli , że to nie są jakiejś moje fanaberie i naprawę kocham to robić, 

zaczęli mi okazywać szacunek, na który wcześniej nie mogłam liczyć. To mnie bardzo boli, bo ja jestem 

naprawdę normalną dziewczyną, a wszędzie, gdzie pójdę, jednak mam taką łatkę ,,modeleczki’’.
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Co Cię skłoniło do podjęcia decyzji o wyjazdach zagranicznych na wybory miss? 

Łączę takie wyjazdy właśnie z podróżowaniem , uwielbiam odwiedzać nowe miejsca, a takie wyjazdy mi 

to umożliwiają po dużo niższych kosztach, co jest opcją idealną. Spotykam także fantastycznych ludzi, 

po ostatnim wyjeździe mam naprawdę mnóstwo nowych wspaniałych znajomości z różnych części 

świata. Te kontakty są czasem na całe życie, więź, która się pomiędzy nami tworzy, jest naprawdę 

niesamowita . Przy okazji mogę podszlifować swój angielski.

Co uważasz za swój największy modelingowy sukces? 

Zdecydowanie najbardziej cieszę się z tego, że jestem modelką techniczną dla firmy ,,MISBHV’’ , 

nie wysłałam tam żadnego zgłoszenia, nie pisałam do nich, po prostu kiedyś ich bookerka napisała 

do mnie przez Instagrama z pytaniem, czy chciałabym przyjść na casting, i akurat spośród wielu 

dziewczyn wybrali właśnie mnie.

Jakiej sesji byś się nigdy nie podjęła? 

Wydaje mi się, że z pająkami skorpionami, od zawsze wizja przytulania się z nimi do zdjęć mnie 

przeraża . 

Latanie na pokazy, wybiegi, jak takie dla wielu osób ,,idealne życie’’ naprawdę wygląda? 

Warto podkreślić, że nie zawsze jest tak pięknie i kolorowo; na przykład teraz w Rzymie przy 35 

stopniach robiłyśmy zdjęcia w płaszczach wełnianych . Nie można też we wszystko wierzyć, jest 

dużo niebezpieczeństw związanych z tym zawodem. Np. dostaję dużo propozycji na maila albo na 

Instagrama właśnie bardzo dobrze płatnych sesji, ale to są sesje, które się wydają normalne, ale 

dostaje się np. 5 tysięcy euro za jeden dzień; to są inne zarobki, więc trzeba bardzo uważać na takie 

propozycje. Młode dziewczyny często wierzą w takie ,,sesje’’ (sama się muszę przyznać, że czasem 

bywam naiwna).

Warto też mieć prawnika, który będzie mógł zweryfikować, co chcemy podpisać, żeby potem nie 

zostać skrzywdzonym. 

Jesteś teraz po maturze. Jak wygląda twoje życie codzienne, modeling czy jednak studia? 

Modeling to moje hobby . To nie jest coś, czym będę się zajmować w przyszłości. Uważam, że 

potrzebuje czegoś pewnego. W wakacje głównie siedziałam w modelingu i miałam właśnie wolny 

czas na różne wyjazdy czy spotkania ze znajomymi, a teraz zaczynam przygotowywać się do matury 

z biologii, którą planuje zdać .W tym roku pisałam tylko rozszerzenie z matematyki i angielskiego, co 

nie wystarczy mi na kierunek studiów o którym marzę, czyli na medycynę, więc postaram się właśnie 

jak najlepiej napisać biologię, a przy okazji modeling będzie mi niezmiennie towarzyszył! 
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„Hej, czemu nie!” Opowieść o tym, jak Tomasz Kąpielewski trafił na plan 
filmowy.

Z Tomaszem Kąpielewskim rozmawiała Oliwia Kąpielewska

Koordynator na planie filmowym i w tym samym czasie aktor, który stawia pierwsze kroki w świecie 

filmu. Człowiek, który otwiera powoli drzwi marzeń wielu dzieci, opowie namm jak wygląda świat 

człowieka przed kamerą połączony z tajemnicami backstagu. 

Pierwsze kroki na planach filmowych…

Moje początki to była zupełna odwrotność tego, co robię teraz. Pewnego dnia uznałem, że pójdę na 

plan filmowy postatystować, bo, „hej,czemu nie”, nie wiedziałem jeszcze za dużo w tym temacie, ale 

nie było co robić, wszystko było powoli zamykane przez pandemię. Spodobało mi się to wszystko 

i tak chodziłem na kolejne plany, miałem już dobre relacje z osobami odpowiedzialnymi i tak od nich 

podłapałem, na czym polega ta praca. Jeszcze zanim zacząłem coś pomagać jako koordynator, udało 

mi się dostać kilka epizodów, a nawet w jednej produkcji „główną rolę”, śmiesznie to brzmi, biorąc pod 

uwagę, że to była reklama. Tak mijał czas, aż w końcu zostałem poproszony o zostanie koordynatorem 

na zastępstwo, ku mojemu zdziwieniu spodobało mi się i byłem w tym wszystkim całkiem niezły. 

I pojawiamy się w obecnych czasach, gdzie co chwilę pomagam w castingach, szukam ludzi, dzwonię 

do tych, którzy pasują bądź się spodobali reżyserowi. Więc teraz ja jestem tą osobą, która zatrudnia 

i wybiera takiego statystę/epizodystę, którym byłem kilka lat temu.

Czy wcześniej myślałeś o takiej właśnie potencjalnej pracy? 

Kompletnie nie, chciałem zostać pilotem, nawet byłem już umówiony na lot zapoznawczy 

z właścicielem jednej z akademii; w powietrzu mieliśmy rozmawiać o szczegółach -jak wygląda 

zdobywanie poszczególnych licencji itd. Ostatecznie nigdy się tam nie stawiłem, ponieważ coś innego 

mi wpadło w oko. Nigdy mi nawet do głowy nie przyszło, że będę w przyszłości pracował na planach 

filmowych. Jednak praca, która nam sprawia największą satysfakcję i przyjemność, często sama nas 

musi znaleźć.

Jakie cechy potrzebuje człowiek żeby wytrwać jako koordynator? 

Na pewno cierpliwość do ludzi, wielu lubi, że tak to nazwę „rozrabiać” i potem się nam obrywa za ich 

zachowanie. Również potrzebna jest zdolność spania tylko po max 5-6 godzin i dalej mieć energię, 

aby móc pracować. No i oczywiście ważne jest bycie miłym i otwartym; trzeba lubić ludzi po prostu.
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Czy twoja praca łączy się z podróżowaniem? 

W moim przypadku podróżowanie zamyka się raczej w granicach Polski, często jestem potrzebny 

w różnych miastach setki kilometrów od Krakowa, co nie zmienia faktu, że dużą większość czasu 

jednak pracuję tutaj, w Małopolsce. Jednak czasem zdarzają się wyjazdy do innych krajów, aby nagrać 

na przykład reklamę jakiegoś produktu. 

Wolisz pracować w nocy czy w dzień? 

Dzień czy noc tak na dobrą sprawę nie robi mi różnicy, ewentualnie podczas lata noce są przyjemniejsze, 

bo jest chłodniej. Jedyna sytuacja, kiedy zawsze preferuje zdjęcia nocne, to gdy odgrywam jakąś rolę, 

czyli mam umowę jako „aktor”, ponieważ wtedy stawka wzrasta za tzw. nockę. Jak się rozkłada moja 

praca? Kiedy muszę być na planie dzień w dzień przez jakiś czas, to nie wygląda to szczerze zbyt 

ciekawie, wstaję rano, myję się i zjeżdżam windą przed hotel do vana, który zawozi mnie na plan, 

potem wracam do hotelu, przeglądam maile i załatwiam to, co mi zostało na szybko, idę spać na 3-4 

godziny, bo tylko tyle mi zostaje snu, budzę się, i tak od nowa.

Czy masz jakieś marzenie związane z tą pracą?

Myślę że marzenia ma każdy, moim związanym z aktorstwem byłoby prawdopodobnie zagranie 

w jakiejś serii filmów, które się oglądało w dzieciństwie, na przykład Star Wars bądź jakiś Harry Potter.

Czy chciałbyś kiedyś grać większą rolę w jakimś filmie lub serialu? 

Większe rolę równają się z dużą ilością tekstu do nauczenia, to się może wydawać łatwe, ale biorąc 

pod uwagę to, jak mało czasu mamy wolnego podczas nagrań na cokolwiek, wciskanie ogromnej 

ilości tekstu do zapamiętania jest nie lada wyzwaniem. Bardzo często niektórym wydaje się, że ci 

pierwszoplanowi aktorzy na planach filmowych są niemili bądź aroganccy, nic z tych rzeczy, oni 

zwyczajnie chodzą w kółko i powtarzają sobie scenariusz, aby móc się nauczyć swojej części przed 

nagraniami, które są za godzinę/dwie.

Odpowiadając na pytanie, aktorstwo jest super, jeśli nie ma go za dużo, ponieważ łatwo robi się 

nużące i przytłaczające, ale zawsze dobrze jest wrócić po około dwumiesięcznej przerwie do jakiejś 

nowej roli. 



19

Ścieżką jogi

Z Magdaleną Hussein Bętkowską rozmawiały Maria Stoińska i Oliwia Kąpielewska

Człowiek, który uczy zarówno odnalezienia spokoju fizycznego, jak i psychicznego. Stara się swoją 

pracą dotrzeć do wnętrza człowieka i pozwolić mu na spokój i relaks, przez często niełatwą pracę 

ciałem, ale za to naprawdę wyzwalającą. Mowa o Pani Magdalenie Hussein Bętkowskiej, która 

zgodziła się udzielić nam i opowiedzieć o jodze.

Jak zaczęła się Pani przygoda z jogą? 

Na początku troszkę tam czytałam i interesowałam się tym tematem, 

ale to była tylko taka wiedza książkowa bez praktyki , natomiast 

w momencie gdy zaczęłam praktykować, od razu połknęłam bakcyla 

i wiedziałam, że to jest to! 

Czy miała Pani jakieś momenty zawahania, czy joga to na pewno 

odpowiednie zajęcie? 

Nie. W zasadzie już na pierwszych praktykach poczułam, że joga to 

jest coś, co daje mi ta wgląd w siebie i spokój, więc chciałam iść tą 

ścieżką, aczkolwiek nie miałam bladego pojęcia, że będę prowadziła 

szkołę, że będę uczyła inne osoby.

Jakie było takie ,,background story” założenia swojej własnej 

szkoły jogi? 

Jeśli chodzi o początek mojego uczenia, to tak naprawdę osoba, 

u której ja się uczyłam, nakierowała mnie w tę stronę. Wydawało mi się, że ja nie mam takiej siły 

przebicia, na tyle odwagi, żeby uczyć, ale ta osoba cały czas mi mówiła, że dam radę, że to, co robię, 

jest bardzo cenne i że powinnam spróbować podzielić się doświadczeniem z innymi. Pamiętam, że 

moje pierwsze zajęcia były także pod okiem mojej nauczycielki, a potem to już jakoś poszło samo! 

Jakie kraje w ramach praktyk jogi udało się pani odwiedzić ?

Kiedy zaczynałam ponad 25 lat temu, to w Polsce joga nie była w ogóle popularna , oczywiście 

przyjeżdżali do nas nauczyciele ze świata, ale też często jeździło się za nauczycielami . Bardzo dobrym 

czasem pod względem nauki, ale też takiego głębszego zrozumienia jogi, były dwa pobyty w Indiach 

w Instytucie Iyengara, według którego metod pracuje, były to dwa pobyty miesięczne i dużo z nich 

wyniosłam.
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Czy joga jest dla każdego? 

Tak, joga jest dla każdego! Jednak każda praktyka musi być dostosowana do wieku, ponieważ trochę 

inaczej jest z młodzieżą, inaczej z dorosłymi lub z seniorami , ale tutaj nie ma absolutnie żadnych 

wiekowych ograniczeń. 

Są jakieś nowe techniki, które Pani nie odpowiadały ? 

Praktykuje jogę od początku jedną metodą, pomimo że tych metod jest dużo; skupiam się na tej 

jednej . Mam wrażenie, że teraz joga idzie często w stronę fitnessową, a mnie to w ogóle nie pociąga. 

Jakie ma Pani wyobrażenie jogi za 10 lat? Czy to będzie nadal to samo, czy może jogi już wtedy 

w ogóle nie będzie? 

Joga będzie na pewno, natomiast wydaje mi się, że w tej chwili często jest odbierana jodze ta druga 

strona: psychiczna; dużo osób skupia się tylko na tej fizycznej i myślę, że joga za parę lat może się 

bardzo zmienić i skupiać się tylko na wysiłku fizycznym.

Co najcenniejszego dała Pani joga ? 

Wydaje mi się, że taki wgląd w siebie, duży spokój, ale zarazem duży dystans do siebie i też poznanie 

problemów innych ludzi. 

Śpiewać każdy może…

Z panią Elżbietą Repeć, nauczycielką francuskiego i hiszpańskiego rozmawiają Oliwia 

Kąpielewska i Maria Stoińska

Dzisiejszy krótszy wywiad będzie dowodem, że nawet kiedy nasz zawód jest naprawdę wymagający, 

możemy poświęcić się pasji i łączyć z nią nasze życie. Zapraszamy do wywiadu!

Jak się zaczęła Pani historia z chórem? 

Zaczęłam śpiewać w oktecie wokalnym w liceum, to był taki malutki zespolik. Chodziłam do szkoły 

muzycznej, uczyłam się grać na fortepianie, ale okazało się, że mam zbyt małą dłoń, żeby zostać 

pianistką i nie mogłam pójść w tym kierunku, więc wybrałam śpiew. Później, kiedy przyjechałam do 

Krakowa na studia, to przez pierwsze lata skupiłam się na nauce i przestałam śpiewać, ale potem 

przez przypadek dzięki koleżance mojej uczennicy trafiłam do chóru, w którym już jestem 17 lat. 

W jakich językach Pani śpiewa? Po hiszpańsku może?

 Po hiszpańsku chyba nigdy nie śpiewaliśmy. Przede wszystkim po polsku, po łacinie i po niemiecku, 
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ale zdarzają się też utwory w innych językach- nawet litewskim i ukraińskim.

A po angielsku?

A tak, tak, nawet teraz będziemy śpiewać „Stabat Mater” Jenkinsa 2 października w bazylice Jezuitów 

przy ul. Kopernika. Naprawdę przepiękny utwór. Zapraszam serdecznie!

Myślała Pani kiedyś o tym, żeby iść kiedyś do jakiegoś programu muzycznego, np. The Voice?

Niee, o tym nie myślałam, bo to jest inny rodzaj muzyki. To jest rozrywka, a ja się zdecydowanie lepiej 

czuję w muzyce klasycznej. 

Ale śpiewała Pani kiedyś solo?

Zdarzało mi się śpiewać solo, ale to były jakieś takie małe rzeczy. O wiele lepiej odnajduje się w chórze.

Myślała Pani kiedyś o tym, żeby oddać się śpiewaniu w 100%, zamiast pracować w szkole?

Ojjj, ciężko by było, bo to nie jest mój zawód, nie jestem śpiewakiem profesjonalnym. Poza tym lubię 

pracę w szkole i nie byłoby to raczej możliwe. To jest dla mnie super jako hobby, natomiast brakuje mi 

wykształcenia muzycznego typu Akademia Muzyczna, więc nie byłoby to takie proste.

Miała Pani swoje momenty zwątpienia 

podczas rozwijania pasji?

Zawsze chciałam to robić, więc raczej nie, 

ale pojawiają się trudniejsze momenty 

zmęczenia. Moja praca zawodowa jest 

bardzo intensywna i dużo pracuję, a jeszcze 

trzeba znaleźć gdzieś ten czas na to, żeby 

pójść na próbę. Jeszcze do tego, jak jest 

projekt, to próby są bardzo wymagające przez tydzień i wtedy muszę pozmieniać grafik. Wtedy 

właśnie przychodzi zmęczenie fizyczne i to jest moment trudny. Jednak w momencie, kiedy jestem już 

po próbach, jest próba generalna i koncert, to zmęczenie odchodzi, bo pojawia się uczucie olbrzymiej 

satysfakcji. 

Jaki jest przedział wiekowy w Pani grupie?

Taki trzon zespołu to są mniej więcej okolice mojego wieku, aczkolwiek bardzo często do jakichś 

projektów lub koncertów dochodzą ciągle młodsze osoby. Dochodzą nawet czasami ci, którzy są już 

po studiach lub w trakcie studiów. 
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Na koniec chciałyśmy jeszcze spytać, jaką by dała Pani radę naszym czytelnikom, którzy chcieliby 

zacząć śpiewać?

Przede wszystkim zależy, jaki rodzaj muzyki ich interesuje, ale myślę, że warto poszukać np. wśród 

znajomych, czy ktoś śpiewa, albo poszukać w internecie. Jest bardzo dużo zespołów o przeróżnych 

formatach muzycznych i można sobie zobaczyć, czy bym pasował/pasowała do takiego zespołu, pójść 

na przesłuchanie. Są też różne szkoły, które uczą śpiewu zarówno klasycznego, jak i rozrywkowego. 

Można sobie pójść na taki kurs i zobaczyć, czy to jest to, co mi pasuje. 

Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i życzymy pięknych koncertów!

Jeśli chcecie rozwalić na scenie gitarę, to tylko tanią!

Bartek Mateja ponownie w murach naszego liceum

Z Bartkiem Mateją z przyjemnością rozmawiały Maria Stoińska i Oliwia Kąpielewska

Ubiegłoroczny maturzysta naszej szkoły podzielił się 

z nami swoją pasją, którą powoli stara się traktować jako 

pracę i sposób na życie. Bartek, tak samo jak większość 

z nas, nie miał pojęcia, co robić po liceum i gdzie odnaleźć 

siebie. Zamiłowanie do gry na gitarze przerodziło się 

w tworzenie instrumentów, co może zaowocować 

zawodem w przyszłości, ale wiąże się to z wielkim 

wysiłkiem. 

Jednak nie jest to jego jedna zaczepka życiowa, ponieważ 

zaczyna studiować amerykanistykę. Dowiedziałyśmy 

się, że robienia instrumentów można nauczyć się tylko 

u lutników, lecz ci wcale tak chętnie nie przyjmują 

uczniów. Tak jak w przypadku naszego gościa, skończyło 

się to niepowodzeniem, więc musiał wziąć wszystko 

w swoje ręce. Mogłyśmy się przyjrzeć przyniesionej przez 

niego własnoręcznie zrobionej gitarze, która potrzebowała 15 godzin do końcowego zaistnienia. Jest 

to gitara z zestawu, który jest dostępny w sklepach, i jej całkowite stworzenie zamknęło się w kwocie 
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600zł. Oczywiście oprócz pieniędzy robienie gitary wymaga czasu i uwagi! I jak mówił z pasją Bartek, 

jest po prostu przyjemnością.

Weszliśmy także w szczegóły materiału. Rodzaj drewna w gitarach akustycznych ma znaczenie pod 

względem dźwiękowym, a w elektrycznych jest tu już raczej tylko aspekt estetyczny. Najczęściej do 

robienia gitar używany jest jesion.

Wielu z was możliwe, że miało przyjemność posłuchać naszego gościa, ponieważ grał na koncercie 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2020 jako przedstawiciel naszej szkoły. Nie było to 

jednak jego debiutem przed większą publicznością, swoje początki miał w czasach gimnazjalnych, 

w nowohuckim Teatrze Ludowym. 

Bartek podkreśla, że granie z kimś to 

jedna z rzeczy muzycznych najbardziej 

rozwijających. Umiejętność porozumienia 

i zgrania z innym muzykiem to największe 

i najważniejsze doświadczenie.

W tym roku przekazuje swoje 

zamiłowanie przechodniom i gra na ulicy. 

Należał już do trzech zespołów, jednak 

dalej szuka swojego miejsca. Muzycy, 

którzy naprawdę podbili jego serce, to Dave Grohl z zespołu Foo Fighters i David Gilmour z Pink Floyd. 

Zdradził nam także, jak wygląda jakże spektakularne rozwalanie gitary na scenie przez popularnych 

gitarzystów. Tak naprawdę są to najczęściej tanie gitary. Podzielił się z nami historią pewnego 

muzyka, który to zapoczątkował. Gitary, które zawsze niszczył, w pewnym momencie przestały być 

produkowane i koszt wzrastał, ponieważ było ich coraz mniej. Kupował i niszczył te gitary dalej, lecz 

skończył jako człowiek biedny, bo były one już po prostu drogie. 

Teraz specjalnie dla maturzystów Bartek ma kilka rad; stres maturalny już przeżywał i to w naszym 

liceum. Według starszego kolegi nie możemy do matury podchodzić, jakby była końcem świata, 

ponieważ jest to początek innego etapu, od którego trochę zależy, ale nie jest to warte ogromnego 

stresu. Poleca nam podejść przede wszystkim do tego po ludzku! Ponieważ Bartek rozszerzał język 

polski i z tego przedmiotu uzyskał bardzo dobre wyniki, poleca powtarzać treść lektur systematycznie, 

najlepiej jeszcze raz zrobić to tuż przed maturą. Jest to ważne, bo przecież czymś należy uzasadnić 

argumentację w rozprawce.
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Konkurs
Kochani,

Oto osiem zdjęć z odległej – mniej lub bardziej – przeszłości.

Dopasujecie dziecko do nauczycielki.

 1. Elwira Borawska – Hnatio

 2. Justyna Olejarka – Połcik

 3. Maria Kulik – Kamysz

 4. Agata Maćkowiak

 5. Magdalena Kapustka

 6. Monika Małżeńska (nawet dyrektorzy byli dziećmi)

 7. Ewa Kmiecik

 8. Katarzyna Łasecka

Na zwycięzcę czeka nagroda!

    A. B.
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C. D.

F.

E.
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H.

G.
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