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W majowym numerze „Dwukropka” tym razem króluje teatr.

Udało nam się przeprowadzić bardzo ciekawe wywiady ze znanymi krakowskimi aktorkami; Panie: 

Lidia Bogaczówna i Magdalena Walach podzieliły się z nami swoimi refleksjami nie tylko na temat 

teatru.

Wywiadu udzielił nam także youtuber Mariusz, teatr bowiem jest wszędzie!

Przeczytajcie również słów kilka o „Hamlecie” i o „The Cheerful Hamlets”.

Pani Magdalena Kapustka pokaże Wam ciekawą trasę rowerową jako lek na przeciążenie nauką, które 

o tej porze roku szkolnego dopada każdego.

Można też znaleźć artykuł o … truciznach, bo bez nich nie byłoby wielu sztuk teatralnych (patrz: 

wspomniany „Hamlet”).

To tylko część naszego numeru; zapraszamy do lektury, a na koniec – do poznania wyników psiego 

konkursu.

Dziękujemy autorom tekstów za artykuły i nauczycielom za wsparcie w tworzeniu numeru. Szczególnie 

pragniemy podziękować pani Annie Kłosowskiej, bo to dzięki niej powstał wywiad z Magdaleną 

Walach.

Autorką majowej okładki jest Natalia Wilk – dziękujemy!

Nieustająco zapraszamy do współpracy. W czerwcu piszemy o modzie, rozumianej baaaaardzo 

szeroko.

Zespół redakcyjny
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„Świat jest teatrem, aktorami ludzie…”

Oliwia Kąpielewska

Sztuka to bardzo pojemny termin, z którym możemy się spotkać praktycznie co dzień. W dzisiejszym 

numerze spojrzymy na jedną z jej kategorii, mianowicie teatr. To pojęcie może się kojarzyć z nudnym 

wyjściem klasowym i z wcielaniem się aktorów w różnorodne 

postacie. Jednak mogę zapewnić, że na deskach teatru dzieje się 

o wiele więcej; dzięki niemu możemy lepiej poznać samego siebie.

Żeby pokazać niesamowity wpływ teatru na człowieka, chciałabym 

wspomnieć o moich początkach z nim związanych. Z początku 

dołączając do społeczności teatralnej, byłam przerażona. Sama myśl 

o wyjściu na scenę i pokazaniu się publiczności paraliżowała mnie 

od razu jak pewnie większość ludzi. Po jakimś czasie zauważyłam, 

że powoli czas spędzony na scenie zaczyna się przekładać na życie codzienne. Jednak i tak jest to 

bardzo długi proces; dopiero po 3 latach zauważyłam pierwszą radykalną zmianę stanu psychicznego 

(która dopiero jest początkiem czegoś większego). Oczywiście dalej trzeba się zmagać z codziennymi 

problemami funkcjonowania w społeczeństwie, ale to, co dał mi teatr, jest niezastąpione. 

Aktor musi zmierzyć się z kontrolowaniem ciała, opinią innych ludzi czy też sposobem okazywaniem 

uczuć. Wszystko to składa sięna samorozwój, znalezienie samego siebie i swojej formy przekazywania 

emocji. Możemy też teatr potraktować jako formę ucieczki od problemów i wcielić się w kogoś zupełnie 

innego. Jest to miejsce nie tylko dla ludzi, którzy chcą z aktorstwem wiązać swoją przyszłość, albo 

pasjonatów, ale też dla ludzi, którzy chcą się poczuć swobodniej wśród otaczającego świata. Jednym 

słowem, uważam, że jest to miejsce pełne tajemnic, których ja nawet w połowie nie doświadczyłam, 

i warto jest tam odnaleźć swoje unikalne miejsce.
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Ci na trzecim piętrze też zapłacili za bilet!

Z Lidią Bogaczówną, aktorką Teatru im. Słowackiego i Teatru Barakah, rozmawiają 

Anna Tadla-Bryndza, Oliwia Kąpielewska i Maria Stoińska

Historia spotkania z Lidią Bogaczówną jest niezwykle ciekawa, ponieważ przebiegło ono zupełnie 

inaczej, niż się spodziewaliśmy. W drodze na spotkanie ze znaną aktorką towarzyszył nam ogromny 

stres; same od lat interesujemy się teatrem i zależało nam na tym, żeby jak najlepiej się zaprezentować. 

Pani Lidia Bogaczówna okazała się nie tylko bardzo sympatyczną i ciepłą, ale również bardzo otwartą 

osobą .Jak już ją zobaczyłyśmy i jej bardzo sympatyczny wyraz twarzy, od razu wszelki stres i obawy 

minęły i przeszłyśmy do bardzo ciekawej rozmowy, do której zapraszamy także Was!

Po co w ogóle jest teatr?

Teatr jest po to , żeby wstrząsnąć, żeby zadać pytania, których 

my nie umiemy sobie sami zadać. Teatr zadaje nam słowo do 

domu i my potem to słowo musimy sami sobie rozpracować 

i przemyśleć, i to jest właśnie piękne w teatrze.

Teatr Barakah - co jest w nim takiego niezwykłego?

Teatr jest bardzo mały, scena to niewielka przestrzeń. Publiczność 

jest z nami bardzo związana, łapiemy ludzi za rękę, za kolana, 

to tworzy niezwykłą bliskość. . Ja uwielbiam grać w Barakah, 

ta malutka przestrzeń wymaga od nas prawdy do bólu, jest to 

ogromne wyzwanie dla aktora, ponieważ tu aktor nie może się 

czuć bezpiecznie, nigdy nie wiemy, jaka będzie reakcja widzów, musimy wcześniej wytworzyć taką 

atmosferę, żeby dać bezpieczeństwo widzowi, żeby nie myślał i nie bał się kontaktu z aktorem. Na tej 

malutkiej przestrzeni można pokazać cały świat! Teatr Barakah uzależnia jak narkotyk!

Dlaczego została pani aktorką?

Skończyłam klasę mat-fiz, robiłam teczkę na Akademię Sztuk Pięknych, myślałam też o archeologii 

śródziemnomorskiej, potem mi przeszło na fizykę jądrową, potem chciałam być marynarzem i iść do 
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szkoły morskiej; w rezultacie pomyślałam sobie, że tylko aktorstwo ma wszystko. Aktorstwo da mi 

posmakować każdego zawodu. Da mi adrenalinę marynarza na szerokich wodach i wiele innych. 

Praca aktora to praca z ludźmi, jak na Panią wpłynęła pandemia, jak się Pani czuła w izolacji?

Jak teatru nie ma, to nic, trzeba go sobie stworzyć! W trakcie pandemii zaczęłam nagrywać śmieszne 

filmiki z moim synem, też aktorem. Powstało wiele zabawnych filmików właśnie z moim synem, ale 

także z Anią Radwan, czyli moją sąsiadką. Ja sama sobie teatr stworzyłam! Pandemia rozwinęła u mnie 

kreatywność.

Co jest najważniejszego w graniu w teatrze?

Emocje, ale również skupienie. Moja postać płacze i przeżywa, a ja prywatnie, Lidia Bogaczówna, 

pilnuje właśnie tego, czego widz nie powinien widzieć . Grając w teatrze, muszę myśleć dwutorowo. 

To jest bardzo trudne skupić się na dwóch rzeczach naraz, jak najlepiej przekazać emocje postaci, 

a przy tym być bardzo skupionym, żeby technicznie wszystko wyszło tak, jak miało wyjść.

Miała Pani kiedyś poczucie niezadowolenia z siebie po zejściu ze sceny?

Generalnie tak jest, że się nie jest zadowolonym. Jest takie powiedzenie: aktor jest dwa razy 

niezadowolony z siebie, jak gra i jak nie gra. Czasami schodzę ze sceny ze wstydem, bo wydaje mi się, 

że nie dość dałam siebie, że gdzieś nie do końca dałam z siebie wszystko, a okazuje się, że publiczność 

to zupełnie inaczej odebrała. A czasami my dajemy z siebie wszystko i wydaje nam się, że w życiu tak 

dobrze nie zagraliśmy, a publiczność pozostaje chłodna.To jest jakiś mistycyzm, nie wiem, na czym to 

polega, ale tak jest. Rzadko jesteśmy z siebie zadowoleni.

Czy w telewizji jest prościej niż na deskach teatru?

Tak, w telewizji jest dużo prościej. Mówiąc w ogóle np. o serialach, trudno mówić o faktycznym 

aktorstwie. Jest nim, ale nie ma tej głębi. To musi być tu i teraz, tam się nie wchodzi w głębię. Gram 

w serialu, ale ja przecież go nie oglądam, ponieważ nie mam nawet na to czasu. Wiem o mojej postaci 

niewiele, oczywiście, że sobie coś wykombinuję, natomiast jeżeli ja gram np. w co 15 odcinku, to 

nawet nie wiem, co się tam dzieje, czyli ja nie mam żadnej głębi.



6

Jeśli chodzi o głos, to w teatrze pewnie trzeba dysponować kompletnie inną dykcją i emisją głosu.

W teatrze musi być głos, zwłaszcza w teatrze Słowackiego. My byliśmy uczeni zawsze, i ja tego swoich 

studentów uczę, że „ci na trzecim piętrze też zapłacili za bilet”. Teraz ze słyszalnością jest rzeczywiście 

problem, z emisją głosu i wyrazistością mówienia, ale, o dziwo, to, że ktoś nie rozumie, to czasami nie 

jest problem emisji głosu, tylko tego, że nie do końca aktor wie, co mówi. Jeżeli ktoś wie, co mówi 

i chce się tym podzielić z publicznością, to nawet jak będzie mówił powoli i cicho, to widz zrozumie. 

Czy istnieje jakaś rola, której by Pani nie przyjęła? Lub czy taka była?

Tak, nie przyjęłam kiedyś roli. To była sztuka o kobiecie, która wychodzi z więzienia, próbuje zacząć 

nowe życie i jej alter ego pokazuje, co ona do tej pory przeżyła, a była prostytutką. Starsza koleżanka, 

do której ja byłam bardzo podobna, miała grać tę obecną, a ja - tę młodą. Powiedziałam, że nie ma 

takiej możliwości i to nie np. przez sceny seksu z kolegami, bo na tyle się z nimi dobrze czujemy, że 

to nie są już dawno męsko-damsko stosunki. Koledzy mi mówią, że koleżanka aktorka to nie kobieta. 

No i oczywiście wchodzą, wychodzą, my się rozbieramy, przebieramy. To nie ma żadnego znaczenia, 

ponieważ nikt na to nie patrzy. Jednak w sztuce były takie sceny, których bym nie zagrała, np. że ja 

się onanizuję. Wywierano na mnie presję, ale odmówiłam. Mówiłam, że nawet jakbym zagrała, to nie 

będę autentyczna, bo ja będę grała swój wstyd na scenie, a nie tego ode mnie oczekiwano. Uważam, 

że teatr im więcej nie dopowiada, tym jest lepszy. 

Jakie typy ról lubi Pani najbardziej? 

Każda rola jest inna , jeżeli człowiek, którego gram, zaczyna być moim człowiekiem, to mi się to 

świetnie gra. Uwielbiam różnorodność moich ról. W kontekście teatru Barakah , uwielbiam grać Cesię 

w „Szycu” Hanocha Levina .Każda rola to jest ogrom pracy

Jak to się stało, że Pani synowie również zostali aktorami?

Ja ich w ogóle nie kierowałam do bycia aktorami. To były inne czasy, nie było mnie stać na żadne 

opiekunki do dzieci, więc do południa byli w przedszkolu, a po południu w teatrze. Miałam ich pod 

kontrolą i się o nich nie bałam, bo byli blisko. To było ich naturalne środowisko, dlatego złapali ode 

mnie tego bakcyla!
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Jak radzić sobie ze stresem?

Stres jest zawsze, aktorstwo polega tylko i wyłącznie na pokonaniu wstydu. Każdy z nas może być 

aktorem, tylko trzeba umieć pokonać stres i wstyd. W tej chwili radzę sobie bardzo dobrze dlatego, 

że to są już takie moje stałe zaklęcia- uwielbiam taką modlitwę do Ducha świętego. Uspokaja 

mnie zawsze, to jest mój taki rytuał. Oczywiście, można sobie zwolnić oddech, ale to nie działa. 

Wychodzisz na scenę, a zwłaszcza na premierę, i serce wali. Jeśli człowiek jest pewien tego, co robi, 

to stres jest mniejszy. Poza wszystkim myślę, że dlatego zostajemy aktorami, bo mamy predyspozycje 

charakterologiczne, że mimo ogromnego stresu potrafimy działać nadal. Stres jest dla nas mobilizujący, 

a nie paraliżujący. Żeby zostać aktorem, to nie tylko trzeba mieć talent, talent to mały pikuś, trzeba 

sobie radzić ze stresem właśnie, a stres jest nie tylko na scenie. Jest przy każdym castingu. To jest 

wieczny egzamin. 

Czy w pracy aktora religia i teatr mogą się wykluczać? 

Nie, dla mnie się nie wykluczają. Dla mnie jedno i drugie jest religią. Po co ludzie przychodzą do 

kościoła? Przecież po słowo. Jeżeli słowo ma się stać ciałem, to jakim stanie się słowo brzydkie i złe? 

Więc ja jako wierząca i praktykująca czuję 

się odpowiedzialna za słowo w teatrze. 

Moim obowiązkiem jako praktykującej jest 

napominać kościół, bo zaniedbanie jest 

grzechem. Ja odpowiadam za mój kościół i ja 

się go wstydzę. Żeby się go nie wstydzić, ja 

o kościół walczę, czy to się podoba, czy nie. 

Mnie się nie podoba pedofilia w kościele, 

złodziejstwo, pycha i próżność. Pycha jest 

pierwszym grzechem głównym, prowadzi do reszty. Chodzę do kościoła i czasami mnie krew zalewa 

i mówię, przepraszam bardzo, ale nie życzę sobie takiego kazania w kościele. Ja nie przyszłam tutaj 

po politykę. Tischner mówił: „Dobro wymaga odwagi”. I taka jestem. Jestem walcząca z kościołem, 

bo jestem jego częścią, jestem za niego odpowiedzialna i niech mi nikt nie mówi, że ja obrażam 

Pana Boga. Jak się wkurzę, to zostanę sam na sam z Panem Jezusem i kościół nie jest mi do tego 
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potrzebny. W każdym z nas jest prawo moralne, to znaczy jeśli ktoś nie miał szans dostać łaski wiary 

lub wychować się w takim środowisku, gdzie dostanie wiarę, to jeżeli ma prawo moralne, to jest 

dobrym człowiekiem i Pan Jezus też go przyjmie. Jestem święcie przekonana o tym i dlatego nie 

znoszę, jak księża straszą piekłem, a sami są umoczeni potąd. Przepraszam bardzo, ale ten temat 

strasznie mnie denerwuje.

W swoim artykule wspomina Pani o smakach dzieciństwa, czy sądzi Pani, że obecni młodzi ludzie 

będą mieli takie wspomnienia? 

Skąd! Z KFC? Z tej chemii? Pewnego uniwersalizmu, że wszyscy jedzą te same kebaby? Zdając sobie 

z tego sprawę, moje dzieci wychowywałam tak, żeby miały co wspominać. Kosztowało mnie to 

ogromnie dużo sil, ponieważ przy moim zawodzie i trójce dzieci naprawdę piekłam bułeczki, na każde 

imieniny i urodziny mieli tort. Robię przetwory, kiszę ogórki po to, żeby oni znali smaki. Mam takie 

ciasto, które robię zawsze- to taki miodownik z trzech placków i to strasznie jest dużo roboty. Parę lat 

temu stwierdziłam, że już tak mało jedzą słodkiego, żeby być fit, ze już nie będę robić wszystkich ciast 

i nie zrobię tego miodownika. Przyjechali na święta i pytają, gdzie jest miodownik. Byli rozczarowani! 

Dla nich to jest smak dzieciństwa i bez tego ciasta nie ma dla nich żadnych świat. Powiedzieli, że mogę 

zrezygnować ze wszystkiego; makowca, sernika, ale w życiu z miodownika. 

Niesamowicie się Pani słucha, cudowne spotkanie! Jesteśmy bardzo wdzięczne. 

Dla mnie też cudowne! Jeżeli moje słowa się komuś przydadzą,, jak będzie czytał, to warto się dzielić. 

Czasami coś nam zapada w pamięć, jakieś jedno zdanie, coś co nam zmienia całe życie. Po to jesteśmy 

na ziemi i do tego zobowiązuje wiara. Jesteśmy tacy wierzący i kochamy Pana Boga, a jak mówimy 

o śmierci, to się boimy. Czyli nie wierzymy w to życie wieczne? A ja jestem ciekawa, co jest po drugiej 

stronie. Czasami sobie myślę, ze już się doczekać nie mogę, bo tutaj jest wiara, a tam będzie wiedza. 

Tam się wreszcie dowiem, a ja lubię się dowiadywać, więc czego się tu bać. 
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Psy i dzieci? O, nie, tylko nie to!

Rozmowę z krakowską aktorką Magdaleną Walach przeprowadziły Maria Stoińska 

i Oliwia Kąpielewska

Chyba nigdy nie byłyśmy tak podekscytowane przed spotkaniem, chodzi tutaj o cudowną, piękną 

i utalentowaną aktorkę Magdalenę Walach. Początkowo stres był ogromny, ponieważ obie jesteśmy 

fankami i uwielbiamy panią Magdę, ale jak już ją zobaczyłyśmy i oprowadziła nas po teatrze, atmosfera 

zrobiła się cudowna i byłyśmy szczęśliwe, że w ogóle mamy okazję z nią rozmawiać. Opowiedziałyśmy 

Pani Magdzie trochę o nas i o naszym przedstawieniu, dała nam wiele cennych rad i bardzo nas 

wspierała w naszych działaniach. Miałyśmy okazję 

porozmawiać z profesjonalistką, która wiele problemów 

związanych z występami publicznymi już przeszła i mogła 

nam dużo doradzić. Po rozmowie i oczywiście sesji 

w teatrze przeniosłyśmy się przed teatr na ławeczkę. 

Wśród pięknych drzew Pani Magda odpowiedziała nam na 

nasze wszystkie pytania i bardzo ciekawie opowiedziała 

nam w zasadzie o wszystkim. 

Czy od dzieciństwa marzyła Pani o tym, żeby zostać 

aktorką? Czy chodziła Pani na jakieś zajęcia np. teatralne, 

czy może te marzenia narodziły się dużo później?

Niestety, muszę Was rozczarować. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu aktorstwo jest marzeniem, które 

od najmłodszych lat im towarzyszy i niezmiennie próbują to marzenie zrealizować . Tak być powinno, 

trzeba szczęściu wychodzić naprzeciw, pomagać, aby cieszyć się upragnionym celem. W moim 

przypadku tak nie było i nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek marzyła o tym zawodzie, 

nawet o tych blaskach z aktorstwem związanych. Egzamin do Szkoły Teatralnej ,bo wtedy tak się 

nazywała, nie była jeszcze Akademią, był dla mnie swego rodzaju próbą, weryfikacją umiejętności. 

I jestem przekonana, że gdybym wtedy nie dostała się do szkoły, nie próbowałabym swoich sił 

w kolejnych latach. Zainteresowania miałam wtedy dość szerokie i nie uczestniczyłam w żadnych 

kursach przygotowujących do egzaminów do szkół teatralnych. W swojej „teczce egzaminacyjnej” 
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miałam jedynie teksty z wcześniejszych konkursów recytatorskich. No, ale stało się inaczej, dostałam 

się i do dzisiaj mam szczęście pracować w tym zawodzie. 

Jak się Pani przygotowywała do zdawania do szkoły teatralnej?

Urodziłam się w Raciborzu, w którym teatru nie ma. Jednak były prężnie działające ośrodki kultury, 

które pozwalały zainteresowanym zaspakajać głód tworzenia i dawały możliwości rozwijania swoich 

zainteresowań. To właśnie tam próbowałam swoich sił we wspomnianych konkursach recytatorskich 

czy też spektaklach, których przygotowanie było dla wszystkich uczestników przygodą, wyzwaniem, 

i które do dziś wspominam z łezką w oku.

Zadebiutowała Pani na ekranie w filmie „Życie jako choroba przenoszona drogą płciową.” Jak 

wspomina Pani ten debiut? Czy pamięta Pani swój pierwszy dzień na planie filmowym? Jakie 

towarzyszyły Pani emocje?

Przyznam się, że byłam bardzo zdenerwowana tym faktem i stres związany z pojawieniem się na 

planie u Krzysztofa Zaussiego oraz świadomość obcowania z tak wybitnymi aktorami jak Zbigniew 

Zapasiewicz, Krystyna Janda czy Jerzy Radziwiłowicz sprawiły, że właściwie niewiele pamiętam. 

Musiałam być potwornie śmieszna w tym zdenerwowaniu i byłam pewnie najbardziej zestresowaną 

kelnerką świata i to cud, że nie rozlewałam przy każdym dublu wody przed panem Zapasiewiczem 

:)))) Jestem bardzo wdzięczna panu Krzysztofowi Zanussiemu za wyrozumiałość, poświecenie mi 

odrobiny więcej czasu na planie oraz pomoc w przyspieszonym kursie aktorstwa filmowego, które 

trochę różni się od teatralnego. W czasie moich studiów nie mieliśmy częstego kontaktu z kamerą, od 

tego była łódzka filmówka. W Krakowie skupialiśmy się na pracy w teatrze i bezpośrednim kontakcie 

z widzem. Teraz w dobie selfi i filmów w mediach społecznościowych zapewne żadne z Was nie 

miałoby tego problemu. Dzisiaj oko kamery jest tak powszechne, wręcz niezauważalne, że nie 

powoduje dodatkowych spięć i dyskomfortu. Jesteście zatem bliżej filmu niż ja te dwadzieścia kilka 

lat temu.

Pokonywała Pani wiele barier w pracy, np. na potrzeby filmu „Enen” nauczyła się Pani grać na 

altówce, a na potrzebę serialu „Komisarz Alex” przeszła Pani szkolenie z bronią. Podoba się Pani to, 

że przez pracę aktorki uczy się Pani innych, nowych rzeczy?
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Między innymi za różnorodność uwielbiam ten zawód, który wymaga od nas wszechstronnych 

umiejętności albo przynajmniej gotowości i otwartości na nowe. Pewnie gdyby nie mój zawód, 

w życiu nie trzymałabym prawdziwej broni w ręce, nawet 

nie wiem, czy chciałabym mieć ku temu okazję . Ale tu nie 

chodzi wyłącznie o te rekwizyty, my podczas przygotowań 

do roli poznajemy i poniekąd wtapiamy się w inny świat, 

dotykamy życiorysów naszych postaci i przez ten krótki czas 

jesteśmy gośćmi w świecie muzyków, śpiewaków, tancerzy, 

policjantów, iluzjonistów, akrobatów cyrkowych...To są 

piękne i rozwijające przygody, ale często nasi bohaterowie 

zabierają nas w takie miejsca ludzkiej egzystencji, w które 

raczej wolelibyśmy nie zaglądać. Ta ciemna strona ludzkiej 

natury, często w literaturze opisywana, też wymaga od nas zastanowienie i zrozumienia. Patrzymy na 

człowieka/postać całościowo, dzięki czemu czasem udaje się stworzyć nieszablonowy obraz postaci, 

zaskakujący, intrygujący, prowokujący i kontrowersyjny.

„Komisarz Alex” to serial, w którym wcieliła się Pani w postać podkomisarz Lucyny Szmidt. Jak się 

pracuje z psem na planie?

Podzielę się z Wami takim branżowym dowcipem, że nie ma dla aktora nic gorszego, trudniejszego niż 

gra z dziećmi lub zwierzętami, a z nimi razem- to już koniec:) Pewnie ze względu na brak komunikacji 

oraz wymaganą od nas wtedy podwyższoną gotowość i spontaniczne reagowanie na zaistniałe 

sytuacje. Dziecko czy pies niekoniecznie będzie przy każdym dublu powtarzalne, a to wydłuża 

i utrudnia pracę, więc musimy reagować i być przy tym w dwustu procentach naturalnymi, żeby 

nasza „gra” nie ostawała od „bycia” naszych partnerów filmowych; czy to dzieci, czy zwierząt. One 

zawsze przyciągają uwagę widza swoją naturalnością. A poza tym w serialu „Komisarz Alex” nasz 

tytułowy bohater szybko się nudził zabawą związaną z realizacją danej sceny, bo ileż można razy i jak 

długo się cieszyć na widok kanapki, lub ile kanapek można zjeść ze smakiem - a tu kolejny dubel, i po 

zjedzeniu 4 czy 5 Rocky, bo tak miał na imię owczarek grający Alexa, odmawiał współpracy i wraz 

z treserem musieliśmy uciekać się do podstępów, żeby zachęcić go do udziału w kolejnym ujęciu. Ale 

te utrudnienia na samym planie się nie kończą, jest jeszcze postprodukcja, gdzie trzeba zmontować 

scenę z Alexem, który za każdym razem jest gdzie indziej, albo np. wymazywać w dźwięku szczekanie 

psa na dobrym aktorsko dialogu postaci.
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Czy marzy Pani o jakiejś szczególnej roli? Czy ma Pani jakąś wymarzona aktorkę/aktora, z którą 

chciałaby Pani zgrać?

Nie, nie mam takiej wymarzonej postaci. Do każdej kolejnej postaci staram się podchodzić z podobnym 

oddaniem i w każdej staram się odnaleźć coś, co powoduje, że jest dla mnie ważna. I nie mam w związku 

z tym wymarzonego tytułu, z którym chciałabym się zmierzyć. Bardzo mnie cieszy różnorodność 

i próba odnalezienia się w różnych gatunkach scenicznych. Oczywiście, że w niektórych czuję się 

swobodniej, inne natomiast przysparzają więcej problemów, ale to właśnie jest dla mnie wyzwaniem, 

odnalezienie się w postaci czy sztuce, która na pierwszy rzut oka nie jest dla mnie. Czasem się udaje 

i takie zmagania zaskakują mnie samą. Takim wyzwaniem 

była choćby Blanche w „Tramwaju zwanym pożądaniem” 

w reżyserii Dariusza Starczewskiego, który w pełni 

świadomie na przekór warunkom obsadził Ewelinę Sterejki 

i mnie w rolach sióstr. Podobną ciekawość wzbudza 

spotkanie z osobami reżyserów , koleżanek i kolegów 

aktorów, których mam okazję poznać przy nowych 

projektach, ich sposób myślenia,patrzenia, sposób pracy 

zawsze jest interesujący. Ciekawe jest też obserwowanie, jak z tych silnych, tak różnych osobowości 

spotykających się często po raz pierwszy w danym projekcie, powstaje spójny i jednorodny świat 

naszych postaci.

Ile czasu trwają przygotowania do wystawienia sztuki teatralnej?

Przygotowanie spektaklu to często długi proces złożony z prób czytanych,, na których poznajemy wizję 

reżysera dotyczącą całości spektaklu, to czas na pytania, poszukiwania i można by rzec, że ten proces 

się nie kończy , trwa dalej nawet po premierze, która jest jedynie etapem w życiu spektaklu. Bywa 

więc, że praca nad spektaklem trwa cały czas. Jednak za zwyczaj jest to okres około trzech miesięcy 

i składają się na to próby aktorskie, projektowanie i szycie kostiumów , przygotowanie scenografii 

i rekwizytów,przygotowanie choreografii, komponowanie muzyki i swiateł. Wszyscy pracują na ten 

moment, w którym widz po raz pierwszy bedzię mógł zobaczyć efekt ich pracy. Dlatego premiera 

w teatrze zawsze jest takim naszym wyjątkowym dniem, świętem.
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Jakie jest ulubione przedstawienie, w którym Pani grała?

Zawsze będę z ogromnym wzruszeniem wspominać „Tajemniczy ogród” w reżyserii Janusza 

Szydłowskiego nie tylko dlatego, że był moim debiutem, ale dla całej pozytywnej energii, jaką ten 

spektakl ze sobą niósł, wspaniałych ról, również dziecięcych, i muzyki. Pamiętam, że granie Marty, 

siedemnastoletniej służącej nawet w wieku prawie czterdziestu lat (takie rzeczy tylko w teatrze są 

możliwe!) było dla mnie ogromną przyjemnością i radością.

Grając w teatrze trzeba mówić głośno i wyraźnie, miała Pani kiedyś problemy dykcyjne?

W teatrze trzeba mówić głośniej niż normalnie, żeby wszyscy widzowie, niezależnie od miejsca 

w którym siedzą na sali, mogli nas usłyszeć i zrozumieć. Nad tym też pracujemy już w szkole teatralnej, 

nad wymową, emisją głosu. Często wady wymowy są przeszkodą w realizacji naszych marzeń i mogą 

zniweczyć próby dostania się do szkół teatralnych. Więc jeżeli borykamy się z wadą wymowy, 

powinniśmy najpierw ją wyeliminować, a dopiero potem koncentrować swoje siły na egzaminach. 

Uczymy się też radzić sobie w trudnych momentach niedyspozycji głosowej, nikt raczej nie odwoła 

spektaklu z powodu chrypki aktora.

Czy jest duża różnica w występowaniu na deskach teatru i graniu na planie filmowym? Co jest Pani 

bliższe?

Aktorstwo teatralne czy filmowe zawsze powinno być prawdziwe i wiarygodne. Różnią się jedynie 

środki wyrazu . Coś, co w teatrze wywoła u widza na balkonie czy w ostatnim rzędzie pożądaną 

reakcję, niekoniecznie sprawdzi się w kamerze, w tym wypadku może być niestrawne i nie chodzi tu 

jedynie o natężenie tych samych środków. Odwrotnie, również coś, co kamera pozwala nam dostrzec 

w oku aktora, nie zaistnieje, zginie na dużej scenie. Są to różne światy, które łączy jedno- prawda 

emocji.

Wygrała Pani 7. edycję „Tańca z gwiazdami”, jak wspomina Pani tę przygodę?

To było prawie tak dawno temu jak mój debiut… Niezapomniana przygoda, piękna, kolorowa, ale też 

wymagająca, i te emocje związane z programami na żywo... Wspomniałam o tym wcześniej, piękne 

w tym zawodzie jest to, że możemy poznać świat i ludzi, dla których taniec jest życiem, jego sensem, 

istotą, możemy z nich czerpać, uczyć się, poznawać. Pod tym względem była to niezapomniana 

przygoda, która nieoczekiwanie dla mnie miała tak wyjątkowy finał. 
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Jaką radę dałaby Pani młodym osobom, które marzą o tym, żeby zostać aktorem?

Każdy z nas jest wyjątkowy. Nie potrafię dać takiej rady, która wszystkim by pomogła, poza jedną i nie 

jest to odkrywcze, zabrzmi trywialnie, ale cała moc marzeń polega na tym, że się w nie wierzy i bardzo 

stara zrealizować. Marzenia są po to, żeby je spełniać!

„Żle się dzieje w państwie duńskim…” Panie i panowie – „Hamlet”!

Sonia Pomarańska

Hamlet stał się najsłynniejszą sztuką Szekspira, dlatego też ma wiele tłumaczeń i sposobów 

przedstawienia. 

Akcja rozgrywa się na zamku króla Danii w Elsynorze. Sztuka jest już od samego początku tragiczna, 

gdyż rozpoczyna ją nagła śmierć króla Hamleta. Po jego śmierci tron przejął jego brat Klaudiusz, który 

ożenił się z Gertrudą- byłą żoną Hamleta. Do kraju wraca syn Hamlet, który ma za złe matce ślub 

z jego stryjem. Niedługo po tym na zamku zaczyna się pojawiać duch 

zmarłego króla, który wyznaje swojemu synowi Hamletowi, że został 

zabity przez brata- obecnego króla. Każe synowi przysiąc, że pomści 

ojca. Hamlet nie wie, czy duch jest jego urojeniem, postacią z piekła 

rodem, czy rzeczywiście to zjawa zmarłego ojca. Musi się upewnić, co 

jest prawdą, a co tylko iluzją. 

Aby dowiedzieć się, co jest dalej, należy obejrzeć fenomenalną sztukę 

Szekspira. Żadną tajemnicą jest, że jak każda inna tragedia skończy się 

śmiercią głównego bohatera.

Do najsłynniejszych polskich tłumaczy Hamleta należą: Cyprian Kamil Norwid, Wojciech Bogusławski, 

Jarosław Iwaszkiewicz, Roman Brandstaetter, Józef Paszkowski, Maciej Słomczyński, Stanisław 

Barańczak. Każdy z tych tłumaczy przedstawił swoją wizję „Hamleta” w inny sposób, każdy przekład 

jest intrygujący i wart przeczytania.

Wiele słynnych cytatów pochodzi z „Hamleta” , oto niektóre z nich. Najsłynniejsze to oczywiście: 

„Być albo nie być; oto jest pytanie”. Równie znane są:
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 „Reszta jest milczeniem”

„Zdaje mi się, że widzę, gdzie? Przed oczyma duszy mojej”

„Źle się dzieje w państwie duńskim.”

„Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, Niż się ich śniło waszym filozofom.”

„Słowa, słowa, słowa”.

Jak można zaobserwować, z „Hamleta” pochodzi wiele cytatów, które można usłyszeć na co dzień 

i założę się, że część społeczeństwa nie ma pojęcia, skąd one pochodzą. Można zatem zauważyć, jak 

popularna jest ta sztuka i że naprawdę warto do niej sięgnąć.

Być Hamletem? Albo nie być? Co za głupie pytanie!

Sara Górna – aktorka i reżyserka w „The Cheerful Hamlets”

Kto nigdy nie marzył o tym, by stanąć na środku sceny w świetle reflektorów? 

Z The Cheerful Hamlets (TCH) to możliwe! The Cheerful Hamlets to uniwersytecka grupa teatralna 

powstała w 1997 roku, która zrzesza miłośników teatru i kultury anglojęzycznej. Grupa działa 

pod pieczą Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

i jest jedynym akademickim teatrem anglojęzycznym regularnie 

wystawiającym sztuki w tym języku obcym.

Aktorzy TCH to studenci nie tylko filologii angielskiej. Wśród 

„Hamletów” są również studenci dziennikarstwa, American 

Studies, Artes Liberales, filologii klasycznej, prawa, a nawet 

instrumentalistyki! „Hamleci” spotykają się na cotygodniowych 

próbach, podczas których ćwiczą wymowę, emisję głosu czy 

ruch sceniczny. The Cheerful Hamlets w swoim repertuarze mają 

spektakle wielu anglojęzycznych autorów: Williama Shakespeare’a, Aghaty Christie, Roberta Harlinga 

czy Terry’ego Prachetta. Wśród sztuk wystawianych przez „Hamletów” można znaleźć tytuły takie jak 



16

„Wiele hałasu o nic”, „Pułapka na myszy”, „Stalowe magnolie”, „Ryszard III” czy „Kill me deadly”. 

Jednak wystawianie spektakli to nie wszystko, czym zajmują się aktorzy TCH. Pandemia okazała się 

dla grupy czasem wyjątkowej kreatywności. To właśnie wtedy powstał „Sen nocy letniej” w formie 

Zoom’owego przedstawienia, audiodrama „The Man that Corrupted Hadleyburg” czy Hamletowy 

podcast.

Obecnie grupa przygotowuje się do wystawienia dwóch skrajnie różnych produkcji teatralnych. Dla 

fanów fantastyki „Everyone Gets Abducted by Aliens”, a dla koneserów klasyki – „Makbet”. 

Jeśli podczas czytania tego artykułu pojawiła się w Twojej głowie chęć, aby na studiach dołączyć do 

teatru studenckiego i chciałbyś zobaczyć, jak działa ten, możesz śledzić poczynania TCH na Facebooku 

i Instagramie pod @cheerful.hamlets.

Dress code w teatrze

Aleksandra Jarecka

Dress code w teatrze zmienia się wraz z czasem, tak samo jak sztuka. 

Kiedyś było ogólne założenie, że do teatru należy ubierać się elegancko, niezależnie od sztuki czy miejsca 

jej wystawienia. Kobiety ubierały piękne sukienki, zazwyczaj czarne. Mężczyźni zakładali  garnitury 

czy fraki. Kiedy patrzyło się na salę w teatrze, nigdzie nie można było zobaczyć ludzi w dresach czy 

zwykłym t-shircie. 

Obecnie ludzie niestety nie zwracają uwagi na dress code w wielu miejscach. Jednym z nich jest właśnie 

teatr. Gdy ktoś idzie na luźny komediowy spektakl do teatru „Bagatela” , nie ubiera się w garnitur czy 

piękną sukienkę, a w zwykłą koszulkę. Są oczywiście ludzie, którzy bardzo dbają o wygląd i eleganckim 

strojem podkreślają wyjątkowość teatru. Jest to niestety coraz węższe grono osób.

Pamiętajmy, że strojem wyrażamy swój szacunek – do teatru i do aktorów, warto założyć chociaż 

białą koszulę lub zestaw garniturowy (który  w obecnym sezonie jest bardzo modny).
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Teatr jest miejscem na rozwijanie swoich horyzontów, obejrzenie ciekawej sztuki czy wyjście z rodziną 

i spędzenie tego czasu w przyjemny sposób. Tak samo, jak bardzo lubimy oglądać to, co jest na scenie, 

sprawmy, aby ludzie mieli również ochotę z ciekawością rozglądać się po sali w czasie przerwy 

10-minutowej. 

Jak zostać youtuberem?

Rozmowę z Mariuszem „Marioksem” Kąpielewskim przeprowadziła Oliwia 

Kąpielewska

Łapiący chwilę aparatem człowiek, który robi swoje mimo przeciwności. Liczba ludzi interesująca 

się jego życiem wzrasta z dnia na dzień i budują oni jego społeczność. Tak, mowa o Mariuszu, który 

rozkręca swoją działalność na jednej z najpopularniejszych aplikacji, wokół której będzie obracał się 

nasz dzisiejszy wywiad.

Od jakiego wieku najlepiej zaczynać historię z youtubem? Od jakiego Ty zacząłeś? 

Nie ma określonego wieku ani jasno ustalonych zasad. Niektórym dzieciom sami rodzice zakładają 

już w tych czasach kanały i z nimi nagrywają filmiki tylko po to, żeby w przyszłości sami mogli mieć 

już kanał i nie zaczynać od zera. Ja postanowiłem się „bawić w Youtube” kiedy nie było to jeszcze 

popularne, a słowo „youtuber” nie istniało. W wieku 13 lat dla zabawy zaczynałem robić jakieś 

amatorskie filmiki z gier, później miałem przerwę, gdyż nie rozumiałem wielu ważnych zasad, jak np: 

prawa autorskie, które non stop łamałem... A za takie przewinien można było stracić kanał. Ale mimo 

iż nie zarabiało się na tym ani grosza, to była świetna zabawa, lubiłem to robić i jak tylko Youtube się 

rozwinął i zmienił zasady, a zawód „youtuber” stał się już bardziej powszechny, to właśnie wtedy już 

wiedziałem, że chce się tym zajmować na stałe.

Czy masz jakąś osobę ze świata Internetu, z którą nagranie czegoś byłoby twoim marzeniem?

Nie, im bardziej poznaje ludzi i mam z nimi większą styczność tym bardziej wiem, że w tym świecie, 

„świecie Internetu” bardzo łatwo zostać wykorzystanym lub zmanipulowanym. Niektórzy zrobią 

wszystko, żeby mieć swoje 5 minut przed kamerą, więc z tym byłbym ostrożny. 
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Jak wyglądają przygotowania do nagrywek większych filmików? 

U mnie to jest czysty spontan. Z reguły nie planuje tego, co nagram, i idę na żywioł. Wychodzi to 

wtedy naturalniej na filmie i jest zabawniej. Więc nagrywam ile się da, a później w postprodukcji 

wycinam rzeczy, których nie chcę.

Czy montaż i końcowe przeróbki są czasochłonne? Jak to wygląda?

Oj tak, w zależności od materiału i co konkretnie chce przekazać widzowi... Ale średni odcinek, który 

trwa 10 minut, jest montowany przez 4, a czasami i 12 godzin, w zależności od flow i humoru danego 

dnia. Montaż zdecydowanie zabiera najwięcej czasu z tego wszystkiego.

Jakie filmy nagrywa Ci się najlepiej, a jakie najgorzej?

Najlepiej nagrywa mi się vlogi, czyli luźne rozmowy do kamery, pokazywanie tego, co się dzieje 

u mnie w życiu, i luźna atmosfera towarzyszącą temu wszystkiemu. Najgorzej robi mi się filmy, które 

są bardziej złożone lub trzeba udawać, co jest wbrew nam samym, ale czasem trzeba się wyrzec 

własnych przekonań tylko dlatego, żeby pasowało do filmu. 

Z czego dotąd jesteś najbardziej dumny? 

Najbardziej ze swojej widowni, prawie 50 tysięcy widzów nie wzięło się znikąd. A najlepsze jest to, że 

cały czas robię to samo, co na początku. Czyli po prostu bawię się, a ludzie sami mnie znajdują. 

Czy miałeś jakieś nagrywki, które były dla ciebie stresujące?

Na początku stresowałem się przed kamerą, sztywno mówiłem i nie potrafiłem ogarnąć mimiki 

twarzy...Teraz natomiast stres całkowicie dla mnie nie istnieje.

Jaka jest twoja rada dla początkujących? 

Jeśli naprawdę chcesz to robić, to rób. Nie daj sobie wmówić, że skoro na tym nie zarabiasz albo nikt 

tego nie ogląda, to jesteś gorszy. Nagrywaj dla siebie, a ludzie sami się pojawią. Czy artysta, który 

zajmuje się muzyką, sugeruje się innymi? Czy może komponuje tak jak on chce, zbierając przy tym 

swoją widownię? Z youtubem jest tak samo. Rób, co masz robić, ktoś to kiedyś zauważy. 
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Jakie jest Twoje marzenie związane z działaniami w internecie?

Moim marzeniem jest po prostu utrzymać się z tego w takim stopniu, żebym mógł się spakować 

i wyruszyć w podróż po świecie, nagrywając przy tym kolejne materiały. 

Co byś powiedział sobie z przeszłości?

Powiedziałbym sobie, że będzie dobrze. Tylko tyle i aż tyle Zwłaszcza że będąc „małym twórcą”, 

wsparcia dostaje się bardzo mało, a hejtu bardzo dużo.

Czy na Twoim kanale pojawia się dużo krytyki? Czy się nią przejmujesz?

Raczej mało jest krytyki, trzeba odróżnić krytykę od hejtu, więcej jest raczej hejt, ale na moje szczęście 

jeszcze więcej jest tych miłych komentarzy. Ale ani takimi, ani takimi się nie przejmuję.

Trucizny w średniowieczu

Helena Sukienniczak i Natasza Kmita

Trucizny (substancja, która po dostaniu się do organizmu powoduje zaburzenia w jego funkcjonowaniu), 

których historia sięga już niepamiętnych czasów, były bardzo często wykorzystywane zarówno do 

zabijania ludzi ważnych jak i do uśmiercania zwykłych mieszkańców. Jedne z najczęściej używanych 

trucizn były: cyjanek potasu, arszenik, rycyna, ołów, cykuta, rycyna i strychnina. 

Pozyskiwanie ich było różne; cyjanek (KCN) występuje w nasionach jabłek, moreli, brzoskwiń, 

i gorzkich migdałów; arszenik (As2O3) można zdobyć, prażąc rudy arsenu przy dostępie powietrza, 

rycyna jest białkiem, które znajduje się w rączniku pospolitym - kwiecie, a ołów (Pb) nadal jest jedną 

z najgroźniejszych trucizn. Do zatrucia ołowiem można dojść przez układ oddechowy, przewód 

pokarmowy lub skórę (np. przez kontakt z farbami ołowiowymi). 

Następna trucizna, czyli cykuta, zawiera alkaloid paraliżujący mięśnie i nerwy obwodowe całego 

ciała, zaczynając od nóg. Po bólach brzucha następuje śmiertelny paraliż układu oddechowego. Jedną 

z najsłynniejszy osób, która została otruta właśnie cykutą, był wielki ateński filozof - Sokrates. 
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Kolejna trucizna, czyli rycyna, hamuje działanie rybosomów, które produkują białka. To prowadzi 

do upośledzenia funkcji ochronnej błony komórkowej. Bariera między komórką a środowiskiem 

zewnętrznym staje się coraz cieńsza, aż w końcu dochodzi do uszkodzenia DNA i apoptozy, czyli 

śmierci komórki, co powoduje niszczenie 

najważniejszych narządów wewnętrznych. 

Inna jej nazwa to toksoalbumina. Do objawów 

zatrucia zalicza się: gorączkę, nadmierne pocenie 

się, bóle mięśni, halucynacje, odwodnienie, 

bezmocz, rozszerzenie źrenic. 

W średniowieczu do zabijania używano też 

rośliny nazywanej mandragorą. Mandragora to roślina z rodziny psiankowatych. Ma właściwości 

psychoaktywne. Wykorzystywana jest głównie w celach medycznych. W starożytności była używana 

jako specyfik poprawiający urodę. Krążyła o niej legenda, iż kiedy ktoś wyrwie ją z ziemi, ona wyda 

z siebie śmiertelny krzyk i rzuci klątwę, co groziło utratą zmysłów, a nawet śmiercią.

Ostatnio wymienioną trucizną jest strychnina. Strychnina to alkaloid znajdujący się w nasionach 

kulczyby wroniego oka. Jest bezzapachowa, biała, trudno rozpuszczalna w wodzie i etanolu i bardzo 

trująca. W małych ilościach jest wykorzystywana leczniczo. W przypadku zatrucia, bez pomocy 

medycznej zgon następuje po kilkunastu godzinach. Dawniej używano jej do wyrabiania trutki na 

szczury i myszy. Do objawów zatrucia zalicza się: problemy z przełykaniem śliny, drżenia mięśni jak 

i również brak możliwości oddychania.

Od redakcji: Dla miłośników Agathy Christie – autorka używała często trucizn do uśmiercania ofiar 

i tkania misternej intrygi kryminalnej. W pierwszej powieści „Tajemnicza historia w Styles” ofiara 

umiera w straszliwych cierpieniach, a otruta została właśnie strychniną. W świetnym kryminale „Pięć 

małych świnek” malarz Amyas Crale umiera, ponieważ wypił piwo… Niemożliwe? Oczywiście, wypił 

także cykutę i to nie był dobry pomysł…
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Daj, ać ja pobruczę, a ty wsiądź na rower.

(Najstarsze zdanie zapisane w języku polskim w Księdze Henrykowskiej z wieku XIII)

Magdalena Kapustka

Gdy ucząc się lub rozwiązując zadania z matematyki, docierasz do momentu, że nic nie wchodzi do 

głowy i tylko tracisz czas, udając, że się uczysz, to znak, że należy się przewietrzyć. Chciałam podsunąć 

Wam pomysł krótkiej wycieczki rowerowej. 

Po takiej przejażdżce człowiek dosłownie pożera wiadomości, 

bohaterowie lektur wracają na swoje miejsca, a zadania dowodowe 

przestają straszyć.

Do rzeczy. Taką wycieczkę musimy gdzieś rozpocząć. Proponuję ustalić 

punkt startowy przy ulicy Reymonta pod pomnikiem genialnego 

matematyka Stefana Banacha (warto poszukać) – zaraz obok znajduje 

się brama do Parku Jordana, który przejeżdżamy „na wylot”.

Następny etap to Błonia, wzdłuż których docieramy na Cichy Kącik, 

gdzie skręcamy w lewo, kontynuując objeżdżanie Błoni aż do mostu 

nad Rudawą;

• przed mostem skręcamy w prawo w ścieżkę terenową prowadzącą wzdłuż Rudawy – po dotarciu 

do ul. Jesionowej musimy skręcić w lewo, by po około 20 m skręcić znowu w prawo i kontynuować 

jazdę wzdłuż Rudawy;

• mijamy dwa kolejne mostki na Rudawie, by następnie skręcić w prawo i dotrzeć do ulicy Zygmunta 

Starego biegnącej wzdłuż koryta dawnej rzeki Młynówki Królewskiej – ulica Zygmunta Starego 

doprowadzi nas sama do Filtrowej;

• Filtrową docieramy do Lidla, by po przekroczeniu ulicy Na Błonie kontynuować trasę rowerową 

Młynówką Królewską;
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• Młynówka Królewska dochodzi w końcu do ulicy Królewskiej, która jest nam dobrze znana i którą 

dotrzemy do szkoły. 

Po drodze spotkamy zarówno zieleń dziką, jak i zadbaną i uporządkowaną; stado koni, kilka miejsc do 

rekreacji oraz siłownie na świeżym powietrzu. Atutem tej trasy jest to, że trzeba tylko kilkadziesiąt 

metrów jechać uczęszczaną przez samochody drogą. Pamiętajmy jednak, że na wycieczkę rowerową 

należy zabrać wodę, zestaw naprawczy do dziurawej dętki i małą pompkę; coś kalorycznego do 

jedzenia i koniecznie towarzysza.

W czerwcu taką trasę można zrealizować jeszcze przed lekcjami. Do zobaczenia nad Rudawą!

Dopasuj psa do właściciela! 

Drodzy Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

Dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie. Okazał się trudny, ha, to znaczy, że psy nie 

upodabniają się fizycznie do właścicieli, a tak głosi fama…

Poprawa odpowiedź była tylko jedna, a udzieliły jej (na jednej kartce) Maria Bielańska i Maria Nowak 

– gratulujemy!

Pozostałe osoby zachęcamy do kolejnych konkursów; przypominamy, że w numerze lutowym nadal 

jest jeden nierozstrzygnięty. 

Przedstawiamy Państwu:

1. Fibi Kutnik 

Specjalistka od rozwiązywania trudnych relacji psio-psich, psio-ludzkich, 

kocio-psich etc. Najbliższy wolny termin już w 2025 r. (luty).
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2. Dr Bert Olejarek-Połcik

Chemik-organik; gra na flecie, w wolnej chwili maluje atomy.

 

3. Miko Łasecki

Organizuje fajfokloki, uczy manier i mandaryńskiego.

 

4. Haru Złomańczuk i Taja Złomańczuk

Na zdjęciu odpoczywają po wyjątkowo męczącej jeździe na rowerach. 

Imiona powstały ze zwrotów, które najczęściej powtarzają. („Haruję cały 

dzień!”, „Taaa, ja, pewnie, wszystko na mnie”)

5. Miś Kmiecik i Nawojka Kmiecik

Odwróciły się do siebie dupciami w wyniku kłótni o to, kto miał 

rację w sporze o charty w „Panu Tadeuszu” („pytano o zdania 

innych, więc wszyscy dokoła/Brali stronę Kusego (Miś) albo też 

Sokoła” (Nawojka).

 6. Dr Luna Szuster 

„No, nie krzycz, no, zapomniałam, w którym roku była unia horodelska, no, 

przecież ja bardziej interesuję się współczesnością…,no…”

Pieski bardzo dziękują za zainteresowanie i machają ogonkami.
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