
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Społeczna Szkoła
Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie
Pawia 41
59-300, Lubin
Numer 69 11/17

Od początku
września
obejrzeliśmy dwa
spektakle Teatru
Lalki i Aktora w
Wałbrzychu -
klasy 7 i
gimnazjum były na
przedstawieniu
”Zrozumieć

Giaura”, a
czwartoklasiści na
„Piotrusiu Panie”.
Mieliśmy również
okazję oklaskiwać
występ
warszawskiego
Teatru Kamienica,
który
zaprezentował

sztukę pt.:
„Dopalacze – 7
stopni donikąd”. 
Uczennice klasy
7a - Natalia
Gromek, Karolina
Nowicka i Julia
Piestrak, w
ramach
realizowanego

na lekcjach
polskiego projektu
„O teatrze”,
przeprowadziły
wywiad z
dyrektorem
Centrum Kultury
„Muza” i
pomysłodawczynią
cyklu Panią 

Małgorzatą
Życzkowską –
Czesak.
Prezentujemy
obszerne
fragmenty tej
rozmowy. (str. 2.)

W tym
numerze:

Wywiad
dyrektorem CK
"Muza" w Lubinie
Panią Małgorzatą
Życzkowską-
Czesak (str. 2.)

Teatralne wrażenia
(str. 3.)

Kajko i Kokosz
oraz 4a (str. 3.)

Kilka słów o
perfekcji (str. 4.)

Budynek Centrum Kultury "Muza" w Lubinie

W tym roku uczniowie naszej szkoły brali aktywny udział w cyklu „Lubińska Jesień Teatralna”.

My i teatr

archiwum CK "Muza"
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Skąd wziął się pomysł na zorganizowanie cyklu
,,Lubińska Jesień Teatralna”?
Ponad 10 lat temu poproszono mnie o stworzenie takiej
propozycji, która zapełniłaby pewną kulturalną lukę w
naszym mieście – teatru, którego w Lubinie nie było.
Pracując wcześniej w szkole organizowałam wyjścia
do Centrum Kultury „Muza”. Również prywatnie
interesowałam się teatrem - dlatego chętnie się tym
zajęłam. Był to jednak krótkotrwały epizod. Kiedy 6 lat
temu zostałam dyrektorem „Muzy”, wróciłam do
pomysłu i zaczęłam organizować spektakle na
szerszą skalę, tworząc stały cykl.

Kto decyduje o doborze spektakli i jak wygląda
zorganizowanie przyjazdu danej grupy aktorów?
Ostatecznie ja decyduję, kogo zaprosimy, ale często
słucham głosu publiczności i znajomych. Jeżeli ktoś
obejrzy jakieś ciekawe przedstawienie gdzieś w
Polsce, często informuje nas o tym. Śledzimy też
festiwale teatralne. Wysyłam wtedy pracownika, który
po obejrzeniu spektaklu przekazuje nam swoją opinię.
Jeśli sztuka ma dobrą ocenę, to wysyłamy
zaproszenie z prośbą o wystąpienie na lubińskiej
scenie. Bardzo dbamy o dobór repertuaru, aby był
zróżnicowany i zawierał propozycje skierowane do
szerokiego grona odbiorców. Prezentujemy spektakle
zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych, dla
miłośników komedii, ale i dla koneserów sceny
eksperymentalnej. Gościmy Teatry z całej Polski,
dlatego zaproszenia wysyłamy z co najmniej
półrocznym wyprzedzeniem.

Jacy sławni aktorzy wystąpili już na lubińskiej
scenie?
Na scenie „Muzy” pojawiło się już bardzo wielu
artystów ze znanych teatrów. Można wymienić między
innymi panią Krystynę Jandę, Jerzego Stuhra, czy
Wojciecha Malajkata. Zazwyczaj jest tak, że jak już
ktoś raz nas odwiedzi, to chętnie do nas wraca. Nie
ukrywam, że to nas bardzo cieszy. To znaczy, że
artyści dobrze się u nas czują. Zdecydowanie
najczęściej bywa u nas Pani Krystyna Janda, która
zagrała w Lubinie w wielu spektaklach, prezentując tu
również niemal wszystkie swoje monodramy.

Czy była jakaś grupa lub aktor, którego szczególnie
trudno było zaprosić?
Kiedy spektakl jest mocno rozbudowany i ma dużą
dekorację - to właśnie z takimi przedstawieniami jest
największy problem. Teatr, aby pokazać sztukę na
tzw. wyjeździe musi wcześniej sprawdzić, czy są do
tego odpowiednie warunki sceniczne. Musi być
miejsce nie tylko na scenografię, ale na przewidzianą
przez reżysera choreografię czy sceny zbiorowe.
Czasami przygotowania do spektaklu trwają bardzo
długo, a sam montaż na scenie nawet 2 dni.

Czy zdarzyła się podczas jakiegoś występu
śmieszna sytuacja - na przykład ktoś zapomniał
tekstu i improwizował?
Aktorzy są bardzo sprytni i gdyby zapomną tekstu, to
potrafią to dobrze „ograć”, aby widz się nie zorientował.
Dlatego tak naprawdę nie do końca wiemy, kiedy się
mylą.

Dziękujemy za rozmowę.
Natalia Gromek, Karolina Nowicka i Julia Piestrak

Wywiad z dyrektorem Centrum Kultury „Muza”
i pomysłodawczynią cyklu „Lubińska Jesień Teatralna”

Panią Małgorzatą Życzkowską – Czesak

Dyrektor CK "Muza" (archiwum CK "Muza")
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Wyjechaliśmy o
godzinie ósmej
trzydzieści.
Droga minęła
szybko i
przyjemnie. 
Wszyscy
byliśmy pięknie i
elegancko
ubrani.
Nauczyciele byli
zaskoczeni,
ponieważ widują
nas w takim
stroju jedynie
podczas
ważnych
uroczystości
szkolnych.  Jak
wiemy w teatrze
nie wolno jeść,
pić, rozmawiać
ani używać
telefonów. My
przestrzegaliśmy
tych zasad,

więc
przedstawienie
minęło w ciszy.
Jednak
niektórzy z nas
zauważyli, że
części osób z
innych szkół nie
obchodziły
jakieś „głupie”
zasady, więc w
sumie nie do
końca spektakl
przebiegł
bezszelestnie i
perfekcyjnie.
Jak
spostrzegłyśmy,
wiele osób
używało
telefonów, co
również nie było
za dobre, bo
jednak w
ciemności sali
świecące
ekrany

przeszkadzały i
lekko odwracały
uwagę. Ogólnie
spektakl był z
jednej strony
ciekawy, ale z
drugiej trochę
niezrozumiały
dla klas
szóstych, gdyż
nikt nie znał
wcześniej tej
sztuki. Było to
dla nas nowe
doświadczenie.
Chętnie
poszłybyśmy
jeszcze raz na
to
przedstawienie,
żeby zrozumieć
je trochę lepiej.

Amelia Spieć  i
Anna Spalińska

11 grudnia klasy szóste i siódme pojechały do
teatru na spektakl pod tytułem „Zemsta” autorstwa
Aleksandra Fredry.

Wycieczka do teatru

Wybraliśmy się
tam, ponieważ
właśnie
przerabiamy
taką lekturę. Ma
ona dużo
części, ale my
musieliśmy
przeczytać:
„Szkoła
Latania”. 
Przedtem pani
nie chciała nam
powiedzieć,
gdzie idziemy,
bo to miała być
niespodzianka,
ale gdy
przyszliśmy na
miejsce,
wszyscy się
bardzo
ucieszyli.

Niestety, pani
musiała nas
uspokoić, żeby
wytłumaczyć
nam, co mamy
zrobić. Na
początku pani
Magda
powiedziała,
żebyśmy dobrali
się w pary  i
zrobili sobie
zdjęcia z
wybraną
postacią (tych
zdjęć mogło być
kilka ). Ja
wybrałam moją
przyjaciółkę 
Paulę i wraz z
nią zrobiłyśmy
zdjęcie, które
robiłyśmy przez

pół godziny.
Zdjęcie było z
Milusiem, czyli
smokiem z innej
części lektury.
Niestety, po
niedługim 
czasie
musieliśmy już
iść do szkoły.
Wszyscy się
smucili, ale w
końcu wszystko
co dobre kiedyś
się kończy.

Natasza Kachel

Spotkanie ze smokiem

Tuż przed spektaklem

Niedawno byłam wraz z klasą oraz panią Magdą
Łagun na Skwerku Kajko i Kokosza.

Spotkanie z Mirmiłem

Paula Pyda

JZ
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Dlaczego
niektóre osoby
chcą być
idealne? Moim
zdaniem osoba,
która chce być
perfekcyjna dla
kogoś, lub chce
udawać kogoś,
kim nie jest,
różni się od
osoby, która
dąży do
perfekcji dla
siebie. Jednak
czy są sytuacje,
kiedy można
być idealnym?
Myślę, że każdy
popełnia błędy,
więc ta każda
pomyłka
niszczy naszą
doskonałość.
Tak naprawdę
swój idealizm
uszkadzamy
każdym
krokiem
zrobionym w
naszym życiu,
bo każdy
popełnia błędy.
Wyobraź sobie
teraz, że jednak
jesteś właśnie
takim ideałem.
Jesteś teraz na
lekcji

i ktoś czegoś
nie wie. Pewnie
wyjdzie na to, że
spyta się Ciebie.
No dobra,
spytała się jedna
osoba, później
druga, trzecia,
aż w końcu cała
klasa stoi przy
Twoim stoliku!
Czy to nie
byłoby
męczące? I w
dodatku
działoby się na
każdej lekcji! Ja
bym miała dość.
I na tej
podstawie
odpowiedź na
pytanie "Czy
warto być
perfekcyjnym?"
masz z głowy,
ale zostało nam
jeszcze
wyjaśnić "Kiedy
warto być
perfekcyjnym?" i
dlaczego tak
dużo osób chce
takich udawać?
No więc tak.
Myślę, że
można, a
czasem nawet
powinno się być
idealnym

podczas np.
ważnej
rozmowy o
pracę, jednak
liczmy się z
tym, że bycie
perfekcyjnym
nie polega na
kłamstwie! W
tym przypadku
polega na
dobrym i
kulturalnym
zachowaniu i
postawie, a
przeciwieństwem
byłoby
powiedzenie np.
„Napisałem
wszystkie
egzaminy na sto
procent i byłem
najlepszy na
uczelni”, chyba,
że rzeczywiście
tak było. Nie!
Nigdy nie
popełnij tego
błędu. Nie kłam.
I teraz zostało
ostatnie pytanie.
"Czy istnieje
perfekcyjny
człowiek?" Ja
sama do teraz
nie umiem
odpowiedzieć na
to pytanie. 

Wydaje mi się,
że nie, lecz
możemy być
idealni na swój
sposób. Tak
naprawdę to
każdy może
powiedzieć o
sobie, że jest
perfekcyjny i
wcale nie musi
tego komuś
mówić.
Wystarczy,

że powiesz to
sobie! Ty też tak
zrób! Podejdź
do lustra i
patrząc w swoje
odbicie powiedz
wszystko, co
lubisz w sobie.
Doceń siebie.
Mimo, że ten
artykuł nie jest
wyczerpujący,
to teraz już
powinieneś

znać odpowiedzi
na wszystkie
zadane
wcześniej
pytania.

Amelia Spieć

Na pewno każdy z nas zna "Perfekcyjną Panią Domu”, ale czy rzeczywiście jest ona taka perfekcyjna ?
Czy w ogóle istnieje perfekcyjna osoba?

Czy można być perfekcyjnym?

Czy znasz kogoś perfekcyjnego?
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