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Dnia 12.12. w naszej szkole 

zorganizowano koncert 

charytatywny „Bądź 

człowiekiem, jakiego 

chciałbyś w swoim życiu 

spotkać”. Wzięli w nim udział 

artyści warszawskich scen. 

Po przedstawieniu 

rozmawialiśmy z panem 

Łukaszem Nowickim i panią 

Olgą Paszkowską. 

REPORTER: Co skłoniło Państwa 

do wzięcia udziału w 

koncercie? 

PANI OLGA: Rok temu byłam już 

na koncercie, w którym 

brał udział mój mąż i 

pomyślałam sobie, że Noemi 

Zasada jest wspaniała i 

wspaniali są uczniowie. 

Dlatego, jak w tym w tym roku 

dostałam taką propozycję, to 

bardzo się ucieszyłam.  

PAN ŁUKASZ: Tu zawsze jest 

bardzo miło. Sama idea jest 

wspaniała. Zawsze moglibyśmy 

przyjechać i pomóc Julce. 

 

REP: Czyli to nie jest pierwsze 

spotkanie tego typu z Waszym 

udziałem? 

P.OLGA: To moje pierwsze.  

P.ŁUKASZ:  To chyba już mój 

piąty raz. 

 

REP: Czytaliście publiczności 

wiersze, czy interesujecie się 

poezją? 

P.OLGA: Ja od czasu do czasu 

lubię poczytać, obcować z 

metaforą, pięknym słowem i 

sprawia mi to dużą 

przyjemność. 

P.ŁUKASZ: Czasami zapominam 

w tej gonitwie dzisiejszych 

czasów o poezji i jak do niej 

wracam, to sobie myślę: „Boże, 

jaki ja jestem głupi, że tak 

rzadko czytam. Przecież świat 

wtedy staje się piękniejszy i 

kolorowy”. 

 

  Apropos poezji, wczoraj 

napisałem wiersz dla naszej 

rocznej córeczki. Nie jest to 

poezja najwyższych lotów, ale z 

serduszka.  

 

REP: Skąd wzięło się to pisanie 

wierszy? 

P. ŁUKASZ: Skończyłem szkołę 

teatralną. Jestem synem aktora, 

w związku z tym wiersz i poezja 

towarzyszyły mi od malutkiego. 

Nie mogłem się interesować 

czym innym, bo chyba by mnie 

wyrzucili z domu. Tata wziąłby 

mnie wywalił przez okno, znaczy 

szkoda by było szkła, bo to 

komuna była, więc wolałem się 

tą poezją zainteresować, żeby 

pieniędzy nie tracili. 

 

REP: Skąd dowiedzieliście się o 

koncercie? 

P.OLGA: Ja dowiedziałam się od 

męża, a on od Noemi. 

P.ŁUKASZ: Ja się dowiedziałem z 

internetu. Nie no, żartuje, 

Noemi nas zaprosiła, tak jak co 

roku. 

 

REP: Jak zareagowaliście na 

wieść o nim? 

P.OLGA:  Byliśmy zachwyceni, 

wzruszeni, tym bardziej, gdy 

usłyszeliśmy o Julce i jej historii. 

Wtedy wiedzieliśmy, że to jest 

ten moment i to wydarzenie, w 

którym chcielibyśmy wziąć 

udział.  

P.ŁUKASZ:  Ja z jednej strony 

jestem szczęśliwy przyjeżdżając 

tu, że mogę obcować z wami, z 

Noemi, a z drugiej jestem zły, 

nie ujmując nic moim 

nauczycielom,  że szkoda, że nie 

miałem takich.  

 

REP: Czy trudno było dostosować 

koncert do kalendarza waszej 

pracy? 

P.OLGA: Przed koncertem 

prowadziłam zajęcia z jogi z 

dziećmi w żłobku, więc miałam 

dosłownie kilka minut na 

przygotowanie się i pędem 

przyjechałam do was, 

prawie spóźniona. 

P.ŁUKASZ: W ogóle dziś mamy galę 

konkursu fotograficznego, więc 

jedno spotkanie za drugim. 

Czasami, niestety, nie możemy brać 

udziału w takich 

przedsięwzięciach, bo to wczesna 

pora  i mamy spektakl w teatrze. 

Ale na szczęście dziś się udało.  

 

REP: Występujecie w teatrze i 

telewizji. Gdzie w takim razie 

można Was zobaczyć ?  

P.ŁUKASZ: Ja występuję  w teatrze 

Komedia, w trzech 

przedstawieniach. A w telewizji 

prowadzę dwa programy: Postaw 

na Milion i Pytanie na Śniadanie. 

Poza tym przede wszystkim można 

mnie usłyszeć.  

P.OLGA Ja w tym momencie nie 

występuje w żadnym teatrze.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REP: Czy, gdy byliście w naszym wieku 

występowaliście już na scenie? 

P.OLGA: Ja jeszcze nie. Dopiero w liceum 

trafiłam do grupy teatralnej. A poza tym to 

tylko jakieś przedstawienia szkolne.  

P.ŁUKASZ: Ja ze względu na to, że jestem 

synem aktora, w wieku pięciu lat zagrałem w 

pierwszym filmie. Grałem to dużo powiedziane 

,siedziałem w łóżku z taką aktorką jako jej 

dziecko. Gdy miałem lat 10 był drugi film, 

potem trzeci. Więc z kamerą miałem do 

czynienia od malutkiego. Z teatrem trochę 

później, jak miałem 16-17 lat.  

 

REP: Czy macie jakieś rady dla naszych 

młodych artystów?  

P.OLGA:  Moim mottem życiowym jest: „tu i 

teraz” i chyba do tego się odwołam. Moją radą 

jest słuchać siebie być tu i teraz. Być w 

kontakcie ze sobą i to jest najważniejsze. Im 

bardziej jesteśmy tu i teraz, to paradoksalnie 

łatwiej wychodzi nam wchodzenie w 

przyszłość.  

P.ŁUKASZ: Ja akurat mówiłem wiersz „Tu i 

teraz” i szczerze to ja właśnie mam z tym 

kłopot.  Wszystko odkładam na ostatnią 

chwilę. Jestem mistrzem planowania i nic 

nierobienia.  

Olga mnie za to ochrzania. Na przykład 

program podróżniczy planuję od dziesięciu lat. 

Olga jest inna, ona działa. Też bym się pod tym 

podpisał tu i teraz - działaj. Moją radą dla 

artystów jest: „Kochaj to, co robisz”. Bo 

aktorstwo to niełatwa kromka chleba. Trzeba 

mieć twardą skórę i być przygotowanym, że 

będzie się o sobie czytało kłamstwa. I na to, że 

będzie się czarno ocenianym, bo jesteśmy 

ciągle oceniani. Na przykład wczoraj zagrałem 

dobrze, dzisiaj źle i ktoś wyjdzie z teatru i 

będzie mówić: „Ale żenujący jest ten Nowicki”. 

Matematyk wyprowadzi jakiś wzór, może 

dostanie Nobla i do końca życia na tym jedzie, 

a aktor codziennie musi być dobry.   

 

REP: Spektakl nazywał się „Bądź człowiekiem 

jakiego chciałbyś spotkać”. Czy stosujecie się 

do tej zasady?  

P.ŁUKASZ: Ja ciągle spotykam się sam ze sobą i 

staram się być takim, jakiego bym chciał 

spotkać. 

P.OLGA: Ja myślę, że ważny jest rozwój 

duchowy  i chciałabym być dobrym 

człowiekiem. Wierzę, że warto nad tym 

pracować.  

 

REP: Dziękuję za wywiad. 

Goście: To my dziękujemy 

Wywiad przeprowadził Kacper Pędzik, kl. VII c 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach programu „Szkoły 
Promującej Zdrowie” w dniach 21.01-

25.01.2019r. w Szkole odbył  się  
Tydzień owoców i warzyw pod 

hasłem: 

„Jedz owoce i warzywa zimą a 
choroby Cię ominą” 

 

Apele dotyczące 

bezpieczeństwa 

Dzień 

Ochrony 

Danych 

Osobowych 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spotkanie teatralne pt. 

„Teatralne ABC 

 
Z przyjemnością obejrzałam spektakl ,,Teatralne 
potyczki” wystawiony w Art-Bemie. Odsłaniał on przed 
widzami kulisy teatru w sposób niezwykle przystępny i 
ciekawy. Zastosowany tutaj zabieg ,,teatru w teatrze” 
zapoznał nas z drogą, jaką muszą przejść twórcy 
sztuki, zanim wystawią ją na scenie. Z jednej strony  poznajemy fachowe słownictwo, takie jak inspicje  nt 
(dowiadujemy się, na czym polega jego praca), uświadamiamy sobie, jak ważne są w teatrze kostiumy, 
rodzaj sztuki, sposób jej ukazania, a także- jaka jest rola reżysera, a jaka- dyrektora teatru. Z drugiej zaś 

strony- co dla mnie jest najciekawsze- poznajemy uczucia i 
emocje, jakie towarzyszą podczas tworzenia sztuki, oraz 
problemy związane z zawodem aktora. 

Akcja spektaklu rozgrywa się w czasach współczesnych, w 
teatrze, w którym aktorzy przygotowują się do premiery 
,,Hamleta”. Podczas jednej z ostatnich prób słynny reżyser 
dzwoni z niezwykle kuszącą propozycją zawodową dla 
Beatrycze. Wiadomość ta jest źródłem napięć między 
aktorami, a także ujawnia cienie i blaski tego zawodu. 

Czarek - znany celebryta - świetnie pokazuje współczesny 
obraz wielu aktorów. Ma dylemat, czy ambitnie grać w teatrze, 

zdobywając uznanie krytyków, czy robić karierę w serialach i reklamach, zyskując sympatię przeciętnego 
odbiorcy. Aby sprostać  wymaganiom rynku, musi używać botoksu i 
innych zabiegów medycyny estetycznej. 

Według mnie jest to świetnie zagrana postać, która tworzy 
doskonałe dialogi z Beatrycze. Tutaj muszę podkreślić jeszcze 
jedną zaletę tej sztuki - momentami jest naprawdę komiczna. 

Beatrycze to doświadczona aktorka, której też marzy się 
błyskotliwa kariera poza teatrem. Największą moją sympatię budzi 
jednak postać Michała, który jest wierny swojej grze scenicznej i 
całkowicie się jej poświęca.   

Myślę, że gra aktorska to dość mocna strona tego spektaklu. 
Jedynie postać reżysera została według mnie zagrana nieco 
sztucznie. 

Sztukę odbieram bardzo pozytywnie, bo porusza problem 
klasycznego teatwe współczesnym świecie: czy jest dla niego 
miejsce w obecnym, kolorowym, szybkim i żądnym sensacji  życiu? 
A jeśli tak, to w jakiej formie - dawnej, klasycznej - czy może w 
zmienionej, dostosowanej do zmieniającego się życia? 

Sztuka zmusza do refleksji, wyzwala dyskusję, ale w sposób 
niezwykle przyjemny, ciekawy i zabawny. 

Iga Marusik,  klasa 7b 

 

 



 

 


