
Powoli kończy się rok szkolny. Czas 
na pierwsze podsumowania. Nastrój 

nostalgii dotyka klasę III gimnazjum i 6 
szkoły podstawowej. Jakie to były lata, 
stracone czy owocne, postanowili się z 
nami podzielić jeszcze gimnazjaliści An-
tek Majewski i Maciej Łukasik. 
Na szczęście jeszcze się nie żegnamy. 
Przed nami niezwykle owocna końcówka 
maja i czerwiec. Zaraz większość z nas 
wyrusza na Zielone Szkoły, a wcześniej 
będziemy aktywni na corocznym Święcie 
Saskiej Kępy. Jeśli jeszcze nie wszyscy 
wiedzą, jak będziemy na nim  widoczni, 
informujemy wewnątrz „Kuriera”.
Za nami jest Międzynarodowy Dzień Te-
atru. Dlatego postanowiliśmy Wam przybli-
żyć wiedzę na ten temat. Przygotowaliśmy 
kompendium wiedzy o teatrze i związany z 
tym quiz. Spróbujcie rozwiązać.
Przypomnimy Wam także przygotowany 
przez Gimnazjum poranek poetycki. Nikt 
się nie spodziewał, że w jednym z naszych 
kolegów drzemie taki talent poetycki!
Jeśli znajdziecie chwilę czasu, przeczytaj-
cie też  książkę, którą polecamy. Wyciska z 
oczu łzy ale nie jest adresowana tylko dla 
dziewczyn!

Jak więc widzicie sporo się ostatnio 
działo, a i sporo atrakcji przed nami. Z 

tego co się wydarzy też oczywiście zdamy 
relację w ostatnim już w tym roku szkol-
nym numerze „Kuriera z Paryskiej”.

JULIA SIKORSKA, redaktor naczelna

No i stało się, niestety
Koniec gimnazjum. Trzy lata minęły w 
mgnieniu oka. To były niesamowite dni. 
Jedne lepsze, drugie gorsze. Paryska 
okazała się  szkołą niepowtarzalną, 
jedyną w swoim rodzaju. Kameralna 
atmosfera i niewielkie liczebnie klasy 
sprawiały, że można było poczuć się 
jak w domu, atmosferę panującą w 
szkole  dodatkowo potęgowali przyjaźnie 
nastawieni nauczyciele.
Zdawałoby się, że nauczyciele mogą być 
albo „fajni”, albo dobrze uczyć. Nasze 
gimnazjum  łamie ten stereotyp. Wymagania 
w stosunku do uczniów są duże, jednak 
owocuje to już od  paru lat dobrymi wynikami 
egzaminów.
Mam nadzieję, że i naszej klasie uda się 
utrzymać ten poziom. Myślę jednak, że 
najbardziej  w pamięci zapadną wspólne 
wyjazdy na Zieloną Szkołę. Początkowo, 
chyba za każdym razem, widząc po raz 
pierwszy plan atrakcji i miejsce wypoczynku 
wszyscy zapowiadali, że nie pojadą. 
Ostatecznie jednak wyjazd okazywał się 

bardzo udanym i nigdy nie zdarzyło się, żeby 
ktoś narzekał.
Idąc po raz pierwszy do tej   szkoły, na 
egzamin decydujący o przyjęciu do niej, 
zastanawiałem się czy to dobry wybór. 
Teraz, po trzech latach, mogę bez wahania 
odpowiedzieć: zdecydowanie tak!.
Aż trudno uwierzyć, że w tak niepozornym 
budynku, kryje się tak niesamowita szkoła. 

Jednak „coś się kończy, a coś się zaczyna”. 
Dzięki świetnemu przygotowaniu możemy 
teraz wybierać spośród najlepszych 
warszawskich liceów. Z pewnością mimo 
zmiany szkoły, do czego jesteśmy zmuszeni, 
jestem przekonany, że wszyscy z chęcią 
będziemy odwiedzać tę szkołę i wspominać 
stare dzieje.

ANTEK MAJEWSKI

Niedawno musieliśmy stawić czoła nieco-
dziennemu wyzwaniu jakim jest egzamin 
gimnazjalny. Sześć arkuszy które zdecy-
dować mogą o dalszym naszym życiu.

Mimo całego tego napięcia i powagi, udało 
nam sie zachować spokój i dumnie stanąć 
na spotkanie z nauką. Wszystko minęło w 
mgnieniu oka i zanim sie obejrzeliśmy, czas 
egzaminów dobiegł końca. Równie szybko 
minęły całe trzy lata edukacji w Społecznym 
Gimnazjum nr.3, dlatego sądzę iż nadarza 
się idealna okazja, by spojrzeć na wszystko 
z perspektywy czasu.
Gdy przed trzema laty po raz pierwszy 
przekroczyliśmy próg gimnazjum, egzamin 
pozostawał dla nas jedynie odległą, nieza-
przątającą myśli przyszłością. Do wielu z 
nas jeszcze na początku klasy trzeciej ta 
nieuchronna oczywistość nie docierała, na 
co sam jestem przykładem…

Dopiero pod koniec lutego uświadomi-
łem sobie ,że czas zaprzyjaźnić się ze 
szkolnymi podręcznikami. Patrząc na to, 
ile czasu miałem i jak wiele do zrobienia, 
zrozumiałem, że mogłem wykorzystał le-
piej wcześniejsze miesiące. Mimo wszytko 
uważam, iż egzamin poszedł nam dobrze 
i będziemy zadowoleni, gdy w czerwcu 
przyjdą wyniki. Wszystkim nauczycielom 
którzy dołożyli wszelkich starań, by wła-
ściwie nas przygotować, należą sie gorą-
ce podziękowania.
Trudno w krótkim tekście podsumować 
wszystko, bez używania ogólników. Tym nie-
mniej, reasumując: czas spędzony  w tym 
gimnazjum jak i sam egzamin były niewąt-
pliwie pouczającym doświadczeniem, które 
zapadnie nam w pamięć. Okres trzech lat 
może sie wydawać dość długi, jednak wszyt-
ko przeminęło z wiatrem.

MACIEJ ŁUKASIK

Przeminęło w wiatrem
Jeden z ostatnich naszych wspólnych wyjazdów gimnazjalnych. Kraków, październik 2014
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„Romeo i Julia”, w reżyserii Marty Adadyńskiej,  wystawione przez uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej, maj 2013

Sens istnienia teatru
Teatr to dziedzina sztuki, polegająca na reali-
zacji scenicznych utworów literackich, prze-
znaczonych na scenę bądź też adaptowanych 
przez reżysera. Każde przedstawienia jest 
olbrzymim przedsięwzięciem, wymagającym 
współpracy i wytrwałości nie tylko aktorów, 
lecz i całej masy techników, charakteryzato-
rów, scenografów.

W ciągu paru ostatnich lat teatr znacznie pod-
upadł, wielu widzów przeniosło swoje zaintereso-
wanie na kinematografię i telewizję, sprawiając, 
iż ponownie stał się miejscem spotkań elit inte-
lektualnych oraz ludzi, którzy do owej grupy pra-
gną przynależeć. Mimo to część sztuk dalej cie-
szy się niegasnącą popularnością – w Londynie 
musical Les Miserables jest grany nieprzerwanie 
od 1985 roku! 

Szkoła życia
William Shakespeare, angielski dramaturg, koja-
rzony przede wszystkim z tragedią romantyczną  
wszech czasów pt. „Romeo i Julia”, (choć we-
dług mnie niesłusznie, bowiem pisarz posiada w 
swoim dorobku literackim znacznie istotniejsze 
dzieła, choćby takie jak „Hamlet” czy „Kupiec we-
necki”), stwierdził, że „świat jest teatrem, aktorami 
ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają”. Zawarł 
w owym twierdzeniu sporo prawdy, ze względu na 
sztuczność i nieautentyczność niezliczonej liczby 
ludzi na całym świecie, którzy przez większość 
życia odgrywają jedynie stworzoną przez siebie 
rolę. Dlatego też teatr przez wieki był miejscem 
,w którym pokazywano archetypy człowieczych 
zachowań, mające nakierowywać publikę na wła-
ściwy styl życia, innymi słowy uczyć jak żyć. 

Teatr klasyczny,
którego właśnie podstawowym założeniem była 
nauka ludności, powstał w starożytnej Grecji. 
W czasie Wielkich Dionizji, które były świętem 
poświęconym bogu winorośli oraz dobrej zaba-
wy - Dionizosowi, wystawiano trzy tragedie oraz 
jedną komedią . Początkowo na scenie występo-
wał tylko jeden aktor; drugiego aktora wprowadził 
Ajschylos, natomiast trzeciego Sofokles. W ob-
chodach tego święta mogli brać udział wyłącznie 
mężczyźni, którzy wchodzili w rolę wszystkich 
postaci, również tych żeńskich; ponadto noszono 
na twarzy maskę, która jednoznacznie pokazywa-
ła emocje bohatera – gdy był szczęśliwy, kąciki 
narysowanych ust był skierowane ku górze, na-
tomiast w chwili smutku bądź też dylematów mo-
ralnych na masce malował się wyraźny grymas. 
W dzisiejszych czasach niewielu dyrektorów te-
atralnych decyduje się wystawiać sztuki w stylu 
tradycyjnym, w których cała uwaga odbiorcy skie-
rowana jest wyłącznie na trzech aktorów, a akcja 
dzieje w jednym, określonym miejscu. Przed-
stawienie „Trzydzieści dwa omdlenia” Antonie-
go Czechowa (wystawiane obecnie na deskach 
Teatru Polonia) w adaptacji i reżyserii Andrzeja 
Domalika jest jednym z nielicznych wyjątków – 
mimo że dzieło nawiązuje do teatru klasycznego, 
to sama treść znacznie odbiega od starożytnej 
tematyki, powodując ogólnie rozbawienie i wywo-
łując salwy śmiechu na widowni. Aktówki „Niedź-
wiedź”, „Oświadczyny” i „Historie zakulisowe” 
od początku do końca są sytuacyjne, komiczne, 
pełno w nich zabawnej gry mimicznej i humoru, 

zawierają wiele nonsensownych  na pozór dia-
logów. Jak pisze Anna Mrożek w recenzji sztu-
ki: „Jednoaktówki Czechowa są przezabawnymi 
opowieściami o życiu rosyjskiego ziemiaństwa 
XIX wieku, ale i dzisiaj są aktualne i w sugestyw-
ny sposób prezentują ludzkie słabości, niedosko-
nałości, próbę ukrywania prawdziwych namiętno-
ści”. Nic dodać, nic ująć.  

Największe lata świetności
teatru przypadają na okres oświecenia. W 1765 
roku z inicjatywy ostatniego króla Polski Stani-
sława Augusta Poniatowskiego został utworzony 
pierwszy polski teatr publiczny. 18 lat później w 
roku 1783 powstał Teatr Narodowy, a jego dyrek-
torem został Wojciech Bogusławski, który do dziś 
uznawany jest za ojca teatru polskiego. W czasie 
obrad Sejmu Czteroletniego wystawił „Powrót po-
sła” Juliana Ursyna Niemcewicza, propagując w 
ten sposób idee reformatorskie, a także ośmie-
szając obóz konserwatywny. 
W oświeceniu rozwinęły się też  inne formy przed-
stawiania określonych zdarzeń, takie jak balet, 
opera czy pantomima. Na początku wieku XX 
utworzył się tzw. teatr awangardowy, którego ce-
chuje m.in. deformacja rzeczywistości, grotesko-
we i absurdalne ukazywanie świata, tworzenie 
karykaturalnych postaci oraz brak równowagi po-
między walorami estetycznymi (komizm miesza 
się z tragedią). Dla wielu widzów ten rodzaj sztuki 
jest niezrozumiały, przerysowany, zbyt zagma-
twany, lecz uważam, iż wszystko zależy od tego, 
w jaki sposób zrealizuje się swój cel.
Marek Hłasko w autobiografii zatytułowanej 
„Piękni dwudziestoletni” dosyć klarownie opisał 
spadek zainteresowania utworami sprzed lat, a 
także wzrost popularności groteski – „Ucieczka w 
śmieszność i groteskę stała się jedyną możliwo-
ścią uniknięcia śmieszności: lepiej być błaznem 
grającym przed pełną salą niż Hamletem prze-
mawiającym do pustych krzeseł”. Ludzie powoli 
przestawali się interesować utworami bogatymi w 
złożone dylematy moralne, mocno oddziaływują-
cymi na emocje widza, zaczęli pragnąć widowisk 
zabawnych, ośmieszających konkretne grupy 
osób, co świadczy o poważnej zmianie w umy-
słach obywateli. 

Młodzi i starsi
Obserwując współcześnie podejmowane decyzje 
dotyczące rodzaju widowiska, można zauważyć 
dosyć intrygującą rozbieżność. Młodzież prze-
ważnie wybiera spektakle awangardowe, nowa-
torskie, które zrywają z klasycznymi, utartymi 
schematami, cechujące się specyficznym poczu-
ciem humoru oraz większą swobodą interpreta-
cji zachowań bohaterów. Natomiast ludzie starsi 
raczej decydują się na sztukę tradycyjną, nieco 
skromniejszą i nie organizowaną z takim rozma-
chem jak w przypadku teatru nowoczesnego, lecz 
za to ukazującą prawdziwość ludzkich zachowań, 
podkreślającą emocje, uczucia aktora oraz nie-
rzadko będącą analogią do prawdziwych wyda-
rzeń.
Przyczyną tego zjawiska nie jest fakt, iż młode 
pokolenie nie posiada wrażliwości na krzywdę 
ludzką, gdyż sama obecność w teatrze świad-
czy o pewnej subtelności czy chęci poszerzania 
swych horyzontów kulturowych – młodzi ludzie 
otoczeni praktycznie ze wszystkich stron koloro-
wymi i krzykliwymi reklamami, filmami przepełnio-
nymi wspaniałymi efektami specjalnymi, oczekują 
prawdziwego widowiska, które w ich mniemaniu 
jedynie może im zapewnić awangarda w sztuce, 
teatrze. 
Zarówno teatr tradycyjny jak i nowatorski ma 
swoich zwolenników i przeciwników, odbiór sztuki 
zależy tak naprawdę od charakteru, osobowości 
odbiorcy. Osobiście nie potrafię jednoznacznie 
wybrać jednego z wyżej wymienionych rodzajów 
teatralnych, gdyż z jednej strony uwielbiam barw-
ne, robione z przepychem musicale pełne ruchu, 
tańca, muzyki, lecz również zachwyciłam się 
sztuką „32 omdlenia”, będącą całkowitym przeci-
wieństwem broadwayowskich widowisk. 

Jakie zatem jest znaczenie teatru,
po co w ogóle istnieje? Według mnie znakomicie 
ujęła to  Tove Jansson, fińska pisarka : „Teatr jest 
najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam poka-
zuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pra-
gnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jacy są”. 

JULIA SIKORSKA
Quiz o teatrze na stronie obok
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Quiz o teatrze
Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Teatru. W związku z tym, przygotowali-
śmy  krótki quiz, w którym możecie sprawdzić 
swoją wiedzę.
Nie martwcie się, mimo, że rok szkolny kończy 
się i wszyscy chcą nas ocieniać, z tego testu 
ocen nie będzie.

1. Co decyduje o tym, że utwór literacki moż-
na nazwać dramatem?
a) Obecność dialogów
b) Podział na akty i sceny
c) Bezpośrednie przedstawienie świata
d) Postacie bohaterów

 
2. Który z wymienionych dramatów Williama 

Szekspira nie jest tragedią?
a) „Hamlet”
b) „Makbet”
c) „Sen nocy letniej”
d) Żaden z wymienionych 

3. Twórcą Teatru Narodowego w 1765 roku 
był :
a) Stanisław Moniuszko 
b) Stanisław August Poniatowski
c) Ignacy Krasicki
d) Wojciech Bogusławski 

4. Który z cytatów pochodzi z dramatu Juliu-
sza Słowackiego pt. „Balladyna”? 
a) „Słowicze dźwięki w mężczyzny głosie, a w 

sercu lisie zamiary”
b) „Więc obie kochać, a jedną zaślubić? Lecz 

którą kochać? Którą tylko lubić?”
c) „Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, 

nie chciałam zamęścia”
d) „Ach, na serca mego grzędzie, niech twe 

ziarnko bujać raczy” 

5. Która z wymienionych cech jest charakte-
rystyczna dla dramatów romantycznych? 
a) Tragizm
b) Fantastyka
c) Wątki romansowe
d) Monologi

FC Paryska
reaktywacja
Nasza drużyna  FC Paryska grała w  turnieju piłkarskim, 
zorganizowanym przez Akademię Wychowania Fizycznego. 
Dotarli do rozgrywek finałowych. Co prawda, pucharu nie 
zdobyli ale wykazali się dużą wolą walki.
Początkowo mało kto stawiał na naszą, gimnazjalną ekipę. Był 
problem ze składem. Z końcem roku szkolnego 2013/14 odeszli 
przecież bardzo ważni zawodnicy, kończący wówczas 3 klasę 
gimnazjum. W tym roku ostatecznie naszymi reprezentantami zo-
stali  Michał Rączka (kapitan drużyny), Maks Szabatin, Paweł Wa-
trakiewicz, Kajtek Cassino, Kamil Abroziak  i Janek Szklarzewicz. 
Teraz się nie udało ale liczymy, że w przyszłym roku szkol-
nym będzie lepiej. Mamy nadzieję, że drużynę wzmocnią nowi 
uczniowie klasy 1. A kapitanowi, który wkrótce będzie absolwen-
tem szkoły, życzymy piłkarskich sukcesów.  Niech grają na miarę  
Grzegorza Krychowiaka (pomocnik w Sevilla FC), którego ci któ-
rzy są szczęśliwymi posiadaczami biletów na finał Ligii Europej-
skiej, zobaczą wkrótce na Stadionie Narodowym

Sevilla FC na Stadionie Narodowym a…

Już jutro, 23 maja, po raz kolejny spotykamy się wspólnie na Święcie Saskiej Kępy. 
Czekają na  nas liczne atrakcje i uroczysta parada na Francuskiej. My też aktywnie 
uczestniczymy w tym wydarzeniu.
W tym roku co prawda nie będziemy występować na głównej scenie, opodal naszej szkoły 
ale i tak będziemy obecni podczas tego wydarzenia. Gimnazjum będzie miało swoje sto-
isko naukowe. Wszystkim chętnym chcemy przybliżyć naukę od „ludzkiej strony”. Zapre-
zentujemy proste doświadczenia fizyczne, które tłumacza wiele zjawisk nas otaczających. 
Obecni będziemy od godziny 14.
Ale to nie koniec atrakcji i naszej, szkolnej obecności. Jeszcze przed paradą, która jest 
zaplanowana na godz. 14, klasy I-III naszej szkoły podstawowej mają specjalny pokaz ta-
neczny. Uwaga – nie będzie on na głównym  trakcie ulic Francuskiej i Paryskiej. Zatańczą 
w pobliskim ogródku jordanowskim, który mieści się przy ul. Nobla. Występy dla naszej 
szkoły zaplanowane są od 11.35 do 12.05. 
Patronem tego wydarzenia w naszej szkole jest pani Krystyna Krysiuk a pomagają jej pa-
nie Agnieszka Czyżewska, Marta Adadyńska, Martyna Łochowska i Katarzyna Kabzińska.
Serdecznie Wszystkich zapraszamy.

23 maja Święto Saskiej Kępy

Nauka i taniec

Tak było przed rokiem...

Odpowiedzi:
1a, 2c, 3b, 4b, 5a/5b (obie są prawidłowe)



Poranek poetycki
Uczniowie gimnazjum otworzyli 
kawiarnię literacką. Wystrój klasy 
lekcyjnej zmienił sie diametralnie. 
Zamiast ławek - stoliki, na nich wy-
śmienite ciastka i napoje, a atmosfe-
ra bliska nastrojowi czytanej poezji.
Były to wiersze Maćka Łukasika - 
ucznia klasy IIIg. Czy właściwie zostały 
odczytane myśli wyrażone w prezento-
wanych tekstach kolegi - wie tylko sam 
autor. Nam i wszystkim, którzy odwie-
dzili kawiarenkę poetycką bardzo się 
podobały. Byliśmy pod wrażeniem, że 
w Maćku kryje się taki talent!        (red)

Coraz szybciej
Coraz szybciej gna godzina,
coraz szybciej pędzi czas,
gdzież tu życie, marna chwile,
w fortepianie zabrzmiał las.
Nikt spamiętać już nie może
stare lata, dawne dzieje,
czasu błonie ,wielkie morze
i już kogut tylko pieje,
by następny dzień przywitać.
Strudzeń, zmartwień oceanów,
grzbiety fal już się przeleją,
zgniotą, stłamszą, zniszczą, spalą
lecz nadziei nie odbiorą.

Gdy ta godzina
Gdy nadejdzie ta godzina,
gdy nadejdzie już ten dzień,
wtedy razem zasiądziemy,
wśród powagi naszych dusz.
Oceanu wszystkich myśli,
grzbietów fale poczną lać,
by już gładko na papierze,
pozostawić blady ślad.
By nadziei, naszych marzeń,
ustanowić wątły los,
by na zawsze zdecydować,
nici naszych dalszy bieg.

Karawany
Karawany naszych wspomnień,
odjeżdżają w siną dal.
Nikt już dłużej nie pamięta,
bo i po co tracić czas ?
Jednak wolę sie zatrzymać,
wśród dziecinnych godzin lat,
by przypomnieć w głębi duszy,
świerszczy dźwięk, wiatru szum,
by zobaczyć w dali czasu,
co straciło już swój blask.
Gdy wspomnienia dawne ścigam,
serce me ogarnia czar,
bo w tym świecie, w tej mizerii,
ukojenia zaznać czas.

Pogrzeb mój
Dzwony zabiły,
truchło jeszcze świeże,
zabite w trumnie dębowej,
by spocząć wśród przodków,
snem ostatecznym ,
zasłużonym zmorzone.
Kapłan orszaku,
istot prowadzi.
Ku matce ziemi,
podążają me zwłoki.
W blasku drewnianym,
ostatnie promienie.
Ach żegnaj ,żegnaj,
okrutny świecie.

MACIEJ ŁUKASIK

to książka dla młodzieży napisana przez Johne’a Greena. Jest to historia nastolatków, 
którzy w obliczu choroby przeżywają wspaniałe historie.

Nastoletnia Hazel Grece opowiada historię swojego życia, które zdominowała choroba. Rak nie 
pozwala bohaterce żyć normalnie. Uczestniczy w grupie, dotkniętych chorobą nowotworową 
gdzie można nauczyć się, jak dzięki wierze poradzić sobie z depresją i chorobą. Jej całkowitą od-
mianę przyniesie spotkanie z Augustusem, który od pierwszego wejrzenia zakochał się w Hazel. 

Pomaga jej spełniać marzenia i zapomnieć o chorobie.
„Gwiazd naszych wina” nie jest pierwszą książką o śmiertel-
nej chorobie wśród młodych ludzi. To co ją wyróżnia spośród 
innych to nastawienie autora do choroby. Nie próbuje pokazać 
jej w sposób „upiększony”. Przekonuje, że z rakiem trzeba się 
zmierzyć i walczyć o życie.
Hazel toczy walkę samą sobą, chorobą i otoczeniem. Odnosi 
małe sukcesy, jednak również często przegrywa. 
Myśl śmierci przeraża wszystkich nas. Zapomnienie, koniec, 
niepamięć. Nie wiemy, co jest, gdy zapadniemy w głęboki sen.
Książka ta uczy nas, żeby żyć chwilą, nie przejmować się tym, 
co nastąpi.
„Gwiazd naszych wina” to przepiękna, wzruszająca i skła-
niająca do refleksji powieść. Rzadko można spotkać książkę 
o śmiertelnej chorobie, w której motywem przewodni nie jest 
śmierć sama w sobie, lecz walka z prawdziwym „ja” sprzed 
choroby.

KASIA NAWROT

Polecamy  

Gwiazd naszych wina


