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Przede wszystkim trzeba marzyć ..
Naszym pedagogom, z okazji ich niedawnego święta, Ignac pozwolił trochę odpocząć i tym razem, już nie 
po raz pierwszy zresztą, poprosił o rozmowę jednego z Rodziców naszych uczniów, panią Martę Bizoń 

Ignac :  Większość Naszych czytelników pewnie rozpoznaje  Panią 
głównie  jako aktorkę, teatralną i filmową,  najmłodsza cześć – mamę 
Matyldy i Mateusza, uczniów naszej szkoły, ale my chcielibyśmy, z 
uwagi na  niedawno obchodzony Międzynarodowy Dzięń Muzyki, 
zacząć naszą rozmowę o Pani i muzyce, o śpiewaniu .. jak to się zaczęło 
i jakie zajmuje w Pani życiu miejsce ?
Marta Bizoń : To dokładnie  zaczęło się  tak jak u wszystkich 
dziewczynek , które marzą o tym żeby zostać piosenkarkami – ja 
chciałam zostać piosenkarką  i gdybym wiedziała wtedy , w moich 
rodzinnych Wadowicach, że gdzieś na Śląsku, a dokładnie w 
Katowicach, jest taka szkoła dla wokalistów , chociaz to jest szkołą 
typowo dla wokalistów jazzowych, to pewnie bym tam się znalazła, ale 
wiedziałam tylko o szkole teatralnej w Krakowie i tam spróbowałam po 
liceum się dostać. Nie udało mi się za pierwszym razem, studiowałam 
polonistykę;  nie żałuję tego roku, nawet tak się dobrze złożyło że jako 
uczennica, która poszła o rok wcześniej do szkoły mogłam ten rok 
spokojnie sobie spożytkować na cos innego , a język polski był zawsze 
moim ulubionym przedmiotem. Po tym roku spróbowałam jeszcze raz , 
dostałam się i dziś bardzo się z tego cieszę, że nie wiedziałam, że jest 
szkoła wokalna w Katowicach i że zdecydowałam się na szkolę 
teatralną. A w szkole teatralnej miałam okazję  uczenia się nie tylko gry 
aktorskiej, ale również miałam taki przedmiot jak piosenka i stąd  teraz 

ta możliwość, że po szkole teatralnej gram nie tylko w spektaklach dramatycznych, ale również w 
spektaklach muzycznych i ubolewam że tak niewiele ich jest w Krakowie, bo moim ukochanym rodzajem 
spektaklu jest musical i ciągle mi się marzy żeby w takiej produkcji zagrać. Wychowałam się na 
przedwojennych filmach muzycznych , czy to polskich czy broadwayowskich i ten gatunek bardzo mi 
odpowiada.
I.: Czy gra Pani na jakimś instrumencie ? 
M.B.: Nie i żałuję że nie mam takich umiejętności,  tym bardziej że szkolę muzyczną miałam dwa kroki od 
bloku w którym mieszkałam, ale jak moja mama poszła na zebranie to pani powiedziała, że musi być 
instrument w domu, a my w dwóch pokoikach z babcią raczej nie mielibyśmy gdzie tego instrumentu 
zmieścić. Bardzo więc ubolewam, że nie nauczyłam się grać na żadnym instrumencie, a teraz jest już za 
późno. 
I.: Niektórzy mówią, że nigdy nie jest za późno .. A czy jest jeden instrument, ulubiony , którego najbardziej 
lubi pani słuchać ? 
M.B.: Bardzo lubię fortepian , dlatego też moje dzieci uczą się grać na fortepianie, mój mąż gra na gitarze, 
ale lubię różne rodzaje instrumentów i każdy rodzaj wydawanej przez dany instrument  muzyki, bo ja w 
ogóle lubię muzykę. W naszym domu jest bardzo dużo muzyki – nie chciałabym wskazywać szczególnie 
jednego rodzaju bo nie ma we mnie czegoś takiego, że ten instrument mi się podoba, a ten nie. Odkryłam 
fortepian z racji tego, że dzieci się uczą, grają i ten fortepian jest u nas w domu i tak mówię, że odkąd on  
stanął u nas w domu to się zrobiło tak uroczyście. Więc może powiedzmy ,że najbardziej lubię fortepian. 
I.: Różne rodzaje muzyki .. a  jakiej  muzyki słychać w domu najwięcej ? Poza tym, że pewnie słychać męża , 
który ćwiczy .. 
M.B.: Mąż to jest trochę ostrzejsze brzmienie, więc powiedzmy, że on się tylko rozgrzewa w domu, a ćwiczy 
poza domem tam gdzie spotyka się ze swoimi  muzykami. Ja słucham też różnej muzyki. Poważnej słuchamy 
w samochodzie. Kiedy jeździmy to bardzo lubimy kanał RMF Classic , on bardzo uspokaja. W domu ? Różnie .  
Czasami słucham muzyki, której akurat muszę się nauczyć bo gdzieś jest jakiś koncert, uczę się  piosenek 
które mam zaśpiewać, mąż ma też ulubione swoje płyty, Matylda po prostu śpiewa od rana do wieczora, 
więc ta  jest muzyka na okrągło i czasami modlę się żeby był jeden taki dzień w ciszy , bo też jak jest już taki 
tego przesyt to się i muzyki odechciewa … Ale musicale, ja głównie musicale. Trzy lata temu, na rocznicę 
ślubu mąż nam zafundował wyjazd do Anglii -  byliśmy z dziećmi w Londynie i oglądnęliśmy w teatrze 
„Nędzników” i po tym spektaklu kiedy przyjechaliśmy do domu to na okragło słychać było  muzykę z tego 
przedstawienia. 
I.: W ubiegłym roku ukazała się Pani ostatnia płyta „TU i TU” , na której poprzez piosenki opowiada Pani o 
swoim życiu w dwóch światach – proszę nam opowiedzieć o tych światach coś więcej 
M.B.: To jest świat mojej pracy, sceny, rampy, bankietów, kostiumów , charakteryzacji – wszystkiego tego co 
się wiąże z moim zawodem. Ten drugi świat to jest świat domu. Ja świadomie zostałam aktorką i świadomie 
założyłam rodzinę, chciałam mieć męża , dzieci . Te  piosenki  - to jest 12 utworów, które specjalnie  zostały 
napisane dla mnie przez Michała Chludzińskiego, autora tekstów  (którego dwie córki też chodzą do tej 
szkoły) i Olka Brzezińskiego, wspaniałego krakowskiego kompozytora. Z każdą z tych piosenek wiąże się  jakaś 
historyjka. Każda z tych piosenek opowiada o tym  jak te dwa światy się przenikają, to tu i tu,  tak jakbym 
jedną nogą była tu - w teatrze i jedną nogą tu – w domu. Czasami jest tak, że rzeczywiście  te dwa światy się 
uzupełniają, współdziałają - absolutna symbioza, a są takie chwile kiedy one kompletnie do siebie nie 
przystają i wynika z tego czysty kabaret. Doprowadza to do różnych,  śmiesznych sytuacji i to mnie 
zmotywowało do tego, żeby taka płyta powstała, żeby ludzie zobaczyli, że te  aktorki to nie tylko wychodzą 
na scenę i są pięknie ubrane i uczesane i jeszcze do tego ładnie grają, ale, że też te kobiety są normalnymi 
matkami, które się na co dzień borykają z tymi samymi kłopotami co oni..
I.: .. że bywają zmęczone .. 
M.B.: Tak, dokładnie .. i myślę, że każda kobieta coś tam dla siebie znajdzie i siebie odnajdzie. A i panom się 
te piosenki bardzo podobają , szczególnie jedna, która opowiada „o kochance męża mego ”, a w całej tej 
historii chodzi o to, że kochanką jest piłka nożna i że trudno z nią wygrać.  
I.: Cofając się  w czasie przypominam sobie inny  tematycznie utwór, „Taki kraj”, i Pani  wzruszające 

wykonanie tej piosenki w „Piwnicy pod Baranami” , już wiele lat temu 
https://www.youtube.com/watch?v=RoidjHh1W2w . To piosenka  ….patriotyczna , prawda ?  Jakie lekcje 
patriotyzmu dzisiaj , poza słuchaniem takich piosenek daje Pani swoim dzieciom ? 
M.B.: My jesteśmy bardzo pod tym względem wyczuleni i staramy się w domu o takich rzeczach rozmawiać. 
Mój mąż miał od strony swojej mamy całą rodzinę lotników - to byli oficerowie Wojska Polskiego, którzy 
zasłynęli jako świetni żołnierze i z tego powodu ma bardzo dużą wiedzę na ten temat i się tym interesuje. 
Staramy się to dzieciom przekazywać, aby wiedziały dlaczego wszystkie święta patriotyczne trzeba 
uszanować. Gdziekolwiek byśmy nie byli 1 sierpnia , albo przystaniemy w samochodzie , albo rozmawiamy 
na ten temat, pokazujemy dzieciom że to była ważna data, Powstanie Warszawskie. Dla mnie słowo 
patriotyzm to nie jest puste słowo, a tożsamość z tym narodem i z jego historią jest bardzo ważna. 
I.: A patriotyzm na co dzień, poza tradycjami, rozmowami o historii ..
M.B.: My nie narzekamy w domu na nasz naród, na nasz kraj, na nasze władze . Możemy sobie o tym 
porozmawiać w gronie znajomych, ale dzieci muszą wiedzieć i czuć, że są w tym kraju i że ktoś o nich myśli, a 
nie zastanawiać się gdzie by tu wyjechać, uciec .. Nie rozliczam tu nikogo z wyjazdów zagranicznych za pracą 
–  nie o to chodzi.  Chodzi o to żeby one poczuły się w tym kraju dobrze, bo można się w tym kraju czuć 
dobrze. Każdy kraj ma swoje bolączki ale i tu można coś zrobić. Jestem Polką, jestem Polakiem, nie mogę 
wyłącznie od tego kraju żądać,  muszę temu krajowi też cos dać . I dlatego razem mężem inwestujemy w 
wiedzę i rozwój naszych dzieci, po to żeby one kiedyś nie musiały narzekać na ten kraj i nie musiały uciekać 
za chlebem. I mam nadzieję że dzięki tej wiedzy która im przekazujemy, będą tutaj szukały, próbowały. Bo 
łatwo jest powiedzieć : „Polska jest be  -wyjeżdżam”. Czasami koledzy narzekają, że w teatrze jest źle, a w 
innym jest dobrze. Ja miałam to szczęście, że zagrałam tutaj w  prawie każdym teatrze gościnnie. I wszędzie 
jest tak samo, wszędzie są problemy, choć ich może z zewnątrz nie widać. I tak jest pewnie w każdej 
instytucji – człowiek myśli, że gdzieś obok jest lepiej . Nieprawda.
I.: Takie myślenie, że po drugiej stronie płotu trawa jest bardziej zielona .. 
M.B.: To jest ucieczka przed własnymi problemami, przed własnym nieradzeniem sobie z kłopotami, a 
prawda jest taka, że tam gdzie my pójdziemy – to pójdzie za nami.
I.: Gdybyśmy jeszcze raz i jeszcze bardziej cofnęły się w czasie .. W jednym z wywiadów wspomina Pani o 
swojej przygodzie z harcerstwem – co ta przygoda  dała  Pani wtedy, czym jest dzisiaj ? 
M.B.: Matylda jak to przeczyta to się pewnie obrazi (śmiech) ale .. Mój mąż co roku mówi „ namiot i 
jedziemy” a ja mu na to : „Ty chcesz wstawać w środku nocy na wrzask ' Mamo, pająk ! ' i szukać tego pająka 
? Ja się na to nie piszę ! Nie wyobrażam sobie mojego starszego dziecka pod namiotem, choć nie mówię, że 
ona nie jest zahartowana bo my dwa miesiące w roku spędzamy na wsi. Natomiast ja byłam w trzeciej klasie 
szkoły podstawowej kiedy pojechałam na pierwszy obóz zuchowy, a  potem moja przygoda z harcerstwem 
trwała do samego końca dopóki nie wyjechałam na studia ,a do dzisiaj spotykam się z e znajomymi z tego 
wadowickiego kręgu , wiele nas łączy, to są przyjaźnie które trwają. Harcerstwo to jeden z bardzo pięknych  
etapów w moim życiu. Byłam tak zła na moją mamę, która pożyczyła komuś mój mundurek i ten mundurek 
do mnie nie wrócił. Powiedziałam jej : „mogłaś chociaż te sprawności i krzyż odciąć .. czy ty wiesz, że na tej 
spódnicy był przekrój wszystkich obiadów jedzonych gdzieś na jakichś wartach ? 
I.: A propos'.. Była taka  sprawność „trzy pióra” - Pani ją zdobyła). Co to za sprawność i czemu ona służy ? 
M.B.: Jeden dzień nie wolno nic mówić , w drugi dzień nie wolno nic jeść, a w trzeci wychodzi się na całą 
dobę poza obozowisko, do lasu. Najtrudniej mi szło z mówieniem (śmiech) a to jeszcze koledzy złośliwi 
podpuszczają. Ja nawet  pamiętam, że mi podrzucili mysz do śpiwora - taką biała hodowlaną myszkę - ale i 
wtedy nic nie powiedziałam. To było na na obozie w Zalesiu pod Stryszowem. Nie pamiętam dokładnie doby 
poza obozowiskiem. Chyba to musiałam wyprzeć z pamięci, musiało to być raczej  traumatyczne, ale 
zdobyłam tę sprawność. Z jedzeniem to nie było problemu , bo ja w ogóle zawsze byłam strasznym 
niejadkiem.  A na obozie wkładało się wszystko do jednej menażki , robiło się jedną wielką bryję i po prostu 
się jadło. I człowiek żył , i sól można było dać i pieprz ..
I.: My dzisiaj jako rodzice jesteśmy chyba trochę przewrażliwieni .. 
M.B.: Tak, ja nie mogę tym samym widelcem położyć sałatki dla siebie i przerzucić  ziemniaków na talerzu 
Mateusza … Zresztą ja nie wiem co oni by tam jedli bo jedzą tylko makaron. Może trzeba by było spróbować  
wysłać ich do lasu na takie trzy dni i zobaczyć  .. jakoś by sobie poradzili
I.: Po koniec naszej rozmowy prosilibyśmy o radę …. Jest Pani artystką, która wiele osiągnęła. Nasza szkoła 
jest też szkołą artystyczną i pewnie niejeden uczeń marzy o  karierze artysty.  Piękna droga ale  przecież 
niełatwa . Co by Pani podpowiedziała naszym uczniom , którzy są teraz na początku tej ścieżki ? 
M.B.: Przede wszystkim trzeba marzyć . Trzeba marzyć , bo marzenia się spełniają. Trzeba marzyć i mierzyć 
bardzo wysoko i bardzo daleko. Nie wolno sobie mówić : „ I tak mi się to nie uda , i tak mnie to nie spotka” 
To nieprawda. Ja w życiu bym nie przypuszczała, że stanę na jednej scenie ze Zbyszkiem Wodeckim, albo z 
Bogdanem Łazuką, że będę śpiewać piękne kompozycje Zygmunta Koniecznego. Ale wiedziałam, że będę 
artystką, założyłam to sobie już w szkole podstawowej i robiłam wszystko od tego czasu , żeby tą artystką 
zostać. Chociaż się  ze mnie śmiali w klasie, że nie będę aktorką, a ja powiedziałam : „ jeszcze wam to 
udowodnię ! ”. Oczywiście nikt z nich teraz nie pamięta, że się ze mnie śmiał i wszyscy mówią, że trzymali za 
mnie kciuki, a ja pamiętam kto się śmiał … Nie wolno w ogóle na to zwracać uwagi   trzeba marzyć , marzyć, 
marzyć, być konsekwentnym, pracować i nie załamywać się jakimiś niepowodzeniami, bo nie od razu, jak 
mówią, Rzym zbudowano ..
I.: Piosenka o murze przychodzi na myśl .. 
M.B.: Głową muru nie przebijesz słucham wciąż mądrości tej .. A właśnie, że można !

 I.: ”a ja taką szajbę mam .. ” 
M.B.:   ..taką szajbę trzeba w sobie mieć. Trzeba  wierzyć, że gdzieś tam, za chwile  ten sukces mnie spotka. A 
sukces może być różny. To nie musi być popularność, to nie muszą być wielkie pieniądze. Sukcesem będzie 
jeżeli będę w życiu wykonywać ten zawód, który kocham. Bo nie ma nic gorszego jak ludzie, którzy idą do 
pracy, której nie lubią i męczą się i są sfrustrowani i są po prostu niedobrymi ludźmi, bo ta frustracja cały 
dzień w nich narasta, pęcznieje i gdzieś potem musi swoje ujście znaleźć. Dlatego życzę wszystkim uczniom 
tej szkoły żeby kiedyś w przyszłości wykonywali taki zawód , który im sprawi przyjemność i radość. I żeby 
marzyli i żeby te marzenia im się spełniły. 
I.: Czy zadedykuje Panie czytelnikom „Ignaca”, którąś ze swoich piosenek, 
choć widzę , że ta piosenka o murze już nam się tu wyłania .. 
M.B.: No właśnie, może zadedykuję piosenkę o murze .. 
I.: Dziękujemy za rozmowę
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Fragment 1 

- Płyń po morzach i oceanach, sław imię Rabarbara, a przede wszystkim Barbary i 

Krztynka. Nadaję Ci nazwę "Nieustraszony Krwawy Mściciel, Pogromca i Postrach". - 

A po chwili powiedziała do męża, który stał wzruszony do łez, tonem bynajmniej nie 

uroczystym: - No, możesz wreszcie płynąć.

- Nie mogę. Orkiestra musi zagrać.

- Co?

- A bo ja wiem? Nie ułożyłem jeszcze do końca swojego hymnu.

- Panowie, zagrajcie "Wszystkie rybki śpią w jeziorze" - zadecydowała szybko 

Barbara. 

Ten trąbą ryknął, tamten w bęben rąbnął, aż biedne rybki ze wszystkich okolicznych 

jezior i z całego morza długo usnąć nie mogły.

Kiedy skończyli, wzruszony Rabarbar ucałował żonę i syna.

- To było piękne - rzekł. Zapamiętaj ten dzień, Krztynku, to najpiękniejszy dzień w 

życiu żeglarza i okrętu.

Jeszcze pokręcił się trochę, ale w końcu podniósł żągle w kwiatki i odpłynął.

Fragment 2

- A teraz muzyka! - rzekł Thorin. - Przynieście instrumenty.

Kili i Fili skoczyli po swoje worki i wrócili każdy ze skrzypcami; Dori, Nori i Ori 

wydobyli spod płaszczy flety, Bombur przyniósł z hallu bęben; Bifur i Bofur także 

wyszli na chwilkę i zjawili się z klarnetami, które postawili przedtem wśród lasek w 

sieni; Dwalin i Balin powiedzieli: - Przepraszam, zostawiłem swój instrument na ganku 

- na co Thorin zawołał: przynieście i mój przy sposobności! - przytaszczyli więc dwie 

ogromne wiolonczele, większe niemal od nich samych, oraz harfę Thorina w zielonym 

pokrowcu. Była to piękna złota harfa, a gdy Thorin dotknął strun, natychmiast 

zabrzmiała muzyka tak niespodziana i słodka, że Bilbo zapomniał o wszystkim i 

wyobraźnia przeniosła go daleko, w tajemnicze krainy, nad którymi świecą dziwne 

księżyce, daleko za Wodę, daleko od hobbickiej norki pod Pagórkiem.

Fragment 3

Tańcowała ryba z rakiem,

żółw ze starą pląsał żabą.

Rzekła małża do ślimaka:

– Oni tańczą bardzo słabo.

Z zagranicznych wiem żurnali,

że dziś tańczy się inaczej,

Daj więc próbkę, mój ślimaku,

tej zwinności swej ślimaczej.

Chcesz czy nie chcesz, chcesz czy nie chcesz – bardzo proszę się zastanów,

Chcesz czy nie chcesz, chcesz czy nie chcesz mnie nauczyć modnych tanów?

Taki taniec, mój ślimaku, ma naprawdę mnóstwo zalet,

Aż na środek oceanu, hen! – powiedzie nas ten balet.

Na to ślimak: – Tak się śpieszę, że wybaczcie, moje panie,

Lecz zupełnie nie mam czasu na pląsanie w oceanie.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI  

REDAKCJA:

Alina Kazimierczak, 

Małgorzata Jaskólska, 

Paweł Wójtowicz

nakład – 400 egz.  adres: list@pawelwojtowicz.com

K O N K U R S
LITERACKI

Konkurs Literacki !!! Z nowym rokiem szkolnym nadchodzi  

kolejna edycja naszego konkursu literackiego. Tym razem 

prezentujemy fragmenty literatury poświęcone muzyce, 

w związku z obchodzonym niedawno Międzynarodowym 

Dniem Muzyki. Przypominamy zasady konkursu : 

Odpowiedzi (tytuł książki i autor) należy zgłaszać do 

biblioteki; kolejność zgłoszeń nie gra roli – zwycięzca 

wyłoniony zostanie drogą losowania spośród wszystkich 

poprawnych odpowiedzi.

1 października po raz czwarty w naszej szkole świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Inicjatywa tych obchodów, wysunięta 

przez panią profesor Annę Komosę trzy lata temu, znajduje  u nas kolejnych licznych entuzjastów i coraz więcej osób włącza się w ich 

przygotowanie, a rezultaty są za każdym razem znakomite. Tym razem nie było tak hucznie jak  w roku ubiegłym , kiedy nawet zamiast 

dzwonków przerwy znaczone były dźwiękami znanych utworów muzycznych , ale poziom artystyczny przygotowanego programu nie 

ustępował tym z lat ubiegłych. W Sali koncertowej naszych sąsiadów , Szkoły Muzycznej II stopnia, odbył się uroczysty koncert 

uczniów naszej szkoły, opracowany przez panią prof. Martę Wojciechowską- Łyko i pana prof. Konrada Szabelskiego, który również 

koncert ten poprowadził. Utwory instrumentalne wykonywane przez uczniów przeplatane były znakomitymi recytacjami wierszy Wandy 

Chotomskiej, poświęconych instrumentom muzycznym, w wykonaniu Pani Dyrektor Moniki Rutkowskiej – Urbańczyk. Jej wzruszające 

interpretacje pozwoliły na nowo spojrzeć na  znane nam na co dzień instrumenty, jak również przypomnieć sobie te rzadsze , niektóre 

wręcz zapomniane. Ten dzień, inny od wszystkich, z pewnością na długo zostanie w naszej pamięci.

(sł.Michał Chludziński, Muz. Aleksander Brzeziński) 

Głową muru nie przebijesz - słucham wciąż mądrości tej 

Popatrz tylko jak ty żyjesz , spróbuj chociaż walić lżej, 

Możesz przecież mur ominąć albo się na niego wspiąć 

Brak Ci środków na drabinę na ramiona innym wskocz ... 

A ja wolę z główki mur ten brać 

Niż pod murem w tłumie stać 

Wtedy tylko że wciąż żyję wiem 

Choć nie pęka wciąż mur ten 

Ktoś hamulec do podłogi wbija widząc muru brzeg 

Potem szuka innej drogi albo wsteczny wrzuca bieg 

A ja bocznych dróg nie lubię i nie dla mnie rajd przez las 

Na objazdach ja się gubię więc do spodu wciskamy gaz 

Bo ja wolę z główki mur ten brać ... 

Lata lecą, zdrowie nie to i na guzie rośnie guz 

Kiedyś przecież będzie trzeba spuścić z gazu, wrzucić luz 

Ale przecież nie ja jedna taką szajbę w sobie mam 

Dziś i jutro ktoś napewno za ten mur się będzie brał 

Bo ja wolę z główki mur ten brać ..

ą moGł w  w ur

Ignac zaprasza wszystkie klasy do dzielenia się z innymi  na jego łamach 

relacjami z  imprez , wycieczek i innych ważnych, wesołych czy 

ciekawych zdarzeń z życia klasy, bądź jej części. W bieżącym numerze 

klasa 6a opowiada o swoich wrażeniach z wycieczki do Warszawy 

I pod Mostem Świętokrzyskim

Liście wchodzą wszędzie wszystkim

 (Jesień w Warszawie, A Kazimierczak)

Piątego października klasa VI a i VI c wyjechały na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Miała ona za zadanie pomóc szóstoklasistom poznać 

historię Warszawy, a zarazem historię Polski. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zamku w Wilanowie. Niegdyś była to rezydencja samego króla Jana 

III Sobieskiego. Duże wrażenie na wszystkich zrobiły ogrody pałacowe. Następnym  punktem zwiedzania było Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Jest to bardzo smutne miejsce, ponieważ opowiada o powstaniu i tragedii polskich powstańców. W muzeum można obejrzeć 

zdjęcia i filmy z tego okresu, przejść kanałami jakimi przedostawali się przez oblężone miasto żołnierze i ludność cywilna. Bardzo poruszającym 

miejscem była ściana, na której umieszczono opaski noszone przez powstańców. Na niektórych z nich były jeszcze ślady krwi. Pan przewodnik 

opowiadał nam, że rodziny walczących żołnierzy, od których w większości pochodzą opaski na tej ścianie, bardzo niechętnie się z nimi 

rozstawały, ponieważ były to największe i najważniejsze pamiątki rodzinne. Po wizycie w muzeum odwiedziliśmy Powązki Wojskowe. Na dłużej 

zatrzymaliśmy się przy grobach powstańców. Najmłodszy z nich był naszym rówieśnikiem - miał jedenaście lat. Wraz z panią od języka polskiego 

złożyliśmy też kwiaty na grobie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - poety żołnierza. Kwiaty były symbolicznym podziękowaniem wszystkim  

bohaterom powstania i oddaniem im hołdu. Kolejnego dnia spotkaliśmy się z panią przewodnik, która oprowadzała nas po Warszawie. Oglądaliśmy 

film o zniszczonej Warszawie oraz historii Zamku Królewskiego. Usłyszeliśmy ciekawą opowieść o kolumnie Zygmunta, widzieliśmy zmianę warty 

przy Grobie Nieznanego Żołnierza i pomnik Małego Powstańca. Tego dnia wycieczka powędrowała również do Łazienek, gdzie widzieliśmy pomnik 

Fryderyka Chopina i pokoik pamiątek po I. J. Paderewskim.

Ostatni dzień wycieczki rozpoczęliśmy od zobaczenia panoramy Warszawy z punktu widokowego mieszczącego się na dachu Biblioteki UW. 

Chociaż było zimno, a wiatr nie chciał przestać wiać ani na chwilę, to widoki były niezapomniane. Przez kilka następnych godzin 

eksperymentowaliśmy w Centrum Nauki Kopernik. Wszystkim bardzo się podobało. Można było się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy i po 

prostu świetnie bawić.

Jednym z ostatnich, przez niektórych bardzo wyczekiwanym punktem programu, była wizyta na Stadionie Narodowym. Zrobił na nas ogromne 

wrażenie! Już trochę zmęczeni po trzech intensywnych dniach przyjechaliśmy do Muzeum Żydów Polskich POLIN. Było warto. Pięknie 

przygotowana ekspozycja i multimedialne plansze zajęły nas na tyle, że zapomnieliśmy o bolących nogach.

Do autokaru mającego nas zawieźć do domu wsiedliśmy pełni pozytywnych wrażeń. Mam nadzieję, że wszyscy uczniowie i nauczyciele będą mile 

wspominać ten wyjazd. Myślę, że to ważne, aby każdy Polak przynajmniej raz zwiedził stolicę i poznał jej ważne miejsca i historię. Do 

zobaczenia na kolejnej wycieczce!

 Anielka Marczyk i i Marysia Pazdro z kl. VI a

       ?

Mamy nowy Parlament Szkolny !
30 września wybraliśmy demokratycznie nowy Parlament Szkolny, grupę uczniów 

z klas IV-VI, która będzie nas reprezentować i pracować dla dobra całej 

społeczności szkolnej. Na czele Parlamentu, obejmując funkcję jej Marszałka 

stanęła Zosia Cyrul 

A oto pełny skład Parlamentu :

MARSZAŁEK  PARLAMENTU – ZOFIA CYRUL KL.6C

Z-CA MARSZAŁKA – JAN SUŁKOWSKI KL.5B

RZECZNIK PRAW UCZNIA – SZYMON KARKOSZKA KL. 6B

Z-CA RZECZNIKA – ROZALIA PAJĄK KL.5C

SEKRETARZ – ANIELA MARCZYK KL.6A

Z-CA SEKRETARZA – ZOFIA MATOGA KL.5A

ASYSTENCI : PRZEWODNICZĄCA – ADA SZEWC 6B

CZŁONKOWIE : JULIA BEDNARSKA KL.5C, OLGA DUCHNIK KL.4B, NATALIA 

DUDZIK KL.5A, ZOFIA PAZDRO KL.4A, TADEUSZ PROKOPOWICZ KL.4B, 

KAJETAN TRZEŚNIEWSKI KL.5B, EMILIA WŁODARCZYK KL.4C

Nazywam się  Zosia Cyrul, mam 11 lat i chodzę do klasy 6c. Gram na 

skrzypcach. Bardzo lubię robić  takie rzeczy jak czytanie książek, 

oglądanie filmów itd. Lubię zwierzęta .Sama mam jedno (koszatniczke o 

imieniu Steward). W tym roku szkolnym będę Waszym marszałkiem i 

obiecuje spełniać moją funkcje jak najlepiej.

PARLAMENT szkolny
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English Corner

T A G E T U L F X Z S 
N B U T E P M U R T T 

O U I J N C Q G L E H 
F T T R O M B O N E M 
G J A O H P R I A C B 

X I R L P I R V E A N 
K E Z O O A E L S I O 
H P U C L N L S L M B 
U A P C Y O O O H Q O 

W T R I X O I N R D E 
B Y K P N V B A N J O 

 
Znajdź w powyższym diagramie jak najwięcej 

angielskich nazw instrumentów muzycznych. 

Jest ich 15, a zapisane są pionowo, poziomo 

i na skos, w obu kierunkach. Poprawne 

odpowiedzi dostarczone nauczycielom 

języka angielskiego będą premiowane!

Znajdź 10 różnic
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