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Jest nam niezmiernie miło poinformować o zmianie dotychczasowego logo naszej szkoły. 
Okazja do zmiany wizerunku była nie lada -  jubileusz powołania do życia naszej placówki 
i to nie byle jaki, bo siedemdziesiąty!  Niestety, czasy covidowe okazały się na tyle trudne, 
że nie pozwoliły nam obchodzić z fanfarami tej szacownej rocznicy w okresie wcześniej 
zaplanowanym. Pozostała idea stworzenia nowego, odpowiadającego obecnym czasom 
logotypu, czego podjął się Pan Krzysztof Ignatowicz - absolwent ASP w Gdańsku, 
laureat wielu ogólnopolskich i zagranicznych konkursów graficznych.

Jak przebiegał proces tworzenia nowego znaku graficznego naszej szkoły, opowiada Autor

Znak tańca 
(taniec jako znak, 
znak jako taniec)

Krzysztof Ignatowicz

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku, a potocznie baletówka to dla mnie 
instytucja wielce sentymentalna. Trudno mi patrzeć na tę placówkę przez inny  
pryzmat niż moja córka, która należy do plejady absolwentów i absolwentek szkoły.  

Te korytarze nadal wydają mi sie znajome, a trud dorastającego dziecka wkładany w edukację  
taneczną to coś, co wciąż jest dla mnie żywe, choć Monika właśnie zamyka swoją karierę  
na deskach berlińskiego teatru. Ten jakże osobisty wstęp wydaje mi się bardzo ważny dla zadania,  
z jakim przyszło mi się zmierzyć, ponieważ dzięki temu na edukację baletową patrzę nie tylko 
 jak na absolwenta Akademii Sztuk Pięknych przystało - czyli nie tylko przez soczewkę sztuki  
i pozasłowny, niewerbalny język emocji. Moje spojrzenie to też nie tylko podziw jaki mam  
dla ogromnej pracy nad ciałem i duchem, której niektórzy sportowcy tancerzom mogą  
pozazdrościć. Dla mnie osobiście edukacja baletowa to godziny spędzone na sali prób i ogromna 
praca, a także rodzący się z tego potencjał osobistego rozwoju. 

Identyfikacja wizualna (graficzna) to w dzisiejszych czasach konieczność dla stawiającej  
sobie wysokie cele szkoły artystycznej, która dąży do wykreowania rozpoznawalnego znaku 
firmowego. 

wg Wikipedii:
IDENTYFIKACJA WIZUALNA (ang. visual identity) – podstawowe narzędzie, służące kreowa-

niu wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych  

w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konku-

rencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji.

Na identyfikację wizualną składają się m.in.: logo/logotyp, kolorystyka, krój pisma, szata zewnętrzna 

materiałów promocyjnych itd.
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Zadanie przed którym stanąłem, to odświeżenie identyfikacji OSB w Gdańsku tak, by miała 
wszelkie predyspozycje do stania się w przyszłości marką, a obecnie - by idea szkoły przypra-
wiała o dumę nie tylko pracujących w niej nauczycieli, ale przede wszystkim uczęszczających 
do niej uczniów. 

Podstawowym założeniem było odejście od metody ilustrowania znaku za pomocą tancerki, 
wygiętego  tancerza czy zrobienia graficznego elementu kojarzącego się z baletkami czy pointami. 
Chciałem dać szkole wartość bardziej abstrakcyjną, wieloznaczną i taką, którą można posłu-
żyć się w komunikacji z młodszymi odbiorcami. By powstały system znaków graficznych  
służył nie tylko za logo, ale też mógł być drukowany, np. na odzieży przeznaczonej do pracy  
w sali prób lub różnego rodzaju gadżetach reklamowych, by te przedmioty były modne i działaly  
niczym barwy klubowe w sporcie. Te wszystkie założenia towarzyszyły moim szerokim  
poszukiwaniom wizualnym, które przełożyły się na finalny projekt.

Wybrany projekt opiera sie głównie na założeniu, że kwintesencją szkoły baletowej jest SALA 
BALETOWA (rozumiana jako miejsce prób), jeszcze nie deski teatru, nie opera, nie scena.  
SCENA to finał procesu nauczania, przejście w dorosłość i rozpoczęcie kariery. Skupiłem się 
zatem właśnie na tym miejscu, w którym następuje rozwój i przemiana  dziecka w tancerza. 
Dlatego też we wszystkich wariantach proponowanego logo (typu) (znaku podstawowego  
i wszystkich znaków uzupełniających) pojawia się rzut SALI BALETOWEJ będący  inspiracją 
dla swojego rodzaju ramy, w której umieszczona jest typografia znaku (jego część liternicza). 

LOGO / ZNAK PODSTAWOWY ten, który jest używany we wszystkich elementach oficjalnych 

(dokumenty, listowniki, faktury itp.). Może występować zamiennie w wersji pionowej i poziomej. 

Znak podstawowy
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LOGO / ZNAK UZUPEŁNIAJĄCY nie powinien być stosowany w elementach oficjalnych (może 

być używany na ubraniach, flagach, gadżetach itp). Może występować zamiennie w wersji pionowej 

i poziomej.

wg Wikipedii:
LOGOTYP (gr. logos - słowo, myśl + typos - odcisk, obraz) forma graficzna będąca interpretacją 

brzmienia nazwy i jednoznacznie identyfikująca markę, firmę, agencję, organizację, produkt, usługę, 

przedsięwzięcie, imprezę oraz każdy inny rodzaj aktywności gospodarczej lub społecznej.

LOGO może składać się z:

samego symbolu graficznego (godła, sygnetu), symbolu i nazwy  (godła, sygnetu + logotyp) lub samej 

nazwy (logotyp).

Ponadto może zawierać inne elementy, dla przykładu slogan (tagline). 

Wyłącznie samej nazwy i być tym samym literniczą częścią znaku firmowego/towarowego.

TYPOGRAFIA (z gr. týpos „odbicie, forma”, gráphō „piszę”) odnosi się do sztuki prawidłowego 

składu dzieła – układu graficznego, layoutu, wyglądu i estetyki publikacji, rozmieszczenia materiałów 

tekstowych i ilustracyjnych na stronie.

SYGNET-GODŁO element, symbol graficzny logo

logotyp/logo

logotyp

logo

sygnet/godło

tagline/slogan

logo

Znak  uzupełniający (pionowy i poziomy)
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Dlatego logo właśnie z tej perspektywy opowiada o tym, czym jest esencja szkoły baletowej.  
Jest to sala prób, sala do tańca, drążki do ćwiczenia - czyli te sytuacje (elementy), których w żadnej  
innej placówce edukacyjnej się nie uświadczy. Proces edukacji tanecznej polega na sportowym 
treningu, często wbrew sobie i ciału,  a z ogromnym poświęceniem dla tradycyjnych wartości 
piękna i czystej sztuki.

Jednocześnie nakreślone przeze mnie pole jest miejscem, w którym możemy domniemywać,  
że zmieści się każdy możliwy ruch i każdy zestaw kroków  najbardziej skomplikowanej  
choreografii. Nie postawiłem tu na ilustrację choreografii, na tytułowy znak tańca, tylko  
na symbol przestrzeni, w której ten taniec się odbywa. W imię zasady im mniej, tym lepiej.  
Przy części typograficznej znaku, z powodu długiej nazwy szkoły, użyłem skrótowce  
i kolokwializmy (OSBG, BALETÓWKA). 

W wariancie podstawowym znaku (logo) jego najmocniejszy element to słowo BALET. 
Projekt nie jest związany z jednym tańcem, figurą czy wyczynem baletowym. Jest to obszar,  
w którym zmieści się wszystko co ruchowe, to co ćwiczone jest każdego dnia na sali baletowej  
pośród luster i drążków. To stanowi o autonomii baletówki. Tu pojawia się kolejny punkt 
skupienia - słowo BALETÓWKA jako pretekst do stworzenia znaku uzupełniającego.  
Taka bardziej kolokwialna nazwa ściąga „ciężar” ze słowa BALET, które w propozycji stanowi 
komunikat podstawowy, ale z drugiej strony jest wyrafinowane i wielkie.

Poddałem symbolicznie gotowy zestaw liter pewnej rekonstrukcji, wyodrębniając kształty  
przypominające elementy rzutu architektonicznego, widocznego w sygnecie. Stawiając  
na sformułowanie potoczne - „baletówka”, komunikujemy (całkowicie równolegle do projektu 
podstawowego) bardziej przyjazną atmosferę, coś mniejszego, co dopiero do rangi BALETU  
urośnie.

Dlatego też BALETÓWKA jako znak uzupełniający wizerunkowo jeszcze bardziej  
przeniesie skupienie z wielkiej sztuki na sam PROCES dochodzenia do perfekcji i na mło-
dzież właśnie. Jest to nazwa bardziej przyjazna uczennicom i uczniom. Baletówka - tak na OSB  
mówią prawie wszyscy. Słowo to nie jest negatywnie ani pogardliwie nacechowane, a niejako 
odsyła do czegoś bardziej bliskiego niż tradycyjna instytucja, to coś czułego. 

Znak 70 lat 
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W projekcie pojawia się też wiele gadżetów i przedmiotów okraszonych różnymi wariantami  
znaku, co będzie nie tylko estetyczną, ale też wizerunkową ewolucją szkoły.  
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Przedstawione propozycje stanowią „rodzinę” niewykluczających się znaków. Posiadają 
wspólne elementy graficzne i wynikają z tego samego założenia stylistycznego, co pozwala  
na ich równoległą egzystencję. Takie podejście projektowe daje więcej narzędzi marketingowych 
do kreowania nowego wizerunku gdańskiej Szkoły Baletowej. Wizerunku przyjaznego,  
modnego, wieloznacznego - skłonnego pomieścić w sobie wielką wolność (co jest szczególnie 
ważne w kontekście społeczno-historycznym miasta Gdańska), a także różnorodność nawet 
wobec tak tradycyjnej i skonwencjonalizowanej sztuki, jaką jest balet. 
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ŻAŁOBNE WIEŚCI

Muzyka: Ludomir Różycki 
Wykonanie: Orkiestra Teatru Wielkiego w Warszawie
Dyrygent: Antoni Wicherek

Tańczą: Julia Ciesielska, Paulina Grodzińska, Julia Niekowal, 

Wiktoria Sieracka, Agata Załuska

W grudnia 2020 roku uczniowie klasy IX wzięli udział
w nagraniu czterech miniatur tanecznych,  

które wpółfinansowało Miasto Gdańsk. To było dla młodych tancerzy 
i realizatorów  nowe doświadczenie, a ostateczny efekt, 
 jeszcze bardziej rozgrzał emocje i rozbudził plany na przyszłość. 

Dwór Artusa Muzeum Gdańska
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n Jako dziecko chciałam zostać…  tajną 

agentką

 
n Jestem uczennicą… pracowitą i zawzię-

tą, która zawsze dąży do osiągnięcia wyzna-

czonego celu.

n Zostałam uczennicą szkoły baletowej… 
dzięki mojemu nauczycielowi tańca  Panu 

Wacławowi Niedźwiedziowi.  W wieku 13 

lat trafiłam do niego na zajęcia taneczne.  

To on zmotywował mnie do zdawania egza-

minów do szkoły baletowej. 

n Najsympatyczniejszy nauczyciel to taki, 
… który potrafi nas wspierać.

n Największą satysfakcję w szkole daje mi…
występowanie na scenie i dobre oceny.  

Dużym wyróżnieniem była dla mnie 

nagroda dla najlepszego ucznia  

w pionie gimnazjalnym – Złota Róża  

w ubiegłym roku szkolnym.

n Denerwuję się, gdy… coś co robię, mnie 

nie satysfakcjonuje.

n Uśmiecham się, gdy… wiem, że mam 

do czynienia z kimś, komu na mnie zależy. 

n Najbardziej motywuje mnie… gdy słyszę 

słowa pochwały od osób, które mnie inspirują.

n Cenię u innych… szczerość i autentyczność.

n Cenię u siebie… wrażliwość i zawziętość. 

n Jestem dumna z… tego, że mimo iż roz-

poczęłam naukę w szkole baletowej dopiero 

w  4 klasie, udało mi się nadrobić zaległości.

n Za nic w świecie nie zrezygnuję z… 
jedzenia mięsa i ruchu.

n Brakuje mi… czasu.  Zajęcia w szkole 

trwają do późna. Do tego w internacie  

zawsze coś się dzieje.  Ciężko znaleźć mi 

chwilę tylko dla siebie.

n Na pierwszym miejscu jest dla mnie… 
moja rodzina.

n Świat nie mógłby istnieć bez… miłości.

n Chcę zmienić… stereotypowe postrzega-

nie świata przez innych.

n Moja podróż marzeń… wyjazd 

do Peru, ojczyzny mojego taty. 

n Szczęście oznacza dla mnie… wzajem-

ne dawanie sobie  z najbliższymi poczucia 

bezpieczeństwa.

n Czas przymusowego pozostawania 
w domu z uwagi na zagrożenie zakaże-
niem coronawirusem uświadomił mi, … 
że więcej czasu powinnam poświęcać bliskim 

i realizacji poza tanecznych zainteresowań. 

n W ostatnim czasie odkryłam w so-
bie… jak ważna dla mnie jest miłość i obec-

ność bliskiej osoby. 

n Mijający rok był dla mnie… czasem 

na odkrycie nowych zainteresowań: gitara  

i język hiszpański.

n Za 5 lat chcę… prowadzić własny zespół 

taneczny jako choreograf i tancerka i wystę-

pować z nim jeżdżąc po świecie.

n Za 15 lat będę… szczęśliwym i spełnio-

nym człowiekiem.

n Moje motto życiowe to... zrób dziś coś, 

czego innym się nie chce, a jutro będziesz 

miał to, czego inni pragną.

to bardzo lubiani i często podziwiani uczniowie naszej szkoły. Choć w ich żyłach płynie tylko w jakiejś części polska krew  
i na stałe mieszkają bardzo daleko od siebie (Kraków – Kijów), to spotkali się nad polskim morzem, w Gdańsku, w naszej szkole. 
Odkryli w sobie tę samą pasję – taniec stał się nierozłączną częścią ich życia. Na scenie prezentują siebie i godnie reprezentują 
naszą szkołę. Obydwoje zostali laureatami I miejsca Międzynarodowego Konkursu Choreograficznego w Bytomiu, 
który odbył się na przełomie stycznia i lutego 2020 r. i był ostatnią konkursową rywalizacją w okresie przed wszechogarniającą 
pandemią.                       M. Cz.

ANGELE VILLANUEVA JARA 
i ARTEM RYBALCHENKO 

Tylko prawda o... ANGELE, czyli naszej ANDZI
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2
n Jako dziecko chciałem zostać … pra-

cownikiem korporacji. Praca przy kompu-

terze wydawała mi się bardzo ciekawa. 

n Jestem uczniem… pracowitym i wy-

trwałym. Lubię przedmioty, w których  

musze się wykazać kreatywnością. 

n Zostałem uczniem szkoły baletowej… 
ponieważ moja siostra już chodziła do takiej 

szkoły i zacząłem jej zazdrościć.

n Najsympatyczniejszy nauczyciel to taki,
 … który potrafi zrozumieć ucznia. 

n Denerwuję się, gdy… ktoś ogranicza 

moją wolność.

n Uśmiecham się, gdy… ludzie wokół 

mnie są szczęśliwi i mają dobrą energię. 

n Największą satysfakcję w szkole daje 
mi… udział w ciekawych projektach.

n Najbardziej motywuje mnie… gdy ktoś 

docenia moją pracę.

n Cenię u innych… kreatywność i to, 

że nie próbują być idealni w oczach innych, 

są autentyczni.

n Cenię u siebie… pracowitość i umiejęt-

ność cieszenia się życiem.

n Świat nie mógłby istnieć bez… 
muzyki, która otwiera umysł i wyzwala 

różne emocje. 

n Na pierwszym miejscu jest dla mnie… 
umiejętność zachowania równowagi emo-

cjonalnej  w relacjach z innymi. 

n Za nic w świecie nie zrezygnuję z… 
wartości, którymi się kieruję.

 

n Jestem dumny z… tego, że choć 

na swojej drodze spotykałem osoby,  

które nie traktowały mnie poważnie  

i się ze mnie śmiały,  nie poddawałem się  

i szedłem dalej.

n Brakuje mi… pewności i wiary w siebie.

n Chcę zmienić… nastawienie ludzi 

do innych. Chciałbym, żeby ludzie się  

szanowali i doceniali niepowtarzalność  

drugiego człowieka.

n Moja podróż marzeń… dookoła świata. 

n Szczęście oznacza dla mnie… brak 

ograniczeń i dobre relacje z najbliższymi. 

n Czas przymusowego pozostawania 
w domu z uwagi na zagrożenie zaka-
żeniem coronawirusem uświadomił 
mi,… że nawet w zamknięciu można 

robić wiele interesujących i rozwijają-

cych nas rzeczy. 

n W ostatnim czasie odkryłem w so-
bie… nowe umiejętności i pasje artystyczne.

n Mijający rok był dla mnie… pełen 

zmian w sposobie myślenia o sobie i innych.

n Za 5 lat chcę… być wolny i cieszyć się 

życiem.

n Za 15 lat chcę… mieć satysfakcjonują-

cą pracę.

n Moje motto życiowe to… czasem 

trzeba powiedzieć sobie: „Takie było 

moje przeznaczenie” i pogodzić się z tym.  

Należy spróbować ponownie zebrać małe 

fragmenty swojej przeszłości i skleić je  

ze sobą tak, aby stworzyć nową przyszłość.

Tylko prawda o… ARTEMIE 
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Kiedy poprosiliśmy wybranych 
uczniów naszej szkoły o od-
powiedź na pytanie: Czym jest 

dla Ciebie taniec?, po trwającej parę 
minut, wydawało nam się, twórczej  
ciszy, nie wytrzymała Kaja i zdesperowa-
na głośno zaprotestowała: - Ale o tańcu 
nie da się pisać!  Taniec trzeba tańczyć!  
A do tego, taniec to również układ  
figur, codziennie z mozołem powta-
rzanych ćwiczeń, których trzeba się  
nauczyć i które trzeba pokochać, żeby 
zacząć… tańczyć. Ta wypowiedź przy-
szłorocznej absolwentki spowodowała  
odłożenie długopisów  i przedłużają-
cą się ciszę, którą po chwili nieśmiało 
przerwała  jedna z młodszych uczennic.  
- A ja tańczę, bo lubię. Gdy słyszę muzykę,  
moje ciało zaczyna tańczyć. Odważna  
Zosia ośmieliła innych. - Wszystko  
co chcesz powiedzieć, można wyrazić  
tańcem, wtedy jest to proste i łatwe  
dla tancerza i zrozumiałe dla widza. 
A każdy nowy taniec jest odkryciem 
nas samych. - Jeśli tańczenie sprawia 
nam radość i w pełni mu się oddajemy, 
umysł traci swoją zdolność kontroli,  
a ciałem zaczyna kierować serce.  
Taniec staje się odzwierciedleniem 
naszego ciała: czasem zabawy, ale 
również czasem bólu. - Gdy tańczę,  
nie mogę oceniać, nienawidzieć, mogę 
tylko być wesoły, albo smutny  i pełny  
chęci do tańca – do usłyszanych 
wcześniej wypowiedzi na jednym  
oddechu dodał Radek.  - Ale żeby nasz  
taniec można było nazwać artystycznym,  
potrzebna jest technika, której codzien-
nie się uczymy. To ona pozwala nam 
kontrolować swoje ciało i musi być mi-
strzowska, bo ciało nie może nie roz-
wijać się, stać w miejscu, jeśli nawet 
jest pełne ekspresji. - Jeśli dążymy do 

tego, żeby nasz taniec stał się sztuką,  
musimy nauczyć się zasad i je respekto-
wać. Wówczas taniec stanie się subtel-
nym balansem pomiędzy technicznym  
ideałem, a pięknem scenicznego wyrazu.  
- I tak jak dla muzyka granie staje się  
niewidzialnym tańcem, dla tancerza  
taniec to niesłyszalna muzyka. 

Przewidziana na krótko ankieta  
przerodziła się w sympatyczną i roz-
entuzjazmowaną lekcję budzenia  
własnej świadomości, którą można 
by podsumować słowami legendarnej 
Maty Hari: 
Taniec jest poezją, której częścią 

jest świat. 

I jeszcze jedno usłyszałem po-
wiedzenie, z którym się absolutnie  
zgadzam. A Wy?
Taniec jest jak jedzenie czekolady  

– z każdą chwilą chcemy więcej. 

***Imiona bohaterów zostały zmie-
nione

Mirosław Czop

Porozmawiajmy 
o tańcu…  

Gabriela Majtyka

Z ciemności wyłoniła się ta 

zatrważająca postać

Terpsychora – tak na nią wołają

Radująca się tańcem

Teraz ja na własne oczy ujrzeć ją mogłam

oddech zatrzymałam

Czarne, lśniące włosy okalały jej

nieśmiałą twarzyczkę

Zrobiła delikatny gest ręką

„Zapraszam Cię do tańca”

Pochwyciła mnie

i wraz z jej dotykiem

wydawać się mogło

że leciałam w ekstazie

Nie mogłam opaść

ona swym ciałem mnie unosiła

Nie trzeba było muzyki

ona swym ciałem sama ją tworzyła

Nie było nikogo wkoło

choć ludzi innych z pewnością było sporo

Zapamiętałam, że Terpsychory 

o kierunek drogi nie wolno pytać

by ten taniec trwał bez końca  

i już na zawsze przenikał

moje lędźwie 

moje ręce 

moje ciało

moją duszę

moje serce. 

Lot z Terpsychorą
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POWITANIE POWSTAŃCA

Muzyka: Mieczysław Wajnberg 
Wykonanie: Filharmonia Narodowa w Warszawie
Dyrygent: Jacek Kasprzyk

Tańczą: Zofia Korpacka i Artem Rybalchenko

Projekt  nagrania miniatur tanecznych miał na celu nie tylko 
promować sztukę tańca i naszą szkołę, ale również pokazywać  

piękne, charakterystyczne dla naszego miasta miejsca.  
Inspiracją do stworzenia choreografii „Żałobne wieści” i „Powitanie 
powstańca” były dla ich autorki - Iwony Kierat-Łukasik, 
patriotyczne obrazy Artura Grottgera

SCG  Stocznia Centrum Gdańsk 
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W Wielkiej Brytanii i Fran-
cji zakochani słali sobie  
listy miłosne już w XVII 

wieku. Były to listy pełne wzruszeń   
i poezji. Oczywiście były też listy mniej 
wyszukane, ale przepełnione uczu-
ciem. Święto kościelne na cześć Wa-
lentego zamieniało się powoli w święto  
zakochanych. Od samego początku  
ludzie chcieli sławić miłość, poszukiwali  
pasji, fascynacji czy zauroczenia. Obec-
nie każdy z nas nadal szuka tych wra-
żeń w różnych miejscach i pod różnymi  
postaciami.  Miłość w końcu niejedno 
ma imię.

Walentynki to obecnie bardzo komer-
cyjne święto. Jest to ten dzień w roku, 
który przemija tak szybko, jak się zaczął. 
Dzień wypełniony różami, które jakby 
same sypały się po ulicach, słodyczami  
i wyznaniami zakochanych. Jednak 
prawdziwa miłość nie jest tak głośna, 
oczywista i nie trwa jeden dzień. Mi-
łość powinno celebrować się codzien-
nie. 

Nie zawsze będzie wyglądać to tak 
samo. Miłość i wszelkie uczucia do niej 
podobne są subtelne,  trwałe, ale też 
ulotne, niewytłumaczalne nawet dla nas 
samych i ukryte pod wieloma postacia-
mi. Już w starożytności nazwano różne 
rodzaje miłości. Istniała miłość  roman-
tyczna, platoniczna, rodzicielska, mi-
łość  do Boga, miłość artysty do swojego 
dzieła i pasji, miłość do natury. Jest coś,  
co według mnie łączy je wszystkie. 
Każda miłość rodzi się z niedoskona-
łości, z potrzeby dopełnienia siebie. 
Może wzbudzać w nas skrajne emocje, 
od zachwytu i oczarowania po smutek 
oraz gniew. Z miłości możemy two-
rzyć wspaniałe dzieła i popadać w eufo-
rię, ale będziemy też cierpieć i czuć się 

przytłoczeni. Boimy się nieraz kochać,  
bo zdarza się, że to co daje nam  najwięk-
sze szczęście, może prowadzić do emocji,  
z którymi trudno sobie poradzić. Oba-
wiamy się niespełnienia i samotności, 
braku wzajemności, czy braku zaufania. 

Uczucie miłości ukryte jest w naszej 
codzienności. Kochać możemy harmo-
nijny, pogodny poranek, kiedy czuje-
my się wypoczęci i spokojni. Wzbudza  
w nas fascynację fotografia, obraz, 
śpiew, które ujmują nas swoim pięk-
nem. Wzrusza nas miłość w słowach 
mamy, która prosi o telefon, gdy do-
jedziesz. Możemy szukać jej wiele lat  
i wszędzie, ale tak naprawdę miłość jest 
na wyciągniecie ręki, jest zawsze przy 
nas i również w nas.  Niesłychanie waż-
na  jest nasza miłość do pasji, ponieważ 
to dzięki niej człowiek może wyrazić to, 
czego nie możemy wyrazić słowami.  
Artysta tancerz będzie kochać sztukę, 
którą tworzy, mimo że będzie doskwie-
rać mu czasem zmęczenie i brak satys-
fakcji. Jednak właśnie dzięki swojemu 
rozkochaniu w sztuce jest w stanie prze-
brnąć przez wszelkie przeciwieństwa  
i przekazać innym ludziom swoje wra-
żenia, emocje, aby ta miłość dotknęła 
także ich.

Miłość czasami jest chwiejna, by stać 
się stabilna. Niepewna, aby być wspa-
niała. To właśnie miłość od wieków jest 
opiewana przez śpiewaków i opisywa-
na przez poetów. Po dzień dzisiejszy tak 
ciężko ją zobrazować. Człowiek od na-
rodzin potrzebuje być otoczony miło-
ścią i na samym końcu ona też mu będzie 
towarzyszyć. Miłość ma wiele imion, 
ale zawsze wymaga od nas cierpliwości  
i pielęgnowania tego pięknego uczucia.

Gabriela Majtyka

Miłość niejedno 
ma imię

Historia Walentynek związana jest z czasami 

pogańskimi. W Starożytnym Rzymie 14 lutego  

świętowano na cześć Fauna, bożka płodności.  

Urządzano wtedy huczne zabawy: młodzi mężczyźni 

losowali imiona dziewcząt, z którymi mieli tańczyć 

przez resztę wieczoru, a być może przez resztę życia.

Święto w takiej postaci utrzymało się aż do końca  

V stulecia – dopiero papież Gelazy I zastąpił je świętem  

liturgicznym na część męczennika i patrona miłości,  

Walentego, który został  stracony za to, że udzielał  

w tajemnicy ślubów. Przeciwstawił się tym cesarzowi,  

który zabronił mężczyznom wchodzenia w związki  

małżeńskie, ponieważ ich powinnością miał być 

udział w wojnach. 

Walentynki... historia tego dnia wywodzi się  

z Europy –  skąd więc skojarzenia 

ze Stanami Zjednoczonymi? Wiąże się to  

z amerykańską komercjalizacją tego dnia.  

Można powiedzieć, że to USA spopularyzowało  

wystawianie w sklepach na długo 

przed 14 lutym tysięcy gadżetów i upominków  

dla zakochanych. Nie oznacza jednak, 

że wszystkie kraje świętują dzień zakochanych  

w amerykańskim stylu! W Norwegii, 

np. zamiast szumnych obchodów, wybiera się cichą, 

romantyczną randkę w restauracji.

Historia Walentynek w Polsce rozpoczęła się dopiero 

w latach 90. XX wieku. 

Czy to oznacza, że wcześniej nasi rodacy  

nie celebrowali miłości i namiętności? 

Nie do końca! Przedtem, najbardziej romantycznym 

dniem w roku była Sobótka 

(zwana także Nocą Kupały) – pogańskie święto ognia, 

wody i miłości. Obrzędy i tańce wykonywane tego 

dnia, np. skakanie przez ogień czy wrzucanie  

do wody wianków nie mają nic wspólnego  

ze współczesnymi Walentynkami.

Po okresie PRL-u, było sporo przeciwników  

wprowadzaniu do odbudowującego się kraju  

zachodnich obyczajów. Z biegiem czasu, Polacy  

zaczęli jednak przekonywać się do nowego święta: 

dzień zakochanych okazał się miłą odskocznią  

od codziennej rutyny. Obecnie, polskie Walentynki 

to doskonała okazja do spotkania we dwoje, wyjścia 

do kina, SPA czy wspólny skok na bungee!         M. Cz.
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Aleksandra Adamiak 
(nauczycielka, pasjonatka historii mody)

Moda zawsze stanowiła swojego 
rodzaju definicję wyznaczają-
cą różnice płciowe oraz kla-

sowe. Z czasem zaczęła się stawać swe-
go rodzaju manifestem - początkowo 
kobiet, których pierwszym odważnym 
posunięciem było skrócenie długości 
sukien do linii kostek; potem manife-
stem światopoglądowym, a więc poka-
zaniem poprzez ubranie czegoś zgodne-
go z tym, co było ważne w życiu dla ko-
goś (natura, muzyka, wolność). Od za-
wsze specyficzną gałąź mody stanowiła  
moda sportowa. Można powiedzieć, 
że zaczęła ona rozwijać się już na dwo-
rze króla Francji - Ludwika XVI, który 
to na stałe zatrudniał tancerzy, sam też  
do nich dołączał, obejmując główne role 
w wystąpieniach. Wszystko to wiado-
mo za sprawą niejakiego Jeana Georges’a  
Noverr’a - francuskiego baletmistrza, 
który w 1760 roku opublikował książ-
kę pt. „Lettres sur la danse et sur les bal-
lets” zawierającą nie tylko teoretycz-
ne zasady funkcjonujące do dziś w ba-
lecie, ale także opis pierwszych strojów 
baletowych oraz rady dla tancerzy, np.  
co ubierać, aby na występach idealnie 
podkreślić pracę mięśni, w szczególności 
łydki, która do XVIII wieku była wręcz 
symbolem atrakcyjności i witalności.

  Porównując osiemnastowieczne  
ryciny przedstawiające baletmistrzów  
i baleriny ze współczesnym wyglądem 
tancerzy - nie widzi się aż tak wielu 
różnic, jakie widać, na przykład między 
modą codzienną z XVIII wieku, a dzi-
siejszą. Oczywiście na pewno można za-
uważyć inne materiały, bardziej zróżni-
cowaną i żywą kolorystykę, jednak zasa-
da funkcjonalności zawsze była najważ-
niejszym wyznacznikiem. Ważne było 
także podkreślenie przez skromny strój 

harmonii - tańca i ciała, wzorowanej 
wręcz na antycznych ideałach. Współ-
cześnie, dzięki rozwojowi przemysło-
wemu i gospodarczemu, tancerze mają 
dostęp do naprawdę szerokiego asorty-
mentu odzieży sportowej. Są stroje tre-
ningowe, ale też okazjonalne; wszyst-
ko w szerokiej szacie kolorystycznej,  
o różnych krojach. Istotne jest jednak 
to, że moda od zawsze była odzwier-
ciedleniem sytuacji politycznej, stąd też  
i moda w balecie nie zawsze tak wyglą-
dała. 

Gdy brakowało podstawowych towa- 
rów, nie sposób było też myśleć  
o pięknych atłasach, jedwabiach i falban-
kach, które dziś oglądamy na co dzień. 
Warto jednak o tym posłuchać od osób  
obserwujących i użytkujących modę  
baletową na co dzień, przy drążkach 
gdańskiej baletówki.
Z Panią Aleksandrą Goździk warto po-
rozmawiać o tym, jak moda wyglądała 
w baletowym środowisku kilkanaście 
lat temu. Z tajemnych źródeł wiadomo, 
że Pani Ola nie tylko słynęła ze świet-
nego stylu, ale także z umiejętności ra-
dzenia sobie w wielu niewygodnych  
g(w dosłownym tego słowa znaczeniu) 
sytuacjach; tylko z pomocą igły i nici 
potrafiła przygotowywać i udoskonalać 
swoją garderobę na scenę baletową.

Pani Ola w swoich wspomnieniach 
bardzo mocno podkreśla  znaczącą róż-
nicę między baletowymi strojami w kla-
sach młodszych i starszych. „Młodsze 
klasy nosiły białe kostiumiki, które były 
identyczne, jak te na basenach, pełnią-
ce funkcję strojów kąpielowych. Szyte 
były  z trykotu, który nie był elastyczny, 
a więc nie dopasowywał się do ciała. 

Jeśli chodzi o krój strojów: były 
bez rękawków, z podciętymi dekolta-

mi oraz delikatnie wyciętymi plecami. 
Starsze dziewczyny nosiły już czarne,  
proste i elastyczne kostiumy, które 
 podkreślały sylwetkę. Stroje te także 
posiadały dekolt z tyłu i z przodu; róż-
ne były długości rękawków: krótkie,  
¾ długości, albo na ramiączkach.”

Pani Ola zwraca także uwagę na to, 
że kiedyś moda baletowa odznaczała 
się kilkoma prostymi krojami, na które  
i tak nie każdy mógł sobie pozwolić. 
Braki na sklepowych półkach ozna-
czały także braki w przemyśle tekstyl-
nym, a co tu dopiero mówić o modzie 
baletowej, która od zawsze przecież 
była modą elitarną. „Dzieci, których ro-
dzice, bądź ktoś z rodziny, wyjeżdżali  
za granicę (najczęściej byli to pływający  
ojcowie), miały możliwość ubierania 
kostiumów, które były wykonane z de-
likatniejszych tkanin. Stroje nie miały  
wymyślnych krojów (tak jak w tej chwili),
były w stonowanych kolorach, najczę-
ściej uszyte dość prosto.”

Współcześnie można także zauwa-
żyć bardzo wiele marek odzieży baleto-
wej oraz wiele sklepów stacjonarnych  
i internetowych, a nawet ich przed-
stawiciele odwiedzają szkoły, pokazu-
jąc swój bogaty asortyment. Natomiast 
wówczas:” Jedynym sklepem baleto-
wym istniejącym w Gdańsku był sklep 
nazywający się bodajże “Copia”, bardzo 
jednak ubogi w asortyment.

 

Kilka słów o modzie…

ALEKSANDRA GOŹDZIK 

-absolwentka naszej szkoły, tancerka, pedagog
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Czym jest moda? Jak dla mnie, 
to pojęcie bardzo subiektywne, 
bez wyraźnie zarysowanych 

granic. Trudno bowiem wskazać, gdzie 
się zaczyna, a gdzie kończy. Wszyscy  
mamy inne preferencje dotyczące 
ubioru, fryzury czy makijażu. I zdecy-
dowanie nie ma w tym niczego złego.  
To piękne, że potrafimy się różnić, 
bo inność sama w sobie jest przecież 
czymś wartościowym. Czy tak to wła-
śnie wygląda w gdańskiej baletówce?  
Codzienność każdego z nas wygląda  
podobnie. To może chociaż różnimy 
się sposobem, stylem ubierania?

Uważam, że w naszej szkole jest 
bardzo mało osób, które każdego 
dnia zwracają uwagę na swój wygląd. 
Zdecydowana większość ubiera się  
w myśl zasady: „im wygodniej, tym  
lepiej”. Uczniowie najczęściej chodzą  
w dresach bądź ubraniach ćwiczebnych,  
a pojęcia „moda” i „styl” zaczynają 
być im zdecydowanie bliższe dopiero   
po skończonych obowiązkach szkol-
nych. Oczywiście są wyjątki. Gołym 
okiem widać, kto w szkole przykłada 
wagę do tworzenia swojego wizerun-
ku, choćby dlatego, że jest nas bardzo 
mało i wszyscy świetnie się znamy.  
Ale nie tylko wybrańcy zwracają uwagę  
na markę rzeczy, które noszą i jest 
to jeden z najważniejszych aspektów 
tworzenia osobistej stylizacji. Okiem 
prawie znawcy muszę przyznać,  
że w naszej szkole brakuje osób, o któ-
rych można powiedzieć, że wykre-
owały swój niepowtarzalny, osobisty  
modowy styl. Nie mamy choćby  
punków, gotów, hipisów czy skaterów,  
raczej ubieramy to, co nam się po prostu  
podoba (ha ha! jak na artystów przy-
stało!). Można więc zaryzykować 

stwierdzenie, że nie zauważamy w na-
szej szkole  obsesyjnych, modowych 
indywidualistów. Prawda jest taka,  
że tak po prostu nie ma dla nich miejsca.  
Jaka jest tego przyczyna? Nie jedy-
nym przykładem jest lekcja tańca 
klasycznego, na której każdy wręcz 
MUSI wyglądać tak samo! Uczniowie  
nie mogą, np. pofarbować sobie włosów 
czy nawet za mocno ich ściąć. Każdy  
ma wyglądać identycznie. Dla wielu 
to dość uciążliwe, bo jednak wszyscy  
chcielibyśmy się czymś wyróżniać. 
Dlatego też, kiedy tylko nadarzy 
się jakaś okazja, i na pewno nie jest  
to klasyka, próbujemy „przemycić” coś  
od siebie. Często na tańcu współcze-
snym wychodzimy spoza twardych 
schematów i ubieramy rzeczy, na które  
po prostu mamy ochotę - luźne dresy, 
 koszulki z ciekawymi nadrukami 
czy śmieszne, kolorowe skarpetki.  
Niektórzy wręcz „idą na całość” i chcąc 
pokazać swoją niezależność, wpinają  
kolczyki w nietypowe miejsca, a nawet  
decydują się na dyskretne tatuaże!  
Zyskują, choćby na krótko, uznanie 
rówieśników, ale niekoniecznie peda-
gogów.

Ciekawym polem do czynienia  
systematycznych obserwacji są stroje 
naszych koleżanek z młodszych klas,  
bo niezaprzeczalnie widać, że ta „dzie-
cięca moda” zmienia się z roku na rok. 
Zastanawiać się można czy to fak-
tycznie świadome wybory uczniów,  
czy tylko i wyłącznie ambicje ich  
rodziców? 

W klasach 1-3 dziewczynki chcą 
wyróżniać się a to dodatkowymi fal-
bankami w spódniczce, a to brokato-
wym sweterkiem, natomiast chłopcy, 
próbując dorównać swoim modnym 

koleżankom, czynią swój  ubiór dużo 
bardziej oryginalnym niż rówieśnicy  
z sąsiadujących szkół.

A czy w naszej szkole panuje  
jakaś „baletowa moda”? Jak dobrze 
wiemy, nasz strój na „klasykę” ma duży 
wpływ na to, jak się czujemy, a cza-
sem nawet jak danego dnia ćwiczymy.  
W młodszych klasach kostium ćwi-
czebny powinien mieć prosty krój i być 
biały bądź po prostu jasny, ponieważ 
nasi pedagodzy mówią, że „na ciemne  
kolory jesteśmy jeszcze za młode”.  
W najstarszych klasach licealnych  
wybieramy kostiumy o nietypowych 
kolorach, w różne ciekawe wzory,  
nieraz z bardzo wyciętymi plecami,  
a kiedy indziej ze stójką zapiętą  
pod szyję. Mogłoby się wydawać,  
że starsze klasy mają wolną rękę  
i mogą same dokonać wyboru kostiumu,  
ale jednak nasz nauczyciel ma duży 
wpływ na „naszą” ostateczną decyzję.  
Mimo wszystko nadal musimy  
wyglądać tak samo, ruszać się tak samo, 
a nawet patrzeć w tę samą stronę!  
Ale chyba w tym właśnie tkwi cała 
istota i piękno baletu - abyśmy byli 
jednością w każdym tego słowa zna-
czeniu. 

P.S. Zastanawiam się, jakich wy-
borów dokonywaliby nasi licealni  
koledzy, gdyby mieli do tego prawo?  
Wycięcie na plecach? Duży dekolt?  
A jaki kolor? – Ulubiony!!! 

Maja Kunicka  kl. VIII B

A jak to jest z modą  
w naszej szkole?
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O... JO... JOOOJ - polka

Muzyka: Grażyna Bacewicz 

Wykonanie: fortepian Ewa Kupiec, skrzypce Piotr Pławner

Choreografia: Iwona Kierat-Łukasik

Tańczą: Matylda Baczewska, Natalia Browarczyk, 

Julia Ciesielska, Paulina Grodzińska, Zofia Korpacka,  

Anna Shmatchenko, Wiktoria Sieracka, Agata Załuska,  

Mikołaj Baczewski, Artem Rybalchenko, Andrzej Ryll,  

Juliusz Srzednicki Sulowski

Wszystkie filmowe miniatury taneczne zostały zrealizowane 
(reżyseria, montaż) przez Filipa Ignatowicza - reżysera 

młodego pokolenia, którego krótkometrażowy debiut reżyserski  
pt. „Nowy Bronx” – fabularny film o młodzieży z gdańskiej dzielnicy  
Nowy Port, pokazywany był na ponad 50 międzynarodowych  
festiwalach filmowych na całym świecie i zdobył 7 nagród filmowych.  
Operatorem był równie uznany Sławomir Witek - absowent  
Szkoły Filmowej w Gdyni, operator obrazu i reżyser  
krótkometrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych.  
Druga kamera i oświetlenie Mateusz Pieniążek. 

Europejskie Centrum Solidarności
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Codziennie spoglądamy na nasz 
świat. Nie jest on idealny, nigdy 
nie był i nigdy nie będzie. Każ-

dego jednak dnia budzimy się i w nim 
funkcjonujemy. Wykonujemy codzien-
ne czynności i obowiązki, pracujemy, 
myślimy, marzymy, czujemy, tęsknimy, 
kochamy. Ale czy na pewno doceniamy 
to, co mamy? Czy szanujemy wszystkich 
wokół nas? Jest wiele osób, o których 
warto pomyśleć, odpowiadając na to py-
tanie, lecz skoro tak niedawno, 8 marca, 
świętowaliśmy dzień poświęcony kobie-
tom, zacznijmy właśnie od nich.

Kobiety... każda inna; nie tylko  
na wierzchu, ale też w środku, a jednak 
tak łatwo “wsadzić wszystkie do jednego  
worka”. Łatwo jest również przypiąć  
jakąś łatkę. Wymogi i dopuszczalne 
normy odnoszące się do zachowania, 
uprawnień czy ubioru kobiety, od wie-
ków były mocno nakreślane. Wszyscy  
mają zawsze dużo do powiedzenia,  
jeżeli chodzi o kogoś innego...

“Nic nie jesz, że jesteś taka chuda?  
Koniecznie musisz przytyć!”

“Chyba za dużo jesz na kolacje, że tak 
wyglądasz.”

“Nie powinnaś się tak mocno malo-
wać, bo wyglądasz nienaturalnie.” 

“Pomaluj się, bo wyglądasz na chorą.”,
“Czemu ty wszystko musisz brać  

do siebie?! Miej dystans”.
To tylko wybrane przykłady tego,  

co kobiety słyszą na co dzień. Takie  
komentarze czasami oczywiście mają 
swoje uzasadnienie, ale to jak się zacho-
wujemy i jakie podejmujemy decyzje 
jest wypadkową nas samych. Większość  
ludzi myśli, że skoro baletnica na scenie 
jest pełna wdzięku, lekkości, skupienia, 
wyrafinowania i pasji, taka jest również 
w prywatnym życiu. Prawda jest inna.  

Istnieją różne temperamenty i charak-
tery.  Wcielenie się w postać scenicznej  
Giselle nie jest jednoznaczne z posiada-
niem takiej osobowości i postępowa-
niem na co dzień. Nic bardziej mylnego. 

Nie można zakazywać kobietom  
odważniejszego, wygodnego ubierania 
się tylko dlatego, że to rozprasza męż-
czyzn. Dlaczego to oni mają decydować  
o tym, co jest właściwe, a co nie?! Dlaczego  
kobieta boi się wyjść po zmroku sama na 
ulicę?  Ubieramy się głównie dla siebie,  
ale obwieszczamy również innym,  
co lubimy i w czym czujemy się komfor-
towo. Dążymy do tego, by czuć się jak naj-
lepiej w swoim ciele. To jest nasz świat, 
nasze życie i nikt nie ma prawa powie-
dzieć, że jest inaczej. Nie jesteśmy pusty-
mi lalkami, które można ubierać, czesać  
i skłaniać do zachowań, jakich chcą inni. 
To my same chcemy i kierujemy swo-
im życiem.

Bo przecież jesteśmy silne, mamy 
wielki zapał i energię. Realizujemy wła-
sne marzenia, własne pragnienia, własne  
priorytety, własne założenia, własne  
wizje, własne plany, własne życie, własny 
świat. Każda z osobna walczy o jedno... 
by przez wszystkie te głosy, komentarze 
i przeciwności nie stracić siebie. Kobieta,  
tak jak cały nasz świat, nie jest idealna,  
ale jej urokiem jest unikalność.

Skupmy się i zobaczmy, ile uczą 
nas kobiety; jak walczą każdego dnia,  
co robią dla siebie, a przede wszystkim  
dla innych, ile wkładają pracy, zaangażo-
wania, miłości i oddania w to, co robią.  
Od biegaczek do artystek, od córek  
do matek. Dostrzeżmy ich wyjątko-
wość i dziękujmy za to, że są. Zaczęliśmy  
od tego specjalnego dnia, Dnia Kobiet,  
a teraz już pójdzie jak z górki.

Marta Wróbel kl. VII B

Nie ideał... 
KOBIETA

Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzony był

28 lutego 1909 roku, ustanowiony 

przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach 

i strajkach w Nowym Jorku. Rok później natomiast, 

w 1910, Międzynarodówka Socjalistyczna 

w Kopenhadze ustanowiła obchodzony 

na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał 

krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu 

społecznego wsparcia dla powszechnych praw 

wyborczych dla kobiet. 

Dzień ten przypadał na 8 marca 

i tak już zostało do dzisiaj. 

W Dzień Kobiet w innych krajach 

podobnie jak Polsce, mężczyźni obdarowują 

bliskie panie upominkami - wręczają kwiaty 

i składają życzenia. W niektórych krajach 

(jak Rumunia) dzień ten jest równoważny z dniem 

matki, podczas którego dzieci ofiarowują drobne 

prezenty swoim matkom i babciom. 

We Włoszech przykładowo kobiety obdarowywane są 

gałązkami akacji srebrzystej. 

Akacje srebrzyste i czekolada są także najczęstszym 

prezentem w Rosji.  W Portugalii i Rumunii często  

8 marca grupy kobiet świętują na obiadach 

i przyjęciach „tylko dla pań”. 

W Armenii po upadku Związku Radzieckiego 

zaniechano świętowania MDK, 

zamiast tego 7 kwietnia wprowadzono 

święto Piękna i macierzyństwa. 

W większości krajów  

kobiety najczęściej dostają kwiaty.         

   M. Cz.

zd
ję

ci
e 

IG
N

I D
ES

IG
N



18M A R Z E C  2 0 2 1P O R A D N I K

Magdalena Szalina – pedagog szkolny

Jak radzić sobie 
z nastolatkiem?  
Krótki poradnik dla rodziców

Temat  dojrzewania  budzi wiele 
obaw wśród rodziców. Rze-
czywiście dorastanie  to czas 

ogromnych  i często trudnych zmian 
dla dzieci i ich rodziców.  Nasze miłe 
pociechy  w krótkim czasie mogą prze-
istoczyć się w zbuntowane i  trudne  
w relacji nastolatki. Łagodne przej-
ście przez zupełnie naturalny czas 
buntu  może ułatwić kilka podstawo-
wych zasad postępowania z córkami  
i synami  w okresie adolescencji.  Sto-
sowanie ich umożliwi nam pozostanie 
autorytetem i wsparciem dla naszych 
dzieci, dla których ten czas jest też  
bardzo burzliwy.

Podstawową zasadą jest niedoprowa-
dzanie ze zbuntowanym nastolatkiem 
do otwartego konfliktu. W miarę moż-
liwości próbujmy osiągać kompromisy, 
gdyż jest to jedyna droga do utrzyma-
nia dobrych relacji. Im bardziej „wal-
czymy” z nastolatkiem, tym bardziej on 
będzie walczył o swoją autonomię i ro-
bił wszystko wbrew naszym zakazom.

Pokazujmy również  dzieciom,  
ze obdarzamy je zaufaniem. Rozma-
wiajmy, unikając zrzędzenia oraz prze-
słuchiwań, wysłuchujmy ich opinii, 
szanując różnicę zdań i poglądów,  
a także emocje i potrzeby. Jeżeli na-
stolatek nie chce z nami rozmawiać,  
nie zmuszajmy go do tego. Wystarczy, 
że będziemy okazywać zaintereso-
wanie jego codziennymi sprawami  
i reagować, gdy czuje się skrzywdzony.  
Traktujmy poważnie problemy na-
szych dzieci, nawet jeśli nam wydają się 
błahe. Warto też inicjować, przyjemne  
dla obu stron, formy wspólnego spę-
dzania czasu.  Mile spędzony rodzinny 
czas powoduje, że dziecko nie będzie 
odgradzać się od bliskich.

Krótki poradnik Jak radzić 
sobie z nastolatkiem skłonił 
mnie do refleksji nad oczeki-

waniami  dzieci wobec nas rodziców. 
Pomyślałam, że najlepszą formą zdo-
bycia szczerych odpowiedzi nie będą 
ankiety,  pogadanki, tylko wspólna  
zabawa. Każdy z jej uczestników two-
rzył ogłoszenie w formie plakatu  
do hasła:  Idealny rodzic pilnie po-
szukiwany. W zabawie wzięło udział  
86 uczniów naszej szkoły. Wypisywali 
oni cechy rodziców, które są najważ-
niejsze i najbardziej pożądane z punktu  
widzenia nastolatków. Były to:  
miłość 95%, wsparcie 86%, wyro-
zumiałość 79%, troskliwość 59%,  
mówienie miłych rzeczy, chwale-
nie 36%, zrozumienie 34%, wczu-
wanie się w sytuację dziecka 26%,  
cierpliwość 15%, wytrwałość  10%. 
Każdy mógł wypisać po kilka cech  
idealnego rodzica.

Spróbujmy bliżej przyjrzeć się  
chociaż kilku cechom wymarzonego 
rodzica, wskazanym przez uczestni-
ków zabawy. 

Miłość wydaje się cechą oczy-
wistą i najważniejszą dla rozwoju  
oraz prawidłowego funkcjonowania  
każdego dziecka. Podobnie wsparcie 
okazuje się bardzo istotne szczególnie,   
gdy nasze pociechy wkraczają w okres 
zamartwiania się opinią otoczenia 
i wątpią w siebie.  Wówczas nasza 
prawdziwa obecność  przy dziecku  
i wspieranie go powinno poprawić 
jego samoocenę  i pomagać rozwijać   
potencjał. Wyrozumiałość, wytrwa-
łość i cierpliwość to cechy, nad któ-
rymi najczęściej my jako rodzice  
musimy pracować. Są one bardzo 
ważne również dlatego, że dziecko  

Wyczulone na krytykę nastolat-
ki bardzo często zarzucają rodzicom,  
że o wszystko „się czepiają”. Ado-
lescentom bardzo zależy na poczu-
ciu wolności, więc nie wybierajmy  
naszym dzieciom znajomych, nie na-
rzucajmy stylu ubierania, pozwólmy  
słuchać ulubionej muzyki itp.  
Nie możemy jednak zostawić dziecku  
nieogranicznej wolności. Powinniśmy  
jasno określić granice i  przestrzegać 
tych ustaleń. Narzucajmy obowiązki,  
ale doceniajmy  ich dobre wypełnianie.  
A jeżeli dziecku czegoś odmawiamy, 
uzasadniajmy nasze decyzje. Jasno 
określajmy  też konsekwencje łamania 
zasad, które ustalamy. 

Pozwalajmy na samodzielność  
i autonomię, która pomoże naszym 
córkom i synom w przyszłości wziąć 
odpowiedzialność  za siebie i własne 
życie. Dając przestrzeń, przestrzegajmy  
przed zagrożeniami.

I  najważniejsze… Okazujmy naszym 
dzieciom miłość i wsparcie, zrozu-
mienie i stałą gotowość do rozmowy.  
Pamiętajmy jednocześnie, że jeśli   
nastolatek zdradza jakieś niepokojące  
objawy, z którymi sobie nie radzimy 
lub budzą one nasz niepokój, powin-
niśmy zorganizować dziecku pomoc 
psychologiczną.

przejmuje  nasze sposoby reagowania  
na sytuacje trudne czy stresowe,  
a ponadto, kiedy my notorycznie  
wybuchamy złością, tracimy w jego 
oczach autorytet.  Troskliwość to ko-
lejna cecha, którą cenią nasze dzieci. 
Większość ankietowanych podkreślała  
jednak, że nie mają na myśli nadopie-
kuńczości, przewrażliwienia, tylko 
empatię i zrozumienie, gdy jest im źle, 
smutno i potrzebują wsparcia. Pisząc 
o zrozumieniu, uczniowie podkreślali,  
jak ważne jest dla nich, gdy rodzi-
ce potrafią spojrzeć  na świat z ich  
perspektywy, wysłuchać ich, spróbo-
wać zrozumieć ich zachowanie. 

Oczywiście nasi nastolatkowie ocze-
kują od nas dużo więcej. Dla niektó-
rych ważne było poczucie humoru, 
wspólne  spędzanie czasu, dla innych 
elastyczność, konsekwencja, uczci-
wość. I choć, jak widać, nasze dzieci  
potrafią świetnie wyrazić to, czego 
od idealnego rodzica oczekują, to my  
musimy pamiętać, że idealni, per-
fekcyjni rodzice nie istnieją. Ważne,  
byśmy starali się być na tyle dobrymi,  
by wychować nasze dzieci na szczęśli-
wych i prawych ludzi. I nie zapominać  
o sobie, bo „szczęśliwi ludzie mają 
szczęśliwe dzieci”.

Proponowana literatura:
Suzie Hayman - Wychowujemy nastolatka.

Adele Faber - Jak mówić do nastolatków, żeby nas 

słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały

Robert J. Mackenzie - Nastolatki. Kiedy pozwolić? 

Kiedy zabronić?

Idealny rodzic 
pilnie poszukiwany….
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Z pewnością większość ludzi 
nie przepada za rozmawianiem 
o trudnych sprawach. Dla mnie 

osobiście także jest to ciężkie i raczej 
unikam takich sytuacji. Często kończy 
się to kłótnią lub nie tak, jak to sobie 
wyobrażaliśmy. Uważam, że w takich 
rozmowach bardzo ważna jest szcze-
rość, bo bez tego trudno  cokolwiek 
ustalić. Trzeba pamiętać też o zrozu-
mieniu siebie nawzajem. Nie zawsze 
jest to proste, lecz każdy może mieć  
własne zdanie, co nie jest wcale złe. 
Najlepiej na takie sprawy przeznaczyć  
więcej czasu, dokładnie je omówić.  
W krótkim czasie nie da się osiągnąć 
nic pożytecznego. Moim zdaniem,  
gdy coś nas męczy, warto z kimś o tym 
porozmawiać, a przynajmniej spróbo-
wać, co na pewno sprawi nam ulgę. 

Moim zdaniem o trudnych 
sprawach powinno się  
rozmawiać otwarcie, szczerze 

i ze spokojem. 
Przede wszystkim należy informować  

o sytuacjach, a nie skrywać je w sobie.  
Najlepiej, jeśli taka rozmowa jest  
pozbawiona negatywnych emocji.  
Zawsze trzeba pamiętać o szacunku  
do drugiej osoby. 

Uważam, że najlepszym wyjściem  
w trudnej sytuacji jest spokojna, szczera 
rozmowa, ponieważ w takich chwi-
lach emocje są już i tak wysokie,  
i można czasem w nerwach po-
wiedzieć coś, czego się nie chciało.  
Nie należy się bać powiedzieć o wyda-
rzeniu, które się stało, bo i tak prędzej 
czy później będzie trzeba poinformo-
wać o nim. 

Według mnie łatwiej poradzić  
sobie z trudną sprawą, jeśli zostaniemy  
wysłuchani. Zwracając się o pomoc, 
możemy liczyć na inne spojrzenie  
na daną sprawę. Mówi się na to “spoj-
rzeć z boku”, czyli usłyszeć opinię  
i radę od kogoś, kto nie uczestniczył  
w wydarzeniu, dzięki czemu potrafi 
zachować dystans do sprawy. Dystans 
w tej sytuacji, to spojrzenie na sprawę 
bez emocji z nią związanych. 

Pola Marcinkiewicz kl. III B Jagna Kania kl. III B

W jaki sposób 
powinno się rozmawiać 
o trudnych sprawach? 
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ZGODA, ZGODA, ZGODA

Muzyka: Wojciech Kilar 
Wykonanie: Filharmonia Narodowa w Warszawie 
Dyrygent: Antoni Wit

Choreografia: Iwona Kierat-Łukasik

Tańczą: Zofia Korpacka, Julia Niekowal, Mikołaj Baczewski, 

Artem Rybalchenko, Andrzej Ryll, Juliusz Srzednicki Sulowski

Premiera filmów odbyła się 12 marca 2021 roku
w czasie „Koncertu Dyplomowego” w Operze Bałtyckiej

Koordynator i kierownik artystyczny projektu - Agata Lechowicz

Producent - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa 
im. Janiny Jarzynówny - Sobczak w Gdańsku – Sławomir Gidel

SCG  Stocznia Centrum Gdańsk 
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A co z kawą?

Kawa, to także napój pobudzający.  
Kofeina, która za owo pobudzenie odpo-
wiada jest także w coli i herbatach. I o ile 
wypicie 2 szklanek czarnej herbaty dziennie  
nie jest szkodliwe, tak spożycie puszki  
coli zawierającej nie tylko kofeinę,  
ale i duże ilości cukru, już tak! W filiżance  
kawy jest mniej kofeiny niż w puszcze ener-
getyka, ale to nadal nie powinien być napój  
dla dzieci i nastolatków. Znane są ko-
rzystne właściwości kofeiny takie jak:  
poprawa koncentracji i sprawności  
manualnej oraz działanie przeciwutlenia-
jące, ale… to wszystko dotyczy małych  
dawek kofeiny spożywanych przez osoby  
dorosłe. Nastolatki do 17. roku życia  
nie powinny przyjmować kofeiny w kawie  
ani napojach gazowanych. To powoduje  
powolne lecz skuteczne uzależnienie 
od tej substancji stymulującej. Później  
potrzebują większych dawek, aby odczuć 
efekt działania.

Nastolatku, jeśli pijesz napoje ener-
getyczne, wiedz, że robisz sobie dużą 
krzywdę i wpadasz w błędne koło.  
Jest o wiele więcej skuteczniejszych  
i zdrowszych sposobów na zwiększenie 
możliwości Twojego organizmu.

Rodzicu, jeśli masz podejrzenia, 
że Twoje dziecko pije energetyki, zacznij 
rozmowę. Nie bagatelizuj tematu, już jedna 
puszka może rozpocząć serię proble-
mów. Porozmawiaj z dzieckiem, wyjaśnij 
jakie są skutki spożywania takich napo-
jów w tym wieku, zapytaj dlaczego je pije 
(może z czymś sobie nie radzi) i wspól-
nie znajdźcie rozwiązanie. Wprowadź  
w domu jasne zasady dotyczące substancji 
pobudzających… nawet kawy.

Być bardziej skoncentrowanym. 
Zaliczyć ważną klasówkę. Dać  
z siebie 100% na treningu. Przy-

swoić tonę wiedzy. I nie odstawać  
od grupy.  To wyzwania, które stoją 
dziś przed nastolatkami. Jak sobie z tym  
radzą? Różnie. Z raportów Komisji  
Europejskiej wynika, że niemal 70%  
z nich sięga w takich sytuacjach po 
energetyki. Stały się one tak popu-
larne wśród młodzieży, że niektóre  
państwa europejskie wprowadzają  
regulacje dotyczące ich sprzedaży.  
Popularność energetyków wspierana  
jest niestety przez marketing  
i reklamę. Zwłaszcza taką, w której wy-
stępują sportowcy, z którymi młodzież 
kojarzy zdrowie i często się utożsamia.

Co zawierają energetyki?

Skład energetyków to bomba cukro-
wo – chemiczna pozostawiająca wyraźne  
ślady w młodym, kształtującym się 
jeszcze organizmie. W napoju znaj-
duje się mieszanka: kofeiny, guarany,  
tauryny, cukru, witamin z grupy B  
i barwinków. Jedna puszka energetyka  
zawiera tyle kofeiny co 4 filiżanki kawy! 
Dla nastolatka to ogromne zagrożenie  
dla zdrowia. Kofeina i guarana  
działają silnie pobudzająco (psycho-
aktywnie)  i podnoszą ciśnienie krwi.  
Ponadto znajduje się w nich cukier, który 
dodaje energii, choć tylko na chwilę.  
W jednej puszce może być nawet  
6 łyżeczek cukru! A to nie tylko sprzyja 
nadwadze, ale przede wszystkim zwięk-
sza ryzyko chorób metabolicznych.  
Z uwagi na swój skład i działanie, 
energetyki bardzo szybko uzależniają, 
zwłaszcza młode osoby.

Jakie objawy może mieć nastolatek  

po wypiciu energetyków?

Po spożyciu energetyków (wystarczy  
już jedna puszka) można zaobserwować  
u nastolatka: pobudzenie i nerwowość. 
Czasami nawet agresję. Niemożność  
skupienia uwagi i zmęczenie pojawia się  
w momencie, kiedy napój przestaje  
działać (ok.1h od spożycia energetyka).  
Po czym nastolatek czuje się bardziej zmę-
czony niż przed wypiciem napoju. I sięga  
po kolejną puszę z „energodajnym  
eliksirem”. Mogą się u niego pojawić rów-
nież problemy ze snem. Bywa tak, że bu-
dzi się zmęczony, a ratunku szuka w napoju  
pobudzającym. Takie działanie prowadzi 
do uzależnienia. Długotrwałe zażywanie 
energetyków może prowadzić do uszko-
dzenia wątroby, palpitacji serca, a w konse-
kwencji nawet do śmierci.

Anna Słomkowska - dietetyk

Energia w płynie – czyli kilka słów 
o napojach pobudzających
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Wiktoria Burlińska z klasy IV rozmawia z Heleną Barską 
finalistką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół  Podstawowych

Przez pandemię, która ogarnęła cały 

świat, mogłoby się wydawać, że nic  

innego wokół nas się nie dzieje. Nic 

bardziej mylnego! Wśród wielu  

niusów z zakresu różnych dziedzin,  

możecie znaleźć i ten, choćby ze strony 

internetowej naszej szkoły, że Helena 

Barska uczennica klasy IV, nasza kole-

żanka  dostała się do finału olimpiady  

z języka polskiego. Więcej na ten temat 

próbowałam dowiedzieć się już osobi-

ście. Umówiłyśmy się po lekcjach….

Wiktoria: Jak się w ogóle dowiedzia-

łaś o Olimpiadzie? 

Helena: Dowiedziałam się o olimpiadzie 
od mojej polonistki, jest nią pani Alek-
sandra Adamiak. Pewnego dnia Pani  
podeszła do mnie i zapytała, czy nie chcia-
łabym wziąć udziału w konkursie z języka  
polskiego. Z początku byłam zaskoczona  
taką propozycją, ponieważ nigdy wcze-
śniej nie brałam udziału w konkursie  
z tego przedmiotu, ale potem z chęcią przy-
stałam na tę propozycję

 
W: Jak wyglądały poszczególne eta-

py i ile ich było? 

H: Cała Olimpiada składa się z czte-
rech etapów. Ja na razie brałam udział  
w trzech i dostałam się do finału, który  
dzieli się jeszcze na dwie części. Pierwszy 
etap polegał na napisaniu eseju na wybrany  
temat na podstawie podanych lektur.  
W drugim etapie trzeba było napisać roz-
prawkę, bazując na tych samych książkach  
oraz wykonać test z wiedzy o języku. 
Przystępując do trzeciego etapu, należało  
dokładnie zapoznać się z zestawem  
zaproponowanych przez komisję kon-
kursu wierszy i życiorysami ich autorów. 
W tej części konkursu po wylosowaniu  
z zamieszczonej listy utworu trzeba go było 
zanalizować, zinterpretować i podjąć  
z  członkami komisji rozmowę na jego temat.

 
W: Jak wyglądały przygotowania? 

Pewnie trochę pracy było.... 

H: Oj tak!... Przygotowania do pierwszego 

etapu wyglądały następująco: na początku  
musiałam przeczytać lektury przypisane  
do mojego tematu. Ja akurat wybrałam temat 
o wędrówkach w czasie, więc przeczyta-
łam: „Wehikuł Czasu” - Herberta George’a  
Wellsa, „Galop 44” - Moniki Kowaleczko 
-Szumowskiej, „Godzinę pąsowej róży”- 
Marii Kruger,  „Arkę czasu” - Marcina  
Szczygielskiego oraz „Rutkę”- Joanny Fabickiej. 
Oprócz tego musiałam zgłębić temat, któ-
ry wybrałam, czyli  „Jakie dylematy etyczne 
i moralne towarzyszą bohaterom przeno-
szącym się w czasie?”. Do drugiego etapu  
przygotowań było o wiele więcej. Tym  
razem wybrałam temat o tolerancji, więc 
musiałam przeczytać lektury, na których 
bazowałam, pisząc rozprawkę: 

„Cudownego chłopaka” - R. J. Palacio,  
„Zabić Drozda” - Harpera Lee, „Zupę  
z jeża’’ - Magdaleny  Kozłowskiej, „Wyspę 
mojej siostry’’ - Katarzyny Ryrych, „Elę 
- Sanelę’’ - Katarzyny Pranić. Oprócz przy-
gotowań do pisania rozprawki musiałam  
jeszcze uczyć się do testu z języka. Było  
to dla mnie nie lada wyzwanie, ponieważ 
musiałam nadrobić sporą część materiału  
z ósmej klasy, między innymi zagadnienia  
z fonetyki, składni (wykresy zdania). Ciężka  
praca się opłaciła, ponieważ to właśnie  
z tego etapu konkursu zdobyłam prawie 
maksymalną ilość punktów. Przygoto-
wania do trzeciego etapu polegały na po-
znaniu i dogłębnej analizie oraz interpre-
tacji wierszy. Ten etap był najciekawszy,  
ale i najtrudniejszy. Razem z Panią Adamiak 
musiałyśmy poszukać wielu kontekstów 
biograficznych, historycznych, motywów 
filozoficznych i literackich. 

 
W: Która książka z podanych lek-

tur najbardziej Ci się podobała? Jakie 

książki lubisz najbardziej? 

H: Chyba najbardziej ze wszystkich lektur 
podobała mi się książka ,,Zabić Drozda”.  
Utwór ten opowiada historię dzieci, które 
mieszkają w małym miasteczku Maycomb 
w USA. Ich ojciec jest prawnikiem, a jego 
obowiązkiem jest bronienie czarnoskórego 
człowieka w sądzie. Cała powieść opowiada  

o tolerancji rasowej i okrucieństwie wobec 
ludzi czarnoskórych, jakie jeszcze przez długi  
czas po zniesieniu niewolnictwa panowało  
w Stanach Zjednoczonych. Książki, które  
najbardziej lubię to kryminały. Szczególnie  
bliskie są mi powieści Agathy Christie  
o belgijskim detektywie Herkulesie Poirot  
i pannie Marple. 

W: Kto pomagał Ci w przygotowa-

niach? Ile czasu Ci to zajęło? 

H:  Pomagała mi Pani Aleksandra Adamiak. 
Poświęciła mi bardzo dużo czasu, przygo-
towywała opracowania wierszy, podsyłała  
materiały do nauki. Spędziłyśmy wspólnie  
wiele wieczorów, odchodząc od zmy-
słów, by dowiedzieć się, co też ten Słowacki  
mógł mieć na myśli! Ale bardzo miłe 
były to spotkania...Myślę, że mój sukces  
w bardzo dużej mierze zawdzięczam Pani 
Oli, bez Jej wsparcia nie poradziłabym sobie.  

W: Który etap konkursu był dla Cie-

bie najważniejszy?  

H: Najlepiej wspominam część ustną. 
Na początku bardzo się bałam, ponieważ 
myślałam, że nie będę w stanie wysłowić się 
przed komisja z powodu stresu. Jak się oka-
zało rozmowa była bardzo miłai przebiegała  
w życzliwej atmosferze. 

W: Czym dla Ciebie stał się udział  

w olimpiadzie języka polskiego?  

H: Wzbogaciłam swoją wiedzę, nauczy-
łam się rzeczy, które są w materiale ósmej 
klasy, poznałam wiele ciekawych książek, 
których pewnie nie przeczytałabym, gdyby  
nie Olimpiada. Przeczytałam mnóstwo 
wspaniałych wierszy, poznałam nowych 
autorów i bardzo się cieszę, że wzięłam 
udział w tym konkursie. Jest to na pewno  
nowe, wspaniałe doświadczenie, które  
zapamiętam na całe życie. A oprócz tego, 
teraz gdy doszłam do finału, w nagrodę  
nie muszę pisać testu ósmoklasisty z części 
humanistycznej oraz dostałam jeszcze parę 
innych przywilejów. Jednak myślę, że naj-
większą nagrodą jest ogromna satysfakcja  
i duma, że udało mi się coś osiągnąć.

Helenie na pewno nie było łatwo i naprawdę ją podziwiam. Jestem bardzo dumna, że mam taką utalentowaną i pracowitą koleżankę 
w mojej klasie. Wszyscy życzymy Ci Helenko dalszych sukcesów i radości z pokonywania przeszkód na drodze do zdobywania wiedzy.

Pod koniec marca w Warszawie – Konstancinie 

odbędzie się finał  Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego dla Szkół  Podstawowych, 

w którym Helena będzie reprezentowała 

nasze województwo i naszą szkołę
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Savoir-vivre to francuskie wyrażenie, 
którym określa się zbiór zasad dobrego  
wychowania. Savoir-vivre dotyczy 

bardzo wielu dziedzin: od reguł zachowania 
się przy stole, poprzez zasady obowiązujące  
w pracy lub szkole, aż po te poświęcone  
odpowiedniemu ubiorowi czy relacjom 
damsko-męskim. 

W związku z tym chciałbym przedstawić  
krótkie zasady, o których każdy z nas wie, 
czasami jednak zdarza się o nich nam  
„zapomnieć.” 

Uśmiech zamiast kwaśnej miny. Nawet  
jeżeli nie masz dobrego humoru, staraj się 
tego nie okazywać. Urzędniczka na poczcie,  
ekspedientka w sklepie, nauczyciel nie są 
winni, że zapomniałeś telefonu. Mimo 
wszystko uśmiechaj się, a zobaczysz, że wtedy  
więcej uda ci się załatwić. 

- Dzień dobry, co słychać? Nie traktuj  
ludzi jak powietrze! Zdobądź się na uprzejme 
powitanie, gdy wchodzisz do windy, miłe 
podziękowanie, gdy ktoś przepuszcza cię 
w drzwiach, krótką wymianę zdań ze star-
szym sąsiadem na temat na przykład pogody.  
Wszyscy lubimy, gdy bliźni nas dostrzegają.  
Nie wkraczaj jednak na cudze terytorium.  
Zwróć uwagę, szczególnie w obecnych  
czasach, czy w windzie lub autobusie nie stoisz 
za blisko drugiej osoby, a w kolejce do kasy 
w supermarkecie nie popychasz kogoś wóz-
kiem. Niektórzy mogą się w tej sytuacji czuć 
mało komfortowo, a nawet widzieć w tym 
zagrożenie. Ty też pewnie tego nie lubisz. 
Przyjmuje się, że dystans między obcymi  
osobami nie powinien być mniejszy niż pół 
metra, a w okresie pandemii co najmniej  
półtora metra. 

Czego nie robić publicznie? Gumę żuj dys-
kretnie Guma do żucia awansowała ostatnio 
do rangi zdrowego produktu, ale raczej  
nie wypada demonstracyjnie okazywać,  
że o tym dobrze wiesz. 

W domu rozkoszuj się smakiem gumy, 
ale w publicznym miejscu żuj ją zawsze  
z zamkniętymi ustami (ha ha kolejne prak-
tyczne zastosowanie maseczki – zakrywa  
rozdziawione usta namiętnych żuwaczy).  
Zapomnij o żuciu gumy, np. w czasie  
rozmowy, w operze, a tym bardziej  
w czasie lekcji. W kinie nie widać,  
ale... słychać. Fakt, że teraz niemal wszyscy  
widzowie mają zwyczaj zajadać w kinie 
kukurydzę i chipsy nie oznacza, iż wolno  
ci robić to głośno. Nie oglądasz filmu 
sam, więc odgłosami swojej uczty nie psuj  
innym odbioru filmu. 

 Jak się witać i przedstawiać?  Kto przed-
stawia się pierwszy? Generalnie chłopak 
przedstawia się dziewczynie, zaś młodsza 
osoba  – starszej (ale nie bądź zbyt szybki  
– to starsza osoba wyciąga dłoń pierwsza).  
Wstać czy witać się na siedząco?  
Zasada, że „dziewczyna zawsze siedzi” trąci 
nieco myszką.   Dziś normy są elastyczne 
i mniej honorują płeć piękną. Zawsze mo-
żesz siedzieć, gdy się witasz (wyjątkiem  
są nauczyciele!). Uniesienie się z krzesła jest 
jednak oznaką szacunku dla osoby, z którą  
się witasz, bez względu na wiek i płeć.  
Nigdy więc nie zaszkodzi. 

Uścisk, który wiele zdradza. Zdecydo-
wany, ale nie za długi uścisk dłoni budzi  
zaufanie, zbyt mocny zdradza osobę skłon-
ną do manipulowania innymi, zaś zbyt  
słaby – niepewną. Poćwicz więc „chwyt”  
na przyjacielu. 

Telefoniczna etykieta. Telefoniczna  
cisza nocna obowiązuje każdego, ale... Pory 
telefonowania dostosuj do trybu życia  
rodziny i przyjaciół. Niektórych można 
przecież zastać w domu dopiero po godzi-
nie 22.00! Ograniczenia dotyczą raczej osób 
obcych, do nich nie należy dzwonić póź-
niej niż o godzinie 20.00. Nie bój się powie-
dzieć, że nie masz czasu. Gdy ktoś zadzwoni  

nie w porę, nie miej skrupułów przyznać, 
że jesteś zajęty. Obiecaj, że oddzwonisz  
i określ porę. Najlepiej, jeśli to osoba dzwo-
niąca pyta, czy nie przeszkadza. 

Ups, znów zapomniałaś wyłączyć  
komórkę! Nie powinno się to zdarzyć  
w teatrze, kinie, w czasie lekcji. Wyłącze-
nie w takich sytuacjach telefonu powinno 
być naturalnym odruchem. 

Czy wszyscy muszą słuchać twoich roz-
mów? W miejscach publicznych rozmowy  
telefoniczne ogranicz do absolutnego  
minimum, chyba że znajdziesz ustronne  
miejsce, gdzie będziesz mógł spokojnie  
kontynuować rozmowę. Nie chodzi  
tu o to, że tobie trudno rozmawiać. To ty  
będziesz przeszkadzać innym. Współpasa-
żerowie w pociągu czy autobusie na pewno 
nie chcą słuchać, jak spędziłeś dzień. Ustaw 
dyskretny dzwonek. Elektryzujący dzwo-
nek twojego telefonu nie musi stawiać  
na baczność wszystkich dookoła. Wybierz 
sygnał, który ty łatwo rozpoznasz, ale który  
nie będzie drażnił innych.

W Internecie też obowiązują zasady... 
Nie zostawiaj e-maili bez odpowiedzi.   
Zaglądaj do poczty przynajmniej raz dzien-
nie. Ideą poczty elektronicznej jest szyb-
kość wymiany informacji, więc zgodnie  
z tą zasadą nie wypada pozostawiać e-maili  
bez odpowiedzi. Powinieneś jej udzielić  
w ciągu 24 godzin.  

W dzisiejszym świecie ciężko odna-
leźć się w konwenansach i rzeczach, które  
wolno, a których nie. Warto więc wiedzieć,  
jak się zachować i czym są dobre  
maniery, by pokazać się z jak najlepszej 
strony. Z pewnością takie zachowanie nie 
zaszkodzi, a w przyszłości może jedynie  
zaowocować. Dzięki temu unikniemy 
wielu gaf, a przecież  zachowanie jest nasza  
wizytówką.

M. Cz.

Polecam:

        Savoir-vivre 
– czy komuś jeszcze to potrzebne? 
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marca br. najmłodsi uczniowie 

naszej szkoły pojawili się na 

ostatniej obowiązkowej lekcji 

tańca klasycznego w klasie dziewiątej 

i to bynajmniej nie w roli gości. 

Dziarsko wkroczyli na salę CD, aby 

zgodnie z naszą szkolną tradycją  

pożegnać swoich najstarszych kole-

gów i życzyć im powodzenia na zbliża-

jących się egzaminach, ale też w czasie 

całego dorosłego życia, które tak  

naprawdę właśnie rozpoczynają. 

Nasi drodzy najstarsi, szkolni Kole-

żanki i Koledzy!

Jeszcze niedawno to Wy byliście  

na naszym miejscu i przeżywaliście  

swój pierwszy rok na tej sali. 9 lat  

minęło nie wiadomo kiedy i teraz my  

– pierwszoklasiści – patrzymy już na 

zupełnie dorosłych ludzi, przed którymi 

świat stoi otworem.

Żałujemy, że w tym roku tak mało 

mieliśmy okazji do tego, żeby Was pod-

glądać i podziwiać. Przed Wami egza-

miny, jesteśmy pewni, że pójdzie Wam 

świetnie i za to już dziś trzymamy kciuki,

tak jak i za całą Waszą życiową wę-

drówkę!

A teraz kilka słów od mądrych ludzi, 
dobrze je zapamiętajcie, bo być może 
okażą się bardzo ważne  w Waszym 
dorosłym życiu:

„Jeśli nie możesz zrobić tego dobrze, 

przynajmniej spraw, by wyglądało na 

dobre.” – Bill Gates

„Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że 

mógłbyś to zrobić, zabierz się za to. Od-

waga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”  

– Goethe 
 

„Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. 

Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.”  

– Ghandi

„Przyszłość należy do tych, którzy 

uwierzą w piękno swoich marzeń.”  

– Eleanor Roosvelt
 

„Życie jest wspaniałe, należy tylko spo-

glądać na nie przez właściwe okulary.”  

– Aleksander Dumas

„Człowiek upada i się podnosi. Jedni  

nazywają to gimnastyką, inni sensem życia.  

– Sławomir Kuligowski

„Trzeba mieć, co się chce! I trzeba żyć,  

jak się chce!” – Jerzy Pilch

„Dla całego świata możesz być nikim, 

dla kogoś możesz być całym światem.”  

– Mały Książę

„Śpiewaj jakby nikt nie słuchał. Kochaj 

jakby nikt nigdy Cię nie zranił. Tańcz 

jakby nikt nie patrzył. I żyj tak jakby  

to było niebo na ziemi.” – Mark Twain

„Kocha się za nic. Nie istnieje żaden  

powód do miłości.” – Paulo Coelho

Tegoroczni abiturienci obdarowani  
ciepłymi słowami, a w szczególności  
własnoręcznie wykonanymi laurkami,  
nie kryli wzruszenia. W końcu tak 
niedawno to oni byli takimi samymi 
maluchami rozpoczynającymi swoją  
przygodę z tańcem, a teraz będą już 
tylko świadczyć o naszej szkole, jeste-
śmy pewni, na scenach całego świata!

Uczniowie  klasy I 
z wychowawcą 
Aleksandrą Adamiak

Nadszedł czas pożegnań…

3
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Kurtyna powoli idzie w górę, 
a ja na moment zamykam oczy. 
Nim zobaczę na scenie dojrzałe 

tancerki i tancerzy, jeszcze przez krótką  
chwilę chcę widzieć słodkie maluchy, 
które dziewięć lat temu skradły moje 
serce. 

Pamiętam ten dzień, jakby to było 
dziś. Po raz pierwszy wchodzę do klasy.  
Witam Was niepewnym głosem.   
Jestem podekscytowana, ale też ze-
stresowana – to mój debiut w roli  
wychowawcy. Szybko jednak oka-
zuje się, że nie taki diabeł straszny…  
Po pewnym czasie z uśmiechem  
na ustach zmierzam na Wasze lekcje. 
Pierwsza zza drzwi wyłania się Zosia  
w charakterystycznej opasce na głowie 
– każdego dnia innej. Tuż za nią zjawia się  
Julcia Niekowal, ze złością opowia-
dając o Andrzeju i Mikołaju z rów-
noległej klasy B, którzy zaczepiali ją  
na przerwie. Matylda próbowała prze-
mówić bratu do rozsądku - bezskutecz-
nie. Podobno jedynie Julek i Agatka  
Załuska zachowali w tej sytuacji  spokój.  
Ale czy to prawda? Do rozmowy  
z entuzjazmem włącza się Paulinka  
Grodzińska i Natalka Browarczyk 
informując, że Julka też zaczepiała 
chłopców z klasy B, co z pewnością 
potwierdzi ich wychowawczyni Pani 
Marlena Karpiej. Już wiem, co czeka 
mnie w pokoju nauczycielskim…Uffff! 
Dzwonek ratuje sytuację. Przy wyj-
ściu z klasy Paulinka i Natalka wyzna-
ją mi jeszcze,  że  marzą, by wśród nich  
pojawił się choć jeden chłopiec . Prze-
konuję je, że kiedyś z pewnością tak się 
stanie. 

A że nie rzucam słów na wiatr,  
po czterech latach obie klasy zostają 
połączone, są więc i chłopcy. Co więcej  

wychowawstwo również obejmuje  
mężczyzna - Pan Andrzej Nowak.  
I choć początkowo zmiany budzą  
pewne obawy, szybko okazuje się,  
że integracja trwa w najlepsze. Ukrad-
kiem przyglądam się Wam z per-
spektywy internatu, w którym  
pojawiają się nowi członkowie Wa-
szej klasy. Julia Ciesielska od początku  
imponuje mi swoją pracowitością.  
Podobnie Ania, która mimo językowej  
bariery, doskonale radzi sobie  
w klasie. Ku radości Julki Niekowal  

do grupy dołącza Wiktoria – odtąd 
jej najlepsza przyjaciółka. Ale uwaga!  
Pojawiają się też kolejni chłopcy  
– Szymon i Artem. I z którym tu teraz 
tańczyć pas de deux? 

Tyle pięknych chwil spędzonych  
z Wami mam w głowie do dziś.   
Wycieczki i wspólne wyjścia. Prze-
gadane godziny wychowawcze,  
a czasem – dla dobra sprawy, także lek-
cje. Wzruszenia podczas koncertów  
szkolnych. Radość z wygranych  
konkursów. Duma, gdy na koniec 

roku szkolnego wręczam Wam świa-
dectwa z czerwonym paskiem. 

Ale żeby nie było tak słodko, przed 
oczami mam też kilka klasowych kłótni  
i „foszków”. Regularne zamiany 
miejsc w ławkach, wywołane obraża-
niem się „na śmierć i życie”. Awanturę  
o kolor spódniczek na taniec ludowy  
i doprowadzanie mnie do „otchłani roz-
paczy” wypracowaniami przepisanymi  
z internetu. Tak było! Nie kłamię! 
Wiem jednak, że ja też nie byłam idealna, 
choć musicie uwierzyć, że intencje  
zawsze miałam dobre.

Moment  kiedy z ciepłych ramion  
matki, wypuściłam Was w silne ramiona  
ojca, pamiętam doskonale. Trochę się 
tego obawiałam, ale muszę przyznać 
– Andrzejku dałeś radę! Pod czujnym  
okiem Pana Nowaka dotrwaliście  
do końca szkoły, a ja z własną córką  
na kolanach oglądam dziś Wasz koncert 
dyplomowy. 

Oglądam z wielkim wzruszeniem, 
ale też licznymi obawami. Mając świa-
domość Waszych umiejętności za-
wodowych, byłam pewna, że drzwi  
teatrów staną przed Wami otworem. 
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że jeden 
wirus może tak bardzo pokrzyżować  
wszystkim plany. Zamknąć nas  
w domach. Zmusić do prowadzenia 
zajęć z perspektywy ekranu kompu-
tera. Wzbudzić strach o przyszłość. 
Utrudnić start w dorosłość, który 
przecież i tak, nigdy nie był łatwy. 

Mimo wszystko wciąż nie tracę wiary  
w to, że odnajdziecie swoją drogę  
w życiu. Bo jak nie Wy, to kto? Mocno  
trzymam za Was kciuki i ślę buziaki.  
Póki co, jeszcze spod maseczki,  
ale kto wie? Może wiosna przyniesie 
pozytywne zmiany?

Alicja Poźniak ( Fafińska) -wychowawczyni klasy A w latach 2012-2016

Bo jak nie Wy 
to kto?
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Taniec dla Julii to coś więcej niż 
pasja. To całe życie.  Dlaczego  
właśnie taniec?  Dzięki niemu  

czuje się wolna i potrafi zapomnieć  
o otaczającej rzeczywistości.  Taniec wy-
zwala jej ciało, ułatwia wyrażanie emocji, 
budzi w niej artystkę. 

Julia od zawsze stawia sobie ambitne  
cele i wytrwale dąży do ich realizacji.  
Zależy jej na nieustannym rozwoju, chce 
być wszechstronną tancerką. Taniec   
dla młodej absolwentki, znaczy tak wiele, 
że nie wyobraża sobie przyszłości bez teatru 
i sztuki. Marzy o karierze w renomo-
wanym zespole baletowym, ale również  
o pracy w roli choreografa.

Choć w tym roku kończy szkołę,  
z pewnością na długo pozostawia w niej 
swój ślad. Jej liczne występy na wielu  
scenach i zdobyte nagrody w konkursach, 
zapamiętamy na długo. Sukcesy uczennicy, 
mimo późnego rozpoczęcia nauki w naszej  
szkole, z pewnością będą  motywować  
młodych tancerzy do ciężkiej pracy,  
a przede wszystkim dodawać im wiary  
w możliwość realizacji swoich marzeń.

Edukacja w gdańskiej szkole baleto-
wej odegrała znaczącą rolę  w życiu Julii. 
Otworzył się przed nią niezwykły świat 
baletu - mogła szkolić technikę i rozwijać  
umiejętności taneczne. Szkoła ukształ-
towała jej silny charakter i nauczyła  
wytrwałości. Julia lepiej poznała samą 
siebie. Dodatkowo, dzięki szczerym przy-
jaźniom oraz wsparciu pedagogów, czuła 
się tu jak w domu. 

Najważniejszym przesłaniem, które  
Julia chciałaby przekazać młodszym ko-
legom jest wiara we własne możliwości.  
Jej zdaniem każdy ma w sobie coś wy-
jątkowego i może osiągnąć swój cel.  
W tańcu ważna jest nie tylko technika, 
ale przede wszystkim umiejętność  wy-
rażania swojej indywidualności. Nigdy 
nie należy się poddawać, pomimo pora-
żek czy trudności. Dzięki ciężkiej pracy  
i determinacji  jesteśmy w stanie sprawić,  
by niemożliwe stało się możliwym.     

                  M. Cz.

Przypomnijmy zatem najważniejsze  
sukcesy Julki:

n II Międzynarodowy Festiwal 
Choreograficzny im. G. Balanchine’a  
w Kutaisi (Gruzja) 2018 – „Young Talent” 
– wyróżnienie

n XV Międzynarodowy 
Choreograficzny Konkurs  
„Riga Springs 2019”  Ryga/Łotwa
– I miejsce w kategorii taniec współczesny 
solo oraz III miejsce w kategorii zespół

n XXI Ogólnopolski Konkurs Tańca 
im. Wojciecha Wiesiołłowskiego, 
Gdańsk 2019 
– II miejsce w kategorii taniec współczesny, 
grupa młodsza
- wyróżnienie za najlepszą  interpretację 
choreografii „ Inside” 
do muzyki O. Arnoldsa

n Stypendium artystyczne Fundacji 
Balet – XII Międzynarodowy Konkurs 
Baletowy 
„Złote Pointy 2019”

n Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w konkursie  
„Młody Tancerz Roku 2019” - tytuł  
Młodego Tancerza Roku 2019

n Nagroda Instytutu Muzyki i Tańca 
w konkursie „Młody Tancerz Roku 2019” 
– udział w międzynarodowym projekcie 
„Młody Duch Tańca”

n Laureatka Pomorskich Nagród 
Artystycznych w roku 2020  
w kategorii 
„Pomorska Nadzieja Artystyczna”

Julia Ciesielska
najbardziej utytułowana absolwentka w roku 2020/2021

Od samego początku, kiedy pojawiła się w naszej szkole, 
jest uczennicą Agaty Lechowicz i Andrzeja Morawca.
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28 stycznia minęła 106 rocznica urodzin patronki 
naszej szkoły Janiny Jarzynówny – Sobczak 

Jak ważnym  
w  Jej życiu 

stało się
założenie 

szkoły baletowej, 
w swoim 
komiksie 

przedstawia  
Julia Kębłowicz 

z klasy IV
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