
WIWAT MAJ! 
 

Początek maja przynosi nam zwykle piękną pogodę, trzy uroczystości: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej i Święto Konstytucji Trzeciego Maja oraz... kilka dni wolnych od nauki. W tym roku w naszej szkole w 
sumie nazbierało się ich aż dziewięć, czyli „małe ferie”. Z tego właśnie powodu majowe święta zaakcentowaliśmy tuż 
przed dniami wolnymi tj. 27 kwietnia. Na tę okazję nasza klasa przygotowała program artystyczny pod hasłem 
„WIWAT MAJ!”.  

 
Uczniów i nauczycieli zebranych w sali gimnastycznej pi ękną piosenką o Polsce przywitała klasa 

IV”a”. Po krótkim wyst ąpieniu pani dyrektor Ewy Sowy publiczność obejrzała występ przygotowany 
przez naszą klasę. Ułożyliśmy poranny program Telewizji Stargard „Pod Szczęśliwą Gwiazdą”. Jego 
prowadzącą była Jessica Nackowicz, która najpierw zaprosiła widzów do obejrzenia reportażu filmowe-
go. Był to nagrany przez nas wcześniej film z sondą uliczną, w której kolejna dziennikarka - Natalia Su-
dra pytała stargardzian o to, czy wiedzą, co świętuj ą 2 i 3 maja. W role różnych przechodniów (ucznio-
wie, kobieta pracująca, mężczyzna śpieszący się na mecz, babcia itd.) wcieliliśmy się sami, chcąc pokazać, 
jak często ludzie zapominają, co znaczą te święta dla nas, Polaków. 

 

 
 
1. Jessica Nackowicz prowadzi program  „Na dobry dzień”. 2i 3. Sceny z filmu: 
dziennikarka Natalia Sudra rozmawia z przechodniem (Jakub Soboń) i babcią 
(Viktoria Kharyshyn). 
4. Logo „naszej” telewizji. 

 
 

 



Jak na program telewizyjny o takim cha-
rakterze przystało, nie mogło zabraknąć 
rozmowy z „ekspertami”, czyli pracownikami 
naukowymi okolicznych uczelni (w ich role 
wcielili się: Iga Miszewska i Krzysztof Krysian). 
Przy wsparciu prezentacji multimedialnej 
krótko przybli żyli oni histori ę i znaczenie 
Konstytucji 3 Maja oraz przesłanie Dnia Flagi. 

 
Drugą część programu Telewizji Star-

gard „Pod Szczęśliwą Gwiazdą” stanowił krótki 
program estradowy. Utrzymany w biało - czer-
wonych tonacjach występ przypomniał o szacun-
ku dla flagi, dumy z narodowych symboli oraz 
naszej obecności w Unii Europejskiej. 
Nawiązaliśmy w nim także do nadchodzących Mistrzostw Europy „Euro 2012”. Całość zakończył układ 
choreograficzny do „Mazurka Trzeciego Maja”. 
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               Stargard 
 

Nasze piękne miasto 
Stargard się zwie. 
Każdy, kto tu mieszka, 
dobrze o tym wie, 
że w naszym miasteczku 
jest dużo zieleni, 
na klombach mnóstwo 
kwiatów i czerwieni. 
Wszędzie wkoło widać  
porządek i ład, 
bo to jest wesołych, 
dobrych ludzi świat. 
 
             Jakub Piaseczny 
 

 

 
                                                                                          

W poprzednim numerze przeprowadziliśmy dziennikarski zwiad 
pod hasłem „Co cię drażni, denerwuje w twojej dzielnicy, mieście?” Tym 
razem - zważywszy na narodowy charakter majowych świąt - postanowili-
śmy zastanowić się, z czego my - młodzi stargardzianie możemy być dumni. 
Czym wyróżnia się nasze miasto spośród innych? Na kolejnych stronach 
„Sztubaka” prezentujemy nasze przemyślenia. 
 
  
 
 


