
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Jest wrzesień 2001r. W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddział-

łami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim  na osiedlu Za-
chód rozpoczyna działalność klasa IV teatralno-dziennikarska. 
Tworzy ją grupa 24 osób pod kierunkiem wychowawczyni Bożeny 
Ciborowskiej - Lipko, autorki programu, który - naj ogólniej 
ujmuj ąc - wplata w treści języka polskiego zagadnienia związane z 
teatrem i dziennikarstwem. Najpierw czwartoklasiści próbują 
swoich sił jako aktorzy  i pracują nad spektaklem „O niesfornej 
małpce”. W listopadzie 2001 r. przygotowują pierwszy numer 

gazetki o nazwie „Sztubak”. Dziś trudno powiedzieć, dlaczego klasowy miesięcznik tak został na-
zwany. Tytułu szukano bardzo długo, a każdy miał inny pomysł. Wreszcie stanęło na „sztubaku”, 
dawnej nazwie ucznia.  

 
Przedstawiciele pierwszej redakcji 
„SZTUBAKA”( 2001-2004), od góry: 
Damian Nowak, Natalia Szarmach, 
Barbara Rybczyńska, Daria Pabian, 
Tomasz Grzegorek, Magdalena 
Jędrzejewska,  
wych. Bożena Ciborowska- Lipko,  
Kamil Lada i Karolina Perek) 

 
         
         Do roku 2012  w trzyletnich cyklach 
program realizowały cztery klasy. 
Wprawdzie jego przesłanie i hasło:          
„Z ZABAWY – NAUKA ŻYCIA” 

pozostały niezmienne, ale kreatywność uczniów, zmiany cywilizacyjne, a i doświadczenia autorki 
sprawiły, że idea ta z każdą kolejną klasą nabiera nowych odcieni, jest wypełniania różnymi tre-
ściami. Dużą rolę - zwłaszcza w dziennikarstwie - odgrywa tak szybko rozwijaj ąca się technologia 
informacyjna. Pierwsi redaktorzy „Sztubaka” dopiero zaczynali się z nią oswajać.  

Lata, w których realizowany był program klasy teatralno-dziennikarskiej, przyniosły dzie-
siątki wydarzeń, wyjazdów, spektakli, akcji, udziałów w konkursach czy przeglądach. Nie sposób 
je wszystkie wyliczyć, ale warto odnotować te, które mają charakter cykliczny: 

 
� wyjazdy do teatrów, 
� współpraca z „Kurierem Szczecińskim” i redakcjami lokalnych czasopism, 
� przygotowywanie inscenizacji, spektakli prezentowanych na forum szkoły, środowi-

ska, regionu, 
� wydawanie miesięcznika „Sztubak”, 
� udział uczniów w  warsztatach dziennikarskich w redakcjach czasopism stargardz-

kich i szczecińskich, 
� organizacja co 2 lata Powiatowych Warsztatów Dziennikarskich dla redaktorów 

szkolnych gazetek, 



� wprowadzenie do życia szkoły akcji o charakterze charytatywnym- „Dzień Białej 
Bransoletki”, 
� przygotowywanie co roku Powiatowych Spotkań Teatralnych „Złota Czara”, 
� organizacja happeningów o tematyce ogólnospołecznej, kulturalnej np. Dzień Chleba, 

Szkolny Festiwal Talentów, Teatralna Wiosenka, Szkolne Dni Teatru, 
� wywiady, spotkania z ciekawymi ludźmi np. Z członkami z kabaretu „Łowcy.B” i 

„Kabaretu Moralnego Niepokoju”, ze szczecińskimi aktorami: Iwon ą Faj i Adamem 
Kuzyczem - Berezowskim a także z pisarzami Arturem Baniewiczem i Markiem Ma-
jem, 
� wycieczki dydaktyczne, wyjazdy turystyczno-rekreacyjne, „zielone szkoły”. 
 

 
Od 2001 r. miało miejsce ponad  30 premier teatralnych. Część spektakli była prezentowana 

na przeglądach teatralnych, co  zaowocowało wieloma głównymi nagrodami i wyróżnieniami, w 
tym dwukrotnie tytułem laureata wojewódzkiego przeglądu teatralnego. Uczniowie odnosili sukce-
sy także w konkursach polonistycznych czy recytatorskich.  

Na polu dziennikarskim „Sztubak” może pochwalić się dwukrotnym zdobyciem tytułu 
„Szkolny Pulitzer” w wojewódzkim konkursie (w 2005 i 2009 r.) jako najlepsza gazetka w katego-
rii szkół podstawowych. Zespół redakcyjny zawsze tworzy cała klasa, bo każdy ma coś do powie-
dzenia. „Sztubak” pisze o sprawach związanych z życiem klasy, osiedla Zachód, Stargardu. Dzisiaj 
- jako „nastolatek”- może z dumą powiedzieć, że na swoich szpaltach zawarł kawałek współczesnej 
historii, wra żenia i odczucia prawie setki swoich młodych redaktorów.  

                                       

                              
 

                                Klasa teatralno-dziennikarska (2004-2007) 



 
Klasa teatralno-dziennikarska (2007-2010) 

podczas wizyty w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Stargardzie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecna klasa teatralno-dziennikarska (2010-2013) 


