
FKA TWORZY GWIAZDY 
W pewnym momencie antyk staje się częścią życia – wyznaje Ola Biczkowska (IIIc)  

w wywiadzie przeprowadzonym przez Zuzię Piserę (Ic) 
 
Rozmawiam z tegoroczną maturzystką z klasy humanistycznej Olą Biczkowską. 

Wiem, że jest osobą niezwykle energiczną i silnie zaangażowaną w życie szkoły, jednak po 
chwili upewniam się, że te cechy, świadczące o dynamicznej naturze, świetnie potrafi łączyć 
ze skupieniem na bieżącej chwili. Swoista niefrasobliwość mojej rozmówczyni zapewnia nam 
obu swobodę konwersacji. 
 
Zuzia Pisera: Kiedy i od kogo dowiedziałaś się o Festiwalu Kultury Antycznej? 
 
Ola Biczkowska: - Pierwsze sygnały, że coś takiego jak FKA w ogóle istnieje, odebrałam na 
samym początku mojej „kariery" w Ósemce. Co roku na pierwszym piętrze wystawiane są 
prace uczniów z projektu, takie jak zdjęcia czy plakaty - to właśnie przykuło moją uwagę. 
Natomiast wszystkie szczegóły dotyczące przedsięwzięcia przedstawiły mi koordynatorki  
- pani Alicja Petrykiewicz i pani Izabela Stasiak - na wycieczce integracyjnej. Wtedy 
pomyślałam sobie: „Wow. To jest coś dla mnie.". 
 
Z.P.: Jaka była Twoja pierwsza myśl o idei i rozmachu całego przedsięwzięcia? 
 
O.B.: Od razu byłam pewna, że chcę być częścią tej imprezy. Podobał mi się pomysł na 
połączenie antyku ze współczesnością, bo jeszcze nigdy dotąd nie spotkałam się z czymś 
podobnym. Zaciekawiło mnie, czy takie właśnie połączenie jest w ogóle możliwe. Na 
początku chyba nie zdawałam sobie sprawy z rozmachu, z jakim przygotowywany jest FKA. 
Oczywiście Panie nam mówiły, że to duże przedsięwzięcie, wymagające mnóstwa czasu 
i energii, ale jakoś to do mnie nie docierało. Mój pierwszy raz z antykiem przypadł akurat na 
jego dziesięciolecie, więc wszystko działo się bardziej, szybciej, intensywniej. No i wtedy 
rzeczywiście przekonałam się, jak angażujący jest projekt. 
 
Z.P.: Jak opowieści starszych uczniów miały się do rzeczywistości,  którą niebawem miałaś 
poznać?  
 
O.B.: Od weteranów antyku słyszałam, że jest mnóstwo pracy "na już", że próby trwają 
długo, że od czasu do czasu rodzą się jakieś konflikty, ale też, że to w jakiś sposób łączy ludzi 
o tych samych zainteresowaniach, że można się rozwijać i, przede wszystkim, nauczyć się 
odpowiedzialności, zarówno indywidualnej, jak i grupowej. To wszystko prawda. Festiwal 
jest drogą przez pot, krew i łzy, ale przekonałam się, że kiedy już wychodzi się na scenę,  
z tym podwyższonym stężeniem adrenaliny we krwi, rodzi się we mnie satysfakcja,  
bo dałam radę i jestem częścią czegoś naprawdę fajnego. 
 
Z.P.: Co  motywuje do wzięcia udziału w tej imprezie? 
 
O.B.: Przede wszystkim ludzie i niesamowita atmosfera, którą oni tworzą. Nikt nie jest 
zmuszony do robienia czegokolwiek, to jest pasja, którą realizujemy w wolnym czasie, coś, 
co sprawia nam przyjemność. A na dodatek uczeń i nauczyciel stoją po jednej stronie 
barykady, zanika bariera pomiędzy nami i poznajemy „belfrów” z zupełnie innej strony, tej 
bardziej ludzkiej. 
  
Z.P.: Jak układa się współpraca w tak licznej grupie uczniów/ 



 
 O.B.: Oczywiście nie da się uniknąć konfliktów, ale zawsze jakoś sobie z tym radzimy. Praca 
w grupie ma też swoje dobre strony. Tyle głów zawsze wymyśli coś interesującego  
i w zasadzie właśnie tak powstają perełki, które potem na długo zapadają 
w pamięć. Weźmy nawet getry Eliasza... 
 
Z.P.: Masz radę dla kogoś, kto nie wie, do jakiej grupy się zgłosić? 
 
O.B.: Wahasz się? Wybierz obie grupy (śmiech). Mogę to powiedzieć z własnego 
doświadczenia. W pierwszej klasie byłam tylko w grupie muzycznej i czułam się tam dobrze, 
ale kiedy na próbach generalnych zobaczyłam, co i jak tworzy grupa teatralna, to trochę jej 
pozazdrościłam. Postanowiłam, że w przyszłym projekcie też się zgłoszę do grupy teatralnej 
i tak też zrobiłam. Nie żałuję swojej decyzji, chociaż kosztowało mnie to sporo czasu. A w tej 
edycji festiwalu byłam w czterech grupach zadaniowych, z każdą stworzyłam coś fajnego 
i jeszcze mam czas, żeby uczyć się do matury. Można? Można! 
 
Z.P.: Na czym polega bycie liderem grupy, w Twoim przypadku, teatralnej? 
 
O.B.: Na wydawaniu poleceń i bezwzględnym egzekwowaniu ich wykonania! Oczywiście to 
wcale tak nie wygląda (śmiech). Ja dopiero w tym roku nauczyłam się, że żeby grupa dobrze 
funkcjonowała, wszyscy jej członkowie muszą się w niej czuć swobodnie 
i pewnie. Ważne jest, żeby dobrze poznać ludzi, z którymi się pracuje, a wtedy łatwiej jest 
rozwiązać ewentualne problemy czy stworzyć coś godnego uwagi. Lider to taka mama, która 
pochwali za sukces, i skarci, gdy zajdzie taka potrzeba lub coś pójdzie nie tak. 
  
 Z.P.: Jak wygląda życie z antykiem w tle? Z pewnością jest pełne obowiązków, ale... 
 
O.B.: Idealnie to ujęłaś, bo chyba rzeczywiście w pewnym momencie antyk staje się częścią 
życia. No cóż... jest wtedy zabawne, zaskakujące, wymagające i, tak jak mówisz, pełne 
obowiązków, ale to też niezła szkoła życia i, moim zdaniem, przydatna. 
  
Z.P.: Będziesz wspominać coś ze szczególnym rozrzewnieniem? A może o czymś będziesz 
chciała zapomnieć? 
 
O.B.: Bardzo ciepło będę wspominać „małe wojny światowe" pomiędzy panią Stasiak a panią 
Petrykiewicz - to jest nieodłączna tradycja Festiwalu (śmiech). I w ogóle cały ANTYK. Nie 
wiem, co będę robiła po maturze, bez antyku zanudzę się na śmierć. Czy będę chciała  
o czymś zapomnieć? Nie, nawet pojedyncze nieprzyjemne doświadczenia były dla mnie 
nauką i w jakiś sposób ukształtowały to, kim teraz jestem i jakie decyzje podejmuję. 
 
Z.P.: - Co zawdzięczasz pracy nad Festiwalem? 
 
O.B.: Zauważyłam, że dzięki FKA stałam się bardziej zorganizowana i sumienna. Lepiej też 
gospodaruję czasem, a to jest bardzo przydatne. Chyba nie muszę wspominać 
o umiejętności pracy grupowej, nabytej w trakcie tych trzech lat. Chyba jest też lepiej 
z moją pewnością siebie i nie krępują mnie już występy publiczne. Ale najważniejsi są chyba 
ludzie, którzy dzięki antykowi przewinęli się w moim życiu i zostaną w nim na dłużej. To 
najcenniejsze, co festiwal mi dał. 
 
Z.P.: - Wyobrażasz sobie Ósemkę bez FKA? A Festiwal bez teatru? 



 
O.B.: - Absolutnie nie. Dla mnie Ósemka to właśnie antyk. Dzięki FKA wiąże mnie 
z tą szkołą coś więcej niż sama nauka. A Festiwal bez teatru to nie byłby już ten sam Festiwal. 
Teatr dostarcza odbiorcom emocji, sprawia, że antyk jest pełny. A poza tym jest jeszcze 
mnóstwo talentów do odkrycia, przecież FKA tworzy gwiazdy. 
    


