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Marysia Górecka 

Ludzie z Aimeiz 

 
Część I 

 
     Aimeiz. Równoległy świat, znany 
mi głównie z strasznych historii, usłyszanych 
w internecie. Nigdy nie zrozumiem, po 
co ludzie wymyślają takie rzeczy. Żeby 
przestraszyć i w pewnym sensie, zmusić do 
refleksji czy po prostu w celu zyskania 
popularności? Wychodziłem właśnie z jednego 
z budynków naszej szkoły. Kolejny nużący 
dzień zaliczony. Nie za bardzo lubiłem moją 
placówkę edukacji. Przypominała mi trochę 
więzienie. Była otoczona ogrodzeniem z drutu 
kolczastego, aby tak jak powiedział dyrektor, 
uczniowie nie uciekali ze swoich zajęć. 
Ale gdy teraz patrzę na to z perspektywy czasu, 
to nie była ona aż tak złym miejscem. 
Na pewno była lepsza od tych, w jakich 
miałem się jeszcze odwiedzić. Pokierowałem 
się w stronę parkingu, na którym czekał 
na mnie fioletowy suv mojej mamy. Nie wiem, 
kto pozwolił jej wybrać taki kolor, ale jeśli 
miała na celu rzucanie się w oczy, to osiągnęła 
swój zamiar. Otworzyłem tylne drzwi pojazdu, 
a następnie powoli się do niego wgramoliłem. 
Położyłem swój plecak na podłodze, 
a następnie spojrzałem na uśmiechniętą twarz 
swojej rodzicielki. 

- Jak było w szkole, Tony? - powiedziała 
swoim ciepłym głosem. Aurelia Markiewicz-
Wilson wiedziała, że wychowała mnie 
na dosyć narcystycznego i porywczego 
ignoranta. Gratuluję mamo. 

- Dobrze - burknąłem. Nie miałem 
najmniejszej ochoty na rozmowę 

z kimkolwiek, nawet z kimś bardzo mi bliskim. 
Już wystarczająco dołowała mnie myśl, 
ile w przyszłym tygodniu mam sprawdzianów 
i kartkówek. 

- Anthony, nie przeciągaj struny. - Oho, moje 
pełne imię. To oznacza, że za chwilę będę miał 
kłopoty.  Moja rodzicielka łypnęła na mnie 
groźnym wzrokiem. - Ja też nie jestem dzisiaj 
w humorze, ale się z tym tak nie afiszuję. 
Pamiętasz o tym, że dzisiaj mamy przyjęcie 
przy plaży, prawda? 

- Jakie przyjęcie... - szepnąłem do siebie. 

- Nie mów, że znowu zapomniałeś. 

- Dobrze, nie powiem - odpowiedziałem, 
po czym wlepiłem swój wzrok w telefon. 
Kątem ucha usłyszałem, że Aurelia jeszcze 
coś mówiła. Najpewniej do mnie, ale ja tylko 
wyłapywałem najczęściej powtarzające 
się słowa lub zwroty. Były nimi: „przyjęcie”, 
„rodzina” i „dlaczego mnie nie słuchasz”. 

-...i będzie jeszcze Matylda... - rzekła kobieta, 
gdy mijaliśmy pobliski spożywczak. 

fot. Inga Suchner 



- Ona?! Jak to?! Obiecaliście, że jej już więcej 
nie zaprosicie! Zresztą i tak mieszka na innym 
kontynencie. 

     Bardzo nie lubiłem mojej kuzynki Matyldy. 
Byliśmy prawie kompletnymi 
przeciwieństwami. Jedyne co nas nie różniło 
to wiek, wzrost i kolor włosów. Ta złotowłosa 
dziewczyna mierzyła dokładnie 172 cm 
wzrostu, czyli dokładnie tyle samo co ja. 
Nastolatka wyjątkowo mnie denerwowała. 
Zawsze gdy się pojawiała w naszym domu, 
podlizywała się wszystkim dorosłym. 
Oczywiście, gdy coś zrobiła, zwalała winę 
na mnie. Gdy Matylda przebywała u nas, moje 
stanowisko ulubieńca stawało się coraz 
bardziej zagrożone. 

- Tony, przestań! Tak nie wypada. Twoja 
kuzynka przyjeżdża razem z moim bratem 
i jego żoną oraz twoją babcią. 

Odetchnąłem. Bliźniak mojej rodzicielki 
i ojciec Matyldy byli naprawdę fajnymi 
ludźmi. Wuj przywoził mi różne prezenty 
i miał kolekcje starych samochodów, którą 
podziwiałem, kiedy byłem młodszy. To 
on wynagradzał mi wszystkie wizyty moich 
krewnych z Polski. 

- Mamo... - zacząłem, po krótkiej ciszy. - Po co 
oni w ogóle tu przylatują? 

Popatrzyła na mnie przez wsteczne lusterko. 
Jej wzrok mówił: „dlaczego ty zadajesz tak 
głupie pytania?”. 

- Twój ojciec miał wczoraj urodziny! - 
powiedziała. 

Chwilę potem byliśmy już na naszym 
podjeździe. Aurelia zaparkowała swój 
samochód przed garażem, po czym oboje 
z niego wyszliśmy. Od razu skierowałem się do 
domu. Czasami zastanawiałem się, ile 
tak naprawdę jest wart. Skoro mieścił się na 
Miami Beach, tuż przy plaży, pewnie sporo. 
Zresztą, gdy kiedyś będę go sprzedawał, to się 
dowiem. Wszedłem na taras i ruszyłem 
do mojego pokoju. Coś mi szeptało, że zaczyna 
się emocjonujący dzień. 

* 

     Mniej więcej o 16. moja mama pojechała po 
naszych gości. Pół godziny później była 
z powrotem, razem z nimi i bagażnikiem 
pełnym walizek. Dostrzegłem, jak moje 
wujostwo wychodzi z auta. Wujek Adam 
trzymał białe pudełko z logo okolicznej 
cukierni „Euphoria”, w której pracowała 
Aurelia. Czyżby jakieś ciastko dla taty? 

- Daj mi to - usłyszałem głos mojej rodzicielki. 
- Jeszcze to zgubisz, tak jak swoją torbę 
ostatnio. 

     Przypomniała mi się sytuacja sprzed roku. 
Byliśmy na wakacjach w Norwegii. Naszym 
transportem z lotniska do hotelu miał być bus. 
Wysiedliśmy na przystanku i zaczęliśmy 
zachwycać się widokiem. Adam był tak 
oczarowany, że nawet nie zauważył, 

fot. Inga Suchner 



gdy autobus odjechał. Z jego bagażem. Aurelia 
przejęła od niego pakunek. On tylko 
uśmiechnął się i powiedział, że gubienie 
i psucie różnych rzeczy płynie w jego DNA. 

- Wsadziłam w to moją krew, pot i łzy, więc 
z łaski swojej nie ruszaj tego!.- kontynuowała 
moja mama.  

Nigdzie nie widziałem Matyldy. Czyżby przez 
przypadek po drodze coś ją przejechało, czy 
po prostu porwali ja kosmici? 

     Nagle zza drzewa wyłonił się najpierw 
pojedynczy złoty lok, potem szczupła sylwetka 
mojej kuzynki. Uśmiechnęła się szeroko 
i pomachała do mnie. Ja zamiast odwzajemnić 
gest, schowałem się w głąb mojego pokoju, tak 
aby nikt z dołu nie mógł mnie zobaczyć. 
Po chwili rozległ się odgłos otwieranej bramy. 
Kogo tu jeszcze niesie? Ponownie wyjrzałem 
przez okno. Z poddasza miałem naprawdę 
dobry widok na moją posesję i otaczający 
ją park. Na podjeździe stał srebrny mercedes 
mojego taty. On sam zaś właśnie z niego 
wychodził i kierował się prawdopodobnie 

ku wejściu do domu. Nowoprzybyłym 
już zapewne udało się ogarnąć bagaże, bo przy 
garażu nie stały już żadne walizki czy pudła. 
Po chwili do mojego pokoju wpadła mama. 

- Tony, szybko, tata już przyjechał! - 
wydyszała. 

- Już idę. - przewróciłem oczami. 

Schodząc na dół zauważyłem, że wszyscy 
są ubrani bardziej odświętnie. Tylko 
ja paradowałem w bordowej koszulce, 
czarnych spodniach i bomberce. Wkrótce 
potem do pomieszczenia wszedł Jonathan 
Wilson – mój ojciec. Wszyscy zaczęli śpiewać 
mu sto lat. On udawał zaskoczonego. 
Bo przecież WCALE się tego nie spodziewał 
i WCALE nie podsłuchiwał mamy, kiedy 
rozmawiała z babcią o tej niespodziance. 
Następnie wszyscy przenieśliśmy się na taras, 
na którym stał już pokrojony tort, kieliszki, 
szampan i sok jabłkowy. 

* 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Rafał Górecki 



     Po skończonym posiłku, podszedłem 
do huśtawki i na niej usiadłem. Po chwili 
dosiadła się do mnie Matylda. 

- Tony... - zaczęła nastolatka - bo słyszałam... 

- Ja też wiele słyszałem - przerwałem jej. - 
Przejdź do sedna. 

- Czy to prawda, że wejście do Aimeiz znajduję 
się w Trójkącie Bermudzkim? - spytała 
zaciekawiona. 

- Aimeiz? - powiedziałem niedowierzającym 
głosem. 

- Wiesz, to ten taki równoległy świat, w którym 
również żyją ludzie, ale zupełnie niepodobni 
do nas... 

- Wiem, co to jest Aimeiz - wycedziłem. - Nie 
jestem takim idiotą, za jakiego mnie uważasz. 
Naprawdę wierzysz w takie rzeczy? 

- Myślałam, że... - zmieszała się. 

Nagle do głowy przyszedł mi świetny pomysł 
na ucieczkę od dziewczyny. Pójdę z nią na 
plażę, wsiądę do skutera wodnego mojego taty, 
odpłynę na taką odległość, żeby mnie nie 
widziała, a potem spokojnie sobie wrócę, 
kiedy już zaczną ją dopadać wyrzuty sumienia, 
że mnie tam puściła. Idealnie. 

- W sumie możemy spróbować się tam dostać 
- rzekłem, wstając z huśtawki. - Chodź. 

Skierowałem się do szopy po kapok. 
Dziewczyna wiernie podążała za mną. 

- To są w końcu te gimnazja, czy ich nie ma? - 
usłyszałem głos Jonathana, gdy mijałem stół. 

- Idziemy na plażę - zadeklarowałem, pakując 
potrzebne rzeczy do torby i przykrywając 
je kocem. - Nie będzie nas może z godzinę. 

Po czym ruszyłem do furtki na plażę. Moja 
kuzynka nadal szła za mną. Gdy poczuliśmy 
piasek pod podeszwami, spytała mnie: 

- Co konkretnie zamierzasz zrobić? - 
popatrzyła na mnie przejętym wzrokiem. 

- Popłynąć i się przekonać - burknąłem 
lekceważąco. 

- Ale... - Matylda chciała jeszcze 
coś powiedzieć, ale ja już jej nie słuchałem 

Założyłem kapok, wsiadłem do skutera  
i odpłynąłem. Skuter wody był jednym  
z ulubionych rzeczy mojego taty. Nosił nazwę 
„'93”, ponieważ - jak Jonathan mi kiedyś 
powiedział - w tym roku poznali się z mamą. 

Najdziwniejsze było to, że nikt nie zwracał 
uwagi na 14-latka, który sam płynie w dal 
oceanu. Większość ludzi, w ciepły 
i bezchmurny piątek o godzinie 17.30 
przebywała na dworze, ale nikt nie zdawał się 
dostrzegać odosobnionego dzieciaka. 

      Nagle znalazłem małe przeoczenie w 
moim planie. Nie przebrałem się. Wypłynąłem 
na ocean w tym w czym stałem. Ale nie 
zamierzałem zawracać. Nie w takim 
momencie mojego planu! Popatrzyłem przez 
ramię na miejsce, w którym powinna stać 
Matylda. Nie było jej. Pewnie pobiegła 



do domu powiadomić o incydencie moich 
rodziców. Wiedziała, że nie wolno mi używać 
skutera bez opieki kogoś dorosłego. Ona nigdy 
nie lubiła ryzyka. 

- Anthony! - wiedziałem. - Wróć tu szybko!- 
krzyczała moja mama. - Martw... 

Nagle wszystkie głosy ucichły. 

Łącznie z dzwoniącym w mojej kieszeni 
telefonem. 

Niebo zrobiło się bardzie pochmurne, a morze 
wydawało się dużo głębsze. 

Stwierdziłem, że chyba pora już wracać. 
Szybko zawróciłem skuter. Zacząłem kierować 
się ku brzegowi. Im bliżej byłem, tym bardziej 
wydawał mi się obcy. Na linii styku wody 
z lądem były poustawiane różne baraki. 
Myślałem, że w drodze powrotnej źle 
skręciłem, pomyliłem drogę. Ale nie 
wiedziałem, że najgorsze miało jeszcze 
nadejść. 

                                                       Ciąg dalszy nastąpi… 

 

  

rys. Hania Tabaczyńska 
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26 września w naszej szkole 
obchodziliśmy Europejski Dzień Języków 
Obcych. Z tej okazji na czterech pierwszych 
lekcjach wszystkie klasy odwiedziły każde 
piętro, na których wykonywały różne 
aktywności.  

Cały parter ozdobiony był flagami 
różnych państw, od tych bardzo znanych do 
tych, których nie znał nikt. Wyglądało to bardzo 
kolorowo i interesująco. 

Pierwsze piętro przeznaczone było na 
grę w Twistera. Nazwy kolorów i części ciała 
napisane były po niemiecku lub hiszpańsku, co 
mogło  komplikować grę, ale na szczęście były 
osoby, które pomagały z tym trudnym 
zadaniem.  
 

Drugie piętro przeznaczone było na quizy 
związane z różnymi językami. Każdy wybierał quiz 
związany z językiem który znał, a następnie 
odpowiadał na ciekawe pytania. Można było 
odwiedzić i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy 
dotyczących Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz 
Niemiec.  

Na trzecim piętrze każdy uczeń miał napisać 
słowo rozpoczynające się ostatnią literą słowa 
poprzedniej osoby. Dzięki temu powstał bardzo 
długi wyrazowy wąż, a rezultaty można zobaczyć 
tutaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=2isx1ZcaE0U 

Wydaje mi się, że ten dzień był ciekawym 
urozmaiceniem szkolnego tygodnia. Bardzo 
interesująco i kolorowo wyglądały flagi na 
parterze. Pomysł był bardzo dobry i mam nadzieję, 
że w szkole będzie więcej takich uroczystości.  

fot. i artykuł Piotr Starczewski 



ERASMUS+ 
 
 
 
 
 
 
 
Redakcja: Czy łatwo było się 
porozumiewać w innym języku? 
Krzysiek (kl. 3 gim): Na ogół łatwo jest 
się porozumiewać, ale akurat miałem to 
nieszczęście, że kolega u którego 
mieszkałem w Chorwacji, nie umiał 
mówić ani po angielsku, ani po 
niemiecku, więc z komunikacją było 
ciężko. Z innymi łatwo było mi 
rozmawiać. 
Redakcja: Czy masz może kontakt 
z kimś z Erasmusa? 
Michał (kl. 6): Mamy całą grupę na 
Facebooku, w której są prawie 
wszystkie osoby, które były na 
Erasmusie: z Portugalii, Turcji, Austrii, 
Polski i z Chorwacji. Piszemy ze sobą. 
Redakcja: Co zobaczyliście 
i co najbardziej ci się podobało? 
Magda (kl. 8): Najbardziej podobała mi 
się chyba fabryka skóry, stare miasta 
i zabytki, które widzieliśmy. 

Redakcja: Jak wyglądało mieszkanie 
u chorwackiej rodziny? 
Dominika (kl. 3 gim): Tam, gdzie my 
mieszkaliśmy, była wieś. Ja mieszkałam 
w takim dosyć małym domu, spałam w 
pokoju dziewczyny, do której 
pojechałam. Myślę, że mieszkanie było 
podobne jak w  Polsce. 
Redakcja: Co zmienił w tobie Erasmus, 
co z niego wyniosłeś? 
Mateusz (kl. 3 gim): Dzięki projektowi 
bardzo się zmieniłem. Nie, może nie 
bardzo, ale ogólnie udział w tym 
projekcie wpłynął na mnie, na moje 
życie, na mój charakter. Byłem 
zdziwiony, że ludzie z innego kraju 
mogą być tak otwarci, życzliwi wobec 
innych i że po prostu tak dużo nacji, 
tradycji i narodowości różniących 
się od siebie, może się tak dobrze 
dogadywać. 

 
 
 
 

 
     Nasi uczniowie przyznali, że dzięki projektowi otworzyli się na świat i na drugiego 
człowieka. U każdego wzrosła pewność siebie. Wszyscy z nich byli pod wrażeniem, 
jak wspaniały kontakt może się nawiązać między różnymi nacjami w tak krótkim 
czasie. Poznali inne kultury od kuchni i mogli usłyszeć informacje o nich z pierwszej 
ręki. Oprócz tego, oczywiście mieli szansę poprawić swój język angielski i niemiecki. 
Każdy z nich dobrze wspomina i chętnie powtórzyłby tę cudowną przygodę. 
 

     Od wielu lat nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus. W tym roku 
odpowiedzialna za projekt w naszej szkole jest nauczycielka języka niemieckiego pani 
Marta Kozak oraz nauczycielka matematyki pani Katarzyna Karcz. We wrześniu odbył 
się wyjazd do Chorwacji, dlatego postanowiłyśmy przeprowadzić rozmowy z uczniami, 
którzy brali w nim udział. Oto wyniki naszej pracy: 
 



     Zapewne wiele osób czytających „Pallottusia” słyszało o projekcie Erasmus+, 
jednak nie wie, na czym on polega i jakie są jego cele. W związku z tym 
postanowiłyśmy przeprowadzić wywiad z panią Martą Kozak, która jest 
odpowiedzialna za projekt w naszej szkole. 
 
 
Redakcja: Na samym początku 
chciałyśmy podziękować za to, 
że zgodziła się Pani na udział w naszym 
wywiadzie. 
p. Marta: Cała przyjemność po mojej 
stronie. 
Redakcja: To teraz przejdziemy do 
pierwszego pytania. Na czym polega 
projekt Erasmus+ i jakie są jego cele? 
p. Marta: Projekt Erasmus+ przede 
wszystkim ma na celu wspieranie 
kształcenia przez całe życie, tzn. 
że człowiek niezależnie od wieku cały 
czas się uczy. Oprócz tego, projekt 
wspiera także wielokulturowość, naukę 
języków obcych i rozwój młodych 
ludzi. Będziecie podróżować, studiować 
czy pracować w różnych miejscach 
dlatego, żeby każdy miał takie same 
szanse. Unia Europejska przeznaczyła 
na to bardzo dużą pulę pieniędzy. 
Można wysłać wniosek o przyznanie 
kwoty, gdy mamy gotowy pomysł na 
wykorzystanie takiego budżetu. 
Redakcja: Jakie kryteria muszą być 
spełnione przez osoby chętne na 
wyjazd? 
p. Marta: U nas w szkole czy w ogóle? 
Redakcja: W szkole. 
p. Marta: Musi być to młody człowiek, 
który uczęszcza do naszej szkoły i który 
musi wykonać przydzielone mu zadanie 
związane z projektem. Trzeba wykazać 
chęć i zaangażowanie. Przed wyborem 
uczestników wyjazdu rozmawiamy 
z wychowawcą oraz dyrektorem 
i pytamy, czy możemy Was zabrać, 

ponieważ nie ukrywając, będzie 
to tydzień wyrwany z życia ucznia oraz 
trochę czasu sprzed i po projekcie 
i po prostu trzeba sobie poradzić 
z uzupełnieniem zaległości. 
Redakcja: Jak wiadomo, zadaniem 
uczniów było przygotowanie 
prezentacji o swoich talentach. Czy było 
coś, co zaskoczyło Panią w tych 
wystąpieniach? 
p. Marta: Oczywiście! Zaskoczyło nas 
to, że tyle osób było zainteresowanych 
udziałem, że wszyscy coś przygotowali 
i że nie macie problemu z podzieleniem 
się swoim talentem z  drugim 
człowiekiem. Nie tyle zaskoczyło, 
co ucieszyło nas to, że ze sobą 
współpracowaliście, że nie było 
widocznej rywalizacji między Wami. 
Redakcja: Jeżeli już rozmawiamy 
o młodzieży, to proszę powiedzieć, jak 
pracuję się Pani z uczniami naszej 
szkoły? 
p. Marta: Generalnie współpracuje mi 
się bardzo dobrze. 
Redakcja: Jak wiadomo, wkrótce 
ma się odbyć wyjazd do Bruchsal. Czy 
planują Panie podróże do innych 
krajów? Jeśli tak, to gdzie i kiedy? 
p. Marta: Kiedy, to dowiemy 
się dopiero w Bruchsal. W tym roku 
szkolnym chcemy, by nasza młodzież 
pojechała do Austrii, Chorwacji 
i Portugalii. W przyszłym roku 
planowany jest wyjazd na Łotwę 
i do Czech oraz przyjęcie uczestników 
Erasmusa w Polsce.

 
 



Redakcja: We wrześniu miał już 
miejsce jeden wyjazd do Chorwacji. 
Czy jest coś, co szczególnie zapamiętała 
Pani z tego wyjazdu? 
p. Marta: Tak. Po pierwsze nasza grupa 
była rozpoznawalna dzięki swojej 
kreatywności i chęci angażowania się 
we wszystkie sprawy. Po drugie 
mieliśmy okazję zobaczyć niektóre 
osoby od innej, tej otwartej strony. 
Oprócz tego mamy wiele innych miłych 
wspomnień. 
Redakcja: Na pewno uczniowie dzięki 
Erasmusowi zyskują wiele, a pani? 
Czy jest coś, co Pani wyniosła z tych 
wyjazdów? 
p. Marta: Nawiązałam wiele nowych 
kontaktów, np. z nauczycielami 
z innych krajów, poznałam inne 
systemy edukacyjne. Teraz tu uczę Was, 
moich uczniów, lecz przy okazji 
wyjazdu mam możliwość popracowania 
ze studentami różnych nacji. 
Oczywiście z racji przyznania 
mi dużego funduszu nauczyłam się 
również zarządzać takim budżetem. 

Redakcja: Uczniowie? Co oni zyskują 
dzięki Erasmusowi? 
p. Marta: Taką najważniejszą 
wartością jest wzrost wiary we własne 
możliwości. Przed wyjazdem uczniowie 
trochę  podchodzą do tego w sposób: 
„Co ja tam będę robić”, „Co, gdy |nie 
odnajdę się w tamtym środowisku?”. 
Wszystko  to jest zrozumiałe. Nowy 
kraj, nowi ludzie, nowy język. To także 
nie są trzy lata, by móc się poznać, tylko 
jeden tydzień, lecz zawsze uczniowie 
wracają podbudowani, że mogą więcej 
i że mają przed sobą szansę. To jest ten 
moment, kiedy możecie sobie 
zaplanować przyszłość. Cały świat stoi 
dla Was otworem. Jeśli zdecydujesz: 
„Chcę być pilotem”, to nim zostaniesz 
niezależnie od wszystkiego. Wszystko 
jest w waszych rękach. 
Redakcja: Tym pięknym hasłem 
kończymy naszą rozmowę. Jeszcze raz 
chciałybyśmy podziękować 
za poświęcony nam czas i udzielenie 
wywiadu. 
p. Marta: Nie ma problemu. 

 
     Jak widać, projekt Erasmus+ rozwija młodych ludzi, daje im możliwość  otwierania 
się na nowe kontakty, nowe języki oraz pozwala zwiedzić inne kraje i poznać ich 
kulturę. Oczywiście przygotowanie do projektu to ciężka praca oraz wiele poświęceń 
i nie każdy jest w stanie podołać zadaniom. Dla osób pracowitych i zawziętych ich 
praca zostanie wynagrodzona właśnie wyjazdem za granicę. Owoców ciężkiej pracy 
doczekali już Krzysiek Lewandowski, Ania Zając, Natalia Rybska, Grześ Nazarczuk, 
Emilka Grutkowska i Kuba Bartosiński. To oni udadzą się do Niemiec do Bruchsal, 
by reprezentować naszą szkołę. Relacja z ich wyjazdu ukaże się już w następnym 
numerze „Pallottusia”. 

  
Zuzia Kaczmarczyk, Asia Nagat 



Czy naprawdę brak sali gimnastycznej 
w naszej szkole to minus? 
 
Nie od dzisiaj wiadomo, że w naszej szkole nie ma sali gimnastycznej. Jest to dość 
nietypowe, natomiast czy naprawdę jest to minus? My, uczniowie, uwielbiamy zajęcia 
WF-u w każdej postaci i  nam to nie przeszkadza. Pomyślałam jednak, że warto 
przeprowadzić wywiad z jedną z nauczycielek lekcji wf-u – panią Patrycją Rzepczak-
Czarnecką 
 
Basia: Gdy Pani szukała pracy, jaka była Pani reakcja, gdy dowiedziała się, że u nas w szkole 
nie ma sali gimnastycznej? 
 
Pani Patrycja: Pierwszą myślą, która pojawiła się w mojej głowie było wyzwanie, które 
potraktowałam bardzo pozytywnie. Lubię nowe sytuacje i ta właśnie taką była. Trzeba 
zaznaczyć, że od razu dowiedziałam się o trzech lokalizacjach, w których są prowadzone 
zajęcia. Bardzo mnie to ucieszyło, zwł. zajęcia na basenie, ponieważ kiedyś trenowałam 
pływanie i było ono moją pasją. 
 
Basia: O, czyli widzę, że lekcje na basenie nie były dla Pani niczym nowym. A jakie miała 
Pani oczekiwania odnośnie pracy u nas w szkole? 
 
Pani Patrycja: Praca u nas w szkole spełniła moje największe marzenie, jakim jest praca z 
młodzieżą i dziećmi. Nie wiem, czy można mówić tu o oczekiwaniu, ale na pewno o ogromnej 
satysfakcji.  
 
Basia: W takim razie miała Pani jakieś obawy związane z pracą w naszej placówce? Jeśli tak, 
to jakie?  
 
Pani Patrycja: Moją największą obawą były relacje. Nie wiedziałam, czy uda mi się 
nawiązać z Wami więź, w wyniku której obie strony byłyby usatysfakcjonowane.  
 
Basia: Myślę, że te obawy już zostały rozwiane, patrząc na to, jaką frajdę sprawiają nam 
zajęcia z Panią. A jak wyobrażała sobie Pani prowadzenie lekcji w małej sali na siłowni? 
 
Pani Patrycja: Kiedy na początku usłyszałam o małej salce, moje myśli poszły w kierunku 
zajęć gimnastycznych prowadzonych metodą tradycyjną i ewentualnie gier zespołowych w 
pozycjach niskich. Obraz ten zmienił się diametralnie po pierwszej wizycie w sali Hotelu Fus. 
Ilość sprzętu była ogromna: trampoliny, piłki szwajcarskie, taśmy thera band, rollery, bosu 
itp. Nie sądziłam, że tyle sprzętu sportowego będzie do naszej dyspozycji. To otworzyło 
zupełnie nowe możliwości prowadzenia zajęć. 
 
Basia: Czyli zajęcia na siłowni urozmaicają lekcje wychowania fizycznego? 
 
Pani Patrycja: Zdecydowanie tak! 
 
Basia: Jakie ma Pani podejście do basenu? Czy jest to dobry sposób na zastąpienie dwóch 
godzin normalnego wf-u? 



 
Pani Patrycja: Myślę, że pływanie jest wspaniałą aktywnością, która bardzo dobrze rozwija 
kondycję, kształtuje sylwetkę, prawidłową postawę. Uważam, że zwłaszcza w miesiącach 
chłodnych, kiedy nie chodzimy na orlik, daje możliwość pozytywnego ukierunkowania 
energii i odreagowania stresu. 
 
Basia: Skoro mowa o różnych lokalizacjach zajęć, to woli Pani prowadzenie lekcji na orliku, 
siłowni czy na basenie? 
 
Pani Patrycja: To bardzo trudne pytanie, ponieważ lubię wszystkie lekcje. Każda z tych 
lokalizacji jest inna i przez to zajęcia na nich różnią się od siebie. Dla mnie każda ma swój 
urok. Orlik jest bardzo dobrym miejscem do organizacji nauki elementów i gier zespołowych. 
W sali Hotelu Fus jest mnóstwo możliwości, by prowadzić zajęcia w oparciu o fitness z 
wykorzystaniem różnych przyborów i przyrządów, przez trampoliny, po gry zespołowe. 
Basen zaś, to idealne miejsce do treningu całego ciała. 
 
Basia: W takim razie który z tych obiektów najbardziej podoba się uczniom? Gdzie 
najchętniej przychodzą? Jakie ćwiczenia sprawiają im największą frajdę? 
 
Pani Patrycja: To zależy nie tylko od wieku, ale też od preferencji. Każda klasa jest inna. 
Ba! Każda osoba jest inna i każdy lubi coś innego. Są pewne trendy, np. chłopcy wolą grać w 
gry zespołowe niż gimnastykować się, jednak jest to tylko pewna tendencja, która nie zawsze 
musi znaleźć zastosowanie. Staram się tak organizować zajęcia, aby większość była 
zadowolona, jednak nie zawsze jest to możliwe, ponieważ część zajęć jest uzależniona od 
warunków pogodowych. 
 
Basia: Jakie są plusy tego, że mamy lekcje prowadzone w trzech miejscach? A jakie minusy? 
 
Pani Patrycja: Niewątpliwym plusem jest różnorodność i zmienność, ponieważ nie mamy 
do dyspozycji zawsze tej samej sali z tym samym sprzętem. Do tego zajęcia wf-u w naszej 
szkole są inne niż w pozostałych szkołach. Wydaje mi się, że jest to plus, ponieważ kształtują 
one te same sprawności motoryczne, jednak pozwalają na wprowadzanie innych elementów. 
Minusem może być przejście do danej lokalizacji, kiedy jest bardzo zimno. W poprzednim 
roku szkolnym był taki jeden tydzień, kiedy zostawaliśmy w szkole w czasie wf-u, ponieważ 
temperatura spadła poniżej 14 stopni.  
 
Basia: Na koniec zadam jeszcze ostatnie, ważne pytanie. Czy lubi Pani swoją pracę? Co Pani 
sprawia największą radość i satysfakcję? 
 
Pani Patrycja: Bardzo ją lubię. Myślę, że największą radość sprawiają mi rozmowy z Wami. 
Wf różni się od innych przedmiotów. Nie siedzicie w ławkach, jest to luźniejsza lekcja, która 
sama generuje możliwość nawiązania dialogu.  
 
Basia: Dziękuję za wywiad. 
 
Pani Patrycja: Również dziękuję. 
 

 
Wywiad przeprowadziła: Basia Spozowska  



                 WYCIECZKA DO ANGLII 
     Kultura angielska jest niezwykle 
fascynująca. Herbata, deszcz, autobusy, 
lekko przyblakłe drzewa i krzewy, 
William Shakespeare. To wszystko 
składa się na magiczny klimat 
budowany przez kraj wietrzny  
i deszczowy, lecz wyjątkowy. Takie  
są moje odczucia po powrocie  
z Wielkiej Brytanii, gdzie byliśmy  
na wycieczce od 21.09.2018r.  
do 26.09.2018r. 
Jechaliśmy autobusem kilkanaście 
godzin, przemierzyliśmy kilka krajów,  
a następnie za pomocą przeprawy 
promowej dostaliśmy się na Wyspy 
Brytyjskie. Dla niektórych tak długa 
podróż tym środkiem transportu była 
bardzo trudna i męcząca, lecz ja nie 
miałem z tym żadnych problemów. Noc 
spędzana w autobusie pozwala 
wzbudzić chęć w duszy  
do kontemplacji, refleksji i bardzo 
licznych, ważnych filozoficznych 
myśli. Pojazd mknie, a ja mogę 
obserwować światła, drogę, drzewa, 
które przypominają mi o pędzącym 
czasie i przemijaniu. Można by 
rozpisywać się na ten temat bardzo, lecz 
nie jest to temat bieżącego artykułu:-). 
 

Po dotarciu do wybrzeża 
Zjednoczonego Królestwa od razu 
zaczęliśmy zwiedzanie Londynu. 
Na początku odwiedziliśmy Greenwich 
Observatory, przed którym mogliśmy 
stanąć jednocześnie na lewej i prawej 
półkuli Ziemi. Następnie zgłębiliśmy 
wiedzę na temat Williama 
Shakespeare'a przebywając  
w zrekonstruowanym teatrze  
,,The Globe". Wieczorem zostaliśmy 
odebrani przez rodziny goszczące,  
co wiązało się z dużym stresem i obawą, 
lecz trafiliśmy do miłych i życzliwych 
Anglików.  
Jeśli chodzi o domy angielskie, to różnią 
się one znacznie od tych polskich.  
Są budowane inaczej, wyglądają nieco 
chaotycznie, a dziwnie występujące 
okna i balkony przypominają grzyby  
na drzewie. Temperatura jest także inna. 
Nieprzyjemny, lecz dodający uroku  
i motywacji chłód cały czas towarzyszy 
brytyjskim domostwom.  Na szczęście 
mieliśmy do dyspozycji elektryczne 
grzejniki, dzięki którym czuliśmy  
się lepiej. 
 
 



 

     Warte zaciekawienia jest także 
jedzenie angielskie, które odbiega 
od tych europejskich, kontynentalnych 
norm. Dominują dania tłuste i obszerne, 
a śniadania zapewniają pozytywne 
myślenie na cały dzień. Składają się one 
najczęściej z jajek, plastrów bekonu, 
pomidorów, fasoli i dużej ilości tostów, 
rzecz jasna, popitych kapitalną 
i aromatyczną herbatą. Typowym 
obiadem w tym miejscu jest tzw. ,,fish 
and chips", czyli ryba z frytkami często 
mocno okropiona sosem 
pomidorowym.  
Bardzo ważna w tradycji angielskiej jest 
także herbata, która stanowi swoisty 
znak rozpoznawczy Wielkiej Brytanii. 
Długo parzona, gorzka z nutą 
nieśmiałości, lecz jednocześnie 
stanowczości pokrywa naszą duszę 
powłoką uspokojenia i szczęścia. 
Można rzec, 
że przeżywamy ,,herbaciane katharsis". 
Doznajemy czegoś innego, 

wspaniałego; znacząco wpływającego 
na nasze myślenie. Zauważamy 
prawdziwe wartości i czujemy 
fascynujący, choć jednocześnie tak 
przyziemny smak czarnej herbaty. 
 W kolejnych dniach 
odwiedziliśmy m.in. Cambridge 
University i Leed's Castle. Widzieliśmy 
także pałac królowej Elżbiety II 
(Buckingham Palace), której wtedy 
niestety nie było w środku. Kupując 
słodycze czy jeżdżąc pociągiem 
mieliśmy stały kontakt z typowym 
Brytyjskim językiem angielskim. 
 Typowy Anglik charakteryzuje 
się powolną i bardzo flegmatyczną 
swobodą działań, które jednak czasami 
są bardzo precyzyjne i stanowcze. 
Brytyjczycy odznaczają się wielką 
życzliwością i otwartością wobec 
drugiego człowieka. Wielka Brytania 
jest w obecnych czasach bardzo 
zróżnicowana etnicznie, a większość 
rodowitych Anglików nie ma z tym 
żadnych problemów. Występuje tam 
także bardzo dużo Polaków, którzy są tu 
lubiani i cenieni. 
 Wracając z ojczyzny Williama 
Shakespeare'a mieliśmy smutne twarze, 
ponieważ opuszczaliśmy Wielką 
Brytanię, lecz serca wesołe, cieszące 
się tym, że mieliśmy możliwość 
zwiedzenia Londynu i Anglii. 
 

fot. i artykuł Mateusz Miziołek

 
  



Jeden dzień jako nauczyciel? Czemu nie! 
 
     W czwartek, 11 października 2018 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień 
Nauczyciela i Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pedagogów, więc 
uczniowie przyszli w strojach galowych. Oprócz  tego na 2. godzinie lekcyjnej 
ks. Szczupak, dyrektor szkoły, odprawił mszę w intencji całej społeczności szkolnej. 
Niespodzianką było wręczenie dwóm nauczycielkom naszej szkoły - Pani Katarzynie 
Karcz oraz Pani Krystynie Kani – aktów nadania stopnia awansu zawodowego.  Nasze 
panie otrzymały gromkie brawa. To chyba znak, że są dobrymi nauczycielkami. 
Jednakże to nie był koniec atrakcji. Po mszy św. wszyscy udaliśmy się do szkoły, gdzie 
oddaliśmy się dalszemu świętowaniu. Wychowawcy i pozostali nauczyciele 
przyjmowali życzenia, a my, uczniowie, okazywaliśmy swą wdzięczność za ich trudną 
pracę. Na tablicy korkowej na 2. piętrze zawisły portrety (karykatury) naszych 
pedagogów, które zostały zrobione przez najmłodszych uczniów szkoły. Obok tych 
dzieł zostały zamieszczone różne teksty, które najczęściej stanowiły humor zeszytów 
szkolnych.  
Nauczyciele nie pozostali dłużni i aby podziękować uczniom za pamięć, pozwolili 
poprowadzić swoje godziny lekcyjne. Takim sposobem wiele osób mogło spróbować 
swoich sił w zawodzie belfra,  co było nie lada wyzwaniem i ciekawym doświadczenie. 
Jeżeli ktoś jest ciekawy, jakie wrażenie po takim doświadczeniu odniosły dwie 
uczennice, zapraszam do czytania dalej. 
 
Wywiad #1 
Redaktor: Cześć. Zadam ci trzy podstawowe pytania: Jak się nazywasz? Z której 
jesteś klasy? Jaką lekcje prowadziłaś? 
Inga Suchner: Nazywam się Inga Suchner, jestem z klasy 8b i prowadziłam lekcję 
matematyki. 
R:Czy było to łatwe zadanie? 
IS: Nie, nie było to łatwe zadanie, ponieważ cała klasa rozmawiała  i przeszkadzała. 
R: Czy uważasz, że bycie nauczycielem to trudna praca? 
IS: Myślę, że jest to trudna praca, ponieważ trudno jest zapanować nad dwudziestoma 
nastolatkami. 
R: Czy myślisz, że dobrze sobie poradziłaś z tym zadaniem? 
IS: Osobiście uważam, że bardzo dobrze, a dowodzi tego pozytywna ocena 
z matematyki. 
R: Z tego co wiem, to przygotowywałaś lekcje z Marysią. Jak długo zajęło wam 
przygotowanie takich zajęć? 
IS: Nie był to długi czas. Zajęło nam to około dwóch godzin, ale zaczęłyśmy planować 
poprzedniego dnia. 
R: Jakie są Twoje odczucia po poprowadzeniu lekcji i zmierzeniu się z tak trudnym 
zadaniem? 
IS: Na pewno nie chcę być nauczycielem (bez obrazy oczywiście dla naszych 
pedagogów). Moim zdaniem po prostu nie nadaję się do takiej pracy. 
 



Wywiad #2 
Redaktor: Cześć. Zacznijmy standardowo. Jak się nazywasz? Z której jesteś klasy 
i jaką lekcję prowadziłaś? 
Marysia Górecka: Nazywam się Maria Górecka, chodzę do klasy 8b i prowadziłam 
razem z Ingą lekcję matematyki. 
R: Czy było to trudne zadanie? 
MG: Tak było to trudne zadanie, ponieważ klasa nie umiała słuchać w spokoju 
i uszanować tego, że się napracowałyśmy. 
R: Jak oceniasz bycie nauczycielem? Czy jest to trudna praca? 
MG: Tak, jest to trudna praca. Wbrew pozorom nie jest to łatwe, aby zapanować nad 
cała klasą uczniów, którzy cały czas rozmawiają i coś mówią. 
R: Czy uważasz, że sobie poradziłaś? 
MG: Myślę, że tak, bo dostałam pozytywną ocenę. Nie było to łatwe, ponieważ 
oceniała mnie sama pani nauczycielka od matematyki. 
R: Dzięki za rozmowę, dziewczyny! 
IS;MG: Nie ma za co! 
 

Z tych wywiadów wynika, że praca nauczyciela nie należy do łatwych. Apeluję 
więc do wszystkich uczniów: Pamiętajcie, że nauczyciel to też tylko człowiek i też 
może mieć gorszy dzień! Proszę was o szacunek do nich oraz o wyrozumiałość! 
 
Drodzy Nauczyciele! 
W imieniu wszystkich uczniów chcę podziękować za to, że jesteście oraz za to, 
że macie do nas tyle cierpliwości!  
 
Julia Mikos 
 
 

 
  



              NASZE HOBBY 
 

Zapytałyśmy kilka osób z różnych klas w szkole oraz jedną z naszych 
nauczycielek od matematyki o ich zainteresowania. Ku naszemu zdziwieniu 
okazało się, że przypadkowe osoby mają zupełnie odmienne hobby. W naszym 
artykule nie tylko chcemy przedstawić zdolnych uczniów, ale również zachęcić 
do poszukiwania wewnętrznych umiejętności i odnalezienia samego siebie - 
swoich walorów. 
 
                                     Aleksander Kostka kl. III 
 

Jednym z pierwszych wywiadów, które przeprowadziłyśmy jest rozmowa 
z Olkiem. Interesuje się on jazdą na crossach - są to motocykle do pokonywania 
terenów o różnych podłożach, najczęściej niebezpiecznych. Sport ten uprawia 
od półtora roku, w ten sposób pozbywa się negatywnych emocji. 

 
OLEK: Jadąc na motocyklu mogę się wyszaleć, bardzo dobrze 
się czuję. Przede wszystkim robię to, bo sprawia mi to wielką 
przyjemność. Dopiero kiedy czuję adrenalinę w żyłach, 
uświadamiam sobie, że naprawdę żyję ‘– mówi podekscytowany. 
Moje zajęcia z trenerem odbywają się w co drugą sobotę. Tory 
zazwyczaj są po górkach i dołkach (czasem po błocie).  
Pomimo tego, że jest to niebezpieczny sport, nie miałem jak 
na razie żadnej kolizji czy poważnego wypadku. A nawet jeśli bym 
miał, to muszę ostrzec, że decydując się na jazdę, podpisujemy 
dokument, który mówi o tym, że sami odpowiadamy za skutki 
wypadku, który spowodowaliśmy (nawet te śmiertelne) i jeśli się 
nam coś stanie, nie możemy pozwać firmy, w której jeździmy (tor 

w Jankach w Warszawie). 
Tym co mnie najbardziej pociąga w tym sporcie, to zdecydowanie uczucie 
przepływającej przez moje żyły adrenaliny, to że nie mam czasu na zastanowienie się, 
czy to co robię jest bezpieczne, a kiedy już o tym pomyślę, po prostu przyspieszam. 
Mam nadzieję, że dotrwam w tym sporcie do 16. roku życia, bo zamierzam zrobić sobie 
prawo jazdy na motocykl i wtedy jeździć już legalnie po ulicy - bezpiecznie 
i przepisowo. 
Jeśli ktoś ma ochotę zagłębić temat crossów, to zapraszam na stronę internetową 
http://drive-position.pl/. 
 
  

http://drive-position.pl/?fbclid=IwAR0SPd9y55V75npyYe3DagcfIfy1tK3-F1X6pQKUQkVB8lROw9QYPoUO2nI


                              Aleksandra Kuran kl. III 
 
     Kolejną osobą, która udzieliła nam wywiadu jest Aleksandra Kuran z trzeciej klasy. 
Jej zainteresowaniem jest digital-painting, modelowanie oraz rysowanie. Zajmuje 
się tym od pięciu lat. Zadałyśmy jej kilka pytań, a poniżej możecie przeczytać 
najciekawsze z nich. 
 
REDAKCJA: Co sprawiło, że zamieniłaś rysowanie na digital-painting? 
OLA: Po prostu pewnego wieczoru mój tata zaproponował, że skoro tak to lubię, 
to spróbuje czegoś nowego i za sto zrobionych przez mnie rysunków podaruje mi 
komputer graficzny. No i tak to się wszystko zaczęło. 
REDAKCJA: Czy digital-painting wraz z modelowaniem mają jakiś wpływ na Twoją 
przyszłość? Planujesz robić coś związanego z tym w swoim dorosłym życiu? 
OLA: Tak, może chciałabym stworzyć swoją własną grę albo pracowałabym w jakiejś 
korporacji, np. Netflix, YAY games UK lub w czymś tego typu. 
REDAKCJA: A czy gdzieś możemy zobaczyć Twoje prace? 
OLA: Tak, oczywiście. Prowadzę kanał na YouTube pod nazwą Alex Veron, na który 
serdecznie zapraszam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

źródło zdj. kanał Oli Kuran 



                                       Patrycja Piotrowska kl. III 
 
    Kolejną goszczoną przez nas osobą jest Patrycja Piotrowska. Jej pasją są ptaki, 
a dokładniej ich obserwowanie. Zajmuje się tym od dziecka, a więcej informacji 
znaleźć możecie w poniższej skróconej wersji naszego wywiadu. 
REDAKCJA: Co sprawiło, że zaczęłaś interesować się ptakami? 
PATRYCJA: Myślę, że to zainteresowanie wzięło się stąd, że od dziecka lubiłam 
przyrodę i była mi ona bliska. A dlaczego akurat ptaki? To raczej przez ich zachowanie 
oraz ciekawość. 
REDAKCJA: W jaki sposób rozwijasz swoją pasję? Czytasz o nich, obserwujesz, 
robisz zdjęcia? Może masz jakieś w domu? 
PATRYCJA: Tak,  właściwie  to robię wszystkie te trzy rzeczy. A ptaków mam całkiem 
sporo również w domu, chociażby kanarki, papużki faliste, zeberki. 
REDAKCJA: Dowiedziałyśmy się, że nie tylko obserwujesz ptaki, ale też piszesz 
o nich. Może masz jakiś blog, na którym można zobaczyć Twoją pracę, przeczytać coś 
ciekawego na temat ptasich zwyczajów, czy po prostu obejrzeć interesujące zdjęcia? 
PATRYCJA: Tak, mam bloga o nazwie pasjaprzezobiektyw.blogspot.com. 
Tam możecie znaleźć więcej informacji o moim zainteresowaniu. 
 
                                             

 

 

                                           Magda kl. 8 

Tańczy od 9 lat. Chodzi na zajęcia do Eguroli. Obecnie zastanawia się nad inną szkołą 
tańca. Lubi muzykę, poruszanie się do jej dźwięku. 
MAGDA: Wiem, że taniec będzie mi towarzyszył do końca życia, chociażby 
na imprezach czy dyskotekach szkolnych. Jeśli chodzi o moją dalszą przyszłość, 
to również zastanawiam się, czy nie zostanę tancerką, jednak na razie wolę skupić 
się na teraźniejszości i nie sięgać myślami tak daleko. 
 



                                             Zosia kl. 5 
Wśród osób, z którymi rozmawiałyśmy, znalazła się również nasza młodsza 
rówieśniczka, Zosia z piątej klasy. Otóż, jej zainteresowaniem jest jazda konna. 
Pasjonuje się tym od czterech lat. 
REDAKCJA: Co sprawiło, że zaczęłaś jeździć konno? Sama o tym pomyślałaś, 
czy może rodzice podsunęli ci ten pomysł? 
ZOSIA: Sama wymyśliłam sobie jazdę konną, a wydaje mi się, że zaczęłam 
to wszystko, bo po prostu bardzo lubiłam i oczywiście nadal lubię konie. 
REDAKCJA: Czy jeździsz na jakieś zawody? Planujesz coś robić w tym kierunku 
w przyszłości? 
ZOSIA: Nie, na razie jestem za mała na zawody. Również moje umiejętności 
nie są jeszcze aż tak wysokie. Nadal mam np. lęk przed spadaniem z konia, więc 
zawody na razie nie są dla mnie, ale kto wie, może kiedyś? 

 
                                       Julia Mikos kl. 8 
Jest to dziewczyna posiadająca wiele talentów. Interesuje się Musicalem, tzn. śpiewem, 
tańcem i  aktorstwem. Jednak z tych trzech  umiejętności najbardziej lubi taniec. 
Na zajęcia taneczne chodzi od 8 lat, jednak po 5 latach zdecydowała się na małą 
zmianę. Początkowo chodziła do Eguroli, jednak potem postanowiła sięgnąć wyżej 
i spróbować w WAMie - Warsztatowej Akademii Musicalowej. Jednak z dostaniem 
się tam nie wiążą się same przyjemności. Dewizą szkoły jest przede wszystkim 
powiedzenie: „Wszystko zależy od ciebie”, co oznacza, że nawet jeśli zajęcia są kilka 
razy w tygodniu po kilka godzin, a ty chodzisz jeszcze do zwykłej szkoły, to masz 
się starać, żeby uczęszczać na wszystkie zajęcia i dawać z siebie wszystko.. 
JULKA: Do Akademii można się dostać na dwa sposoby 

 należy złożyć podanie, zapisać się na casting i cierpliwie czekać, aż podanie zostanie 

rozważone 

 można również zapisać się na warsztaty, powiedzieć, że szkolisz się w celu dostania 

się na casting i wtedy będziesz pod stałą obserwacją trenerów, którzy będą na ciebie patrzeć 

w nieco rygorystyczny sposób. Jednak jest to konieczne, bo do uczelni dostają się najlepsi. 

Pomimo tego że nie jest łatwo 
„przetrwać”, robię to, bo od dziecka 
uwielbiam taniec. Często kiedy mam 
gorszy dzień wyładowuję negatywne 
emocje poprzez taniec. Dla mnie nie 
jest to tylko hobby. Taniec to 
nieodłączna część mojego życia, dzięki 
niemu widzę piękno świat. 
 
 
 
 
 
 

fot. Julia Mikos 



                                            Pani Katarzyna Karcz 
Ostatnią osobą, która zgodziła się opowiedzieć o swoich zainteresowaniach jest bardzo 
lubiana przez dzieci nauczycielka matematyki p. Katarzyna Karcz. Trzeba dodać, 
że p. Karcz początkowo była bardzo niechętna do udzielenia wywiadu, ale po długim 
czasie przekonywania dała się namówić  
REDAKCJA: Dzień dobry, czy mogłybyśmy przeprowadzić z Panią wywiad? 
PANI KARCZ: A czy to konieczne? Naprawdę jest wielu ciekawszych nauczycieli.… 
A zresztą,  niech już będzie. Jakie jest pierwsze pytanie? 
REDAKCJA: Jakie jest Pani zainteresowanie bądź zainteresowania? 
PANI KARCZ: Hmmm… moje zainteresowanie… budownictwo. 
REDAKCJA: A co Panią pasjonuje w budownictwie? 
PANI KARCZ: Wydaje mi się, że materiały oraz dźwięki urządzeń. 
REDAKCJA: A jaki jest Pani ulubiony dźwięk? 
PANI KARCZ: Wydaje mi się, że będzie to odgłos przecinanej deski albo 
odrzynanego gwoździa. 
REDAKCJA: A czy ten dźwięk Panią relaksuje, czy Pani go lubi? Gdy prowadzi Pani 
lekcje w sali i nagle przychodzi ktoś i zaczyna wiercić w ścianie nie przeszkadza 
to Pani? Potrafi Pani pracować albo zrelaksować się przy takich odgłosach? 
PANI KARCZ: Tak, akurat ostatnio na posesji obok szkoły był jakiś remont, więc 
te dźwięki nam polepszały atmosferę. Prawda? (akurat obok przechodził uczeń 
p. Karcz). Zdecydowanie lepiej koncentrowaliśmy się na lekcji. Czyż nie? 
PRZECHODZĄCY OBOK UCZEŃ: NIE! 
REDAKCJA: Trzeba przyznać, że ma Pani niezwykle zaskakującą i nietypową 
dla nauczyciela pasję. A czy dzieli się nią jakoś Pani z innymi? 
PANI KARCZ: Tak, w tym roku dzieliłam się swoja pasją z p. Marta Kozak. Razem 
zbudowałyśmy kuchnię błotną dla moich dzieci. 
REDAKCJA: Czyli nie dość, że sama Pani się tym interesuje, to zachęca do tego 
innych nauczycieli? 
PANI KARCZ: Oczywiście, dzielę się moją pasją. Jest to zresztą założenie zgodne 
z tematem Erasmusa, którego wspólnie z p. Martą rozpoczynamy. 
REDAKCJA: Czyli jest Pani na właściwym miejscu. A nawiązując do Erasmusa, 
słyszałyśmy, że tegorocznym tematem jest  hasło: „Budujemy Mosty”, a więc może 
Pani budować z nami mosty, bo wie, co robić. 
PANI KARCZ: Ja się dzielę swoją pasją i bardzo chętnie wezmę piłę, nawet taką 
elektryczną i razem z wami mogę odrzynać gwoździe. 
REDAKCJA: To na pewno byłoby ciekawe doświadczenie. Na razie jednak bardzo 
dziękujemy za poświęcony nam czas. 
PANI KARCZ: Bardzo proszę. 
                                                              
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, pomimo prac domowych, klasówek, kartkówek 
znajdują czas na swoje pasje. Widzimy, że każdy z nich jest inny i czym innym się interesuje, 
jednak każdy, pomimo wieku, chce spełniać swoje marzenia, np. o zostaniu sławną tancerką 
lub pokonaniu swojego lęku, a nawet o stworzeniu własnej gry. Niektórym pasja pozwala się 
odstresować i uciec od codziennych problemów. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu 
artykułowi dowiecie się  czegoś więcej o nas, swoich rówieśnikach, a nawet nauczycielach. 

Ola Krzycka, Karolina Stolarska 


