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Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia 

 

Nasze talenty - podziel się pasją!  
 

Bohaterami wywiadów są utalentowani uczniowie-pasjonaci  

naszego gimnazjum: 

 

 

1.  Alicja DZIEDZIC Dziewczyna z książką 

2.  Marysia JANUSZ Śpiewam od zawsze 

3.  Filip KOSIŃSKI Od tańca do lotnictwa? 

4.  Filip MODZELEWSKI Harcerz na jachcie 

5.  Ewelina PIÓRKOWSKA Trzeba się postarać! 

6.  Patrycja ROSIAK Śpiewać w sportowej klasie 

7.  Tomek WOJCIECHOWSKI Wszystko jest fajne! 

8.  Maciek ZYCH E-Maciek 
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Dziewczyna z książką 

ALA DZIEDZIC – kl. 2c 

 

Pani Ula Paszkiewicz  z biblioteki powiedziała mi, że przeczytałaś najwięcej 

książek wśród naszych gimnazjalistów. „Alicja w krainie książek” jako tytuł 

wywiadu spodobałby Ci się?  

Nie lubię odniesień do tej książki, bardzo często, gdy ktoś mnie poznaje, słyszę 

właśnie „O, Alicja w krainie czarów”. Nie znoszę tego! A z biblioteki 

korzystam, ostatnio pani Ula zaproponowała mi „Żegnaj, Jaśmino!”, podobała 

mi się, choć nie przepadam za literaturą młodzieżową.  

Myślę, że jesteś w szkole bardzo kojarzona z książką. Widać Cię z nią 

na korytarzach, podobno też na lekcjach czytasz pod ławką. 

Teraz już mniej, jest więcej nauki, nauczyciele zwracali mi uwagę.  Niektórzy 

dziwią się, że tyle czytam. Mama jest polonistką w gimnazjum, też dużo czyta. 

Ale nie było tak, że od dzieciństwa tak dużo czytałam, chyba dopiero w szóstej 

klasie to się zaczęło. Dostałam od koleżanki na urodziny w prezencie książkę 

„Wybrani”, przeczytałam ją już trzy razy! To cała seria, ma 5 tomów, taka 

młodzieżowa i trochę kryminalna.  

Co teraz czytasz? Wyróżniasz jakiś typ literatury? 

Tak, lubię fantasy, fantastykę, trochę książki kryminalne. Teraz czytam „Oddam 

ci słońce”,  o  losach skłóconych bliźniąt.  

W szkole widzimy Cię z tradycyjną książką.  Czytasz też e-booki? 

Nie przepadam za książkami na ekranie. Lubię papierowe książki,  lubię 

dotykać kartek, w ogóle posiadać książki, mieć swoje na własność. Mam już 

małą kolekcję.  

A Twoje inne pasje? 

Czy ja wiem? Lubię rysować. Ołówkiem, portrety. Chciałabym też uczyć się 

języków obcych – hiszpańskiego, francuskiego, teraz uczę się w szkole 

rosyjskiego. Ale ja często mam słomiany zapał. Coś zacznę i nie udaje mi się 
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skończyć. Lubię też sport, biorę udział w szkolnych zawodach i czasami 

w reprezentacji szkoły, w unihokeju i innych dyscyplinach.  

A ulubione przedmioty szkolne?  

Lubię historię i właśnie w-f. Z historii szczególnie starożytność i czasy II wojny 

światowej.  

A lubisz ekranizacje książek? 

Bardzo lubię, czekam na nie. Ale i często się rozczarowuję, tak jak 

np. przy „Darach anioła”. Film bardzo odbiegał od treści. Ale „Igrzyska 

śmierci” były według mnie świetnie zekranizowane. Ja zresztą uwielbiam filmy! 

Np. horrory, choć boję się je oglądać sama. Lubię też filmy kryminalne i akcji. 

Uważnie oglądam efekty specjalne – szukam niedoróbek.  

Alu, w dzisiejszym świecie, w którym dla tak niewielu osób czytanie jest pasją, 

jesteś osobą niezwykłą. Życzymy Ci kolejnych wspaniałych spotkań z książką!   
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Śpiewam od zawsze 

MARYSIA JANUSZ – kl. 1a 

 

Marysiu, w zeszłym, 2015 roku byłaś laureatką dwóch konkursów powiatowych: 

zajęłaś II miejsce w XXII Powiatowym Konkursie Piosenki w Ząbkach, również 

II miejsce w Powiatowym Konkursie „Piosenka jest dobra na wszystko” 

w Klembowie. Zdobyłaś też III miejsce w III Mareckim Konkursie Piosenki 

"Cztery Pory Roku – WIOSNA" organizowanym w naszej szkole. Niedawno 

wróciłaś z konkursu w Warszawie jako laureatka III miejsca. Gratulacje! Jesteś 

bardzo utytułowana, a to tylko zeszły rok!  

Dziękuję! Śpiewam od zawsze, a w konkursach występuję od I klasy, w szkole 

i poza nią. W konkursie Ząbkach brałam udział po raz trzeci, a konkurs 

w Klembowie ma dość wysoki poziom, więc cieszę się z wygranej. Ten ostatni 

konkurs, w Warszawie to był Konkurs Piosenki Obcojęzycznej pt. „Śpiewająca 

Europa” dla gimnazjalistów. Został zorganizowany przez Liceum 

im. Jasińskiego. Śpiewałam po angielsku w duecie z Patrycją Rosiak z klasy Is. 

Pojechałyśmy pod opieką pani Magdy Leszczyńskiej, która zgłosiła nas 

do konkursu.  Po raz pierwszy śpiewałam w duecie, trochę denerwowałam się, 

jak wypadniemy, śpiewałyśmy na dwa głosy, ale  to było bardzo ciekawe 

doświadczenie.  

W szkole znamy Cię z akademii jako solistkę i chórzystkę, z Konkursu Młodych 

Talentów, pięknie zaśpiewałaś w „Koncercie, któremu na imię wolność” 

w zeszłym roku. Lubisz występować? Miewasz tremę?  

Bardzo lubię występować! Trema czasem jest, ale ustępuje, gdy już zaczynam 

śpiewać.  Gdy czuję się dobrze przygotowana, łatwiej ją opanować. Trochę 

irytują mnie gimnazjaliści, jak przed nimi występuję.  

Jak się przygotowujesz do występów? 

Najpierw słucham oryginału, próbuję śpiewać podobnie, a kiedy opanuję 

piosenkę - jak mi się wydaje wystarczająco dobrze - staram się zaśpiewać ją 

po swojemu, dodać własną interpretację.  
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Chodzisz na dodatkowe zajęcia? 

Biorę udział w zajęciach wokalnych w Mareckim  Ośrodku Kultury, już od 4 lat. 

Jestem w grupie starszych od 10 do 14 lat. To właśnie wygraną w konkursie, 

w którym uczestniczyłam zgłoszona przez  MOK, uważam za moje największe 

osiągnięcie. Było to Grand Prix w Powiatowym Konkursie Twórczości 

Artystycznej XX-lecia międzywojennego w Wołominie w 2014 r.. Wygrałam 

piosenką „Ada, to nie wypada”. Teraz też przygotowuję się do konkursu, 

w którym jest bardzo ciekawa wygrana – trzydniowy warsztat muzyczny 

w Izabelinie. Pracuję nad piosenką „Czas nas uczy pogody”. Przygotowuję ją 

zresztą też na inny konkurs – piosenek Jacka Cygana.  

Życzymy więc wygranej! Grasz na jakimś instrumencie?  

Trochę grałam na pianinie pod okiem pani Eli Sucheckiej, ale już teraz nie. 

W domu gra Tata na gitarze, trochę śpiewa. Czasami śpiewamy razem, takie 

piosenki z Taty młodości, np. „Do kołyski” „Dżemu”. Moja młodsza siostra, 

Zuzia woli tańczyć. Też chodzi na zajęcia do MOK-u.  

A teraz została „Dziewczyną z klasą” naszej szkoły podstawowej! Marysiu, 

a wiążesz swoją przyszłość ze śpiewaniem? 

Bardzo chciałabym, zobaczymy, jak wyjdzie.   

Twój wzór śpiewania czy ulubiony wykonawca? 

Lubię Selenę Gomez. Z polskich wykonawców - Ewę Farnę i Dawida 

Kwiatkowskiego, byłam zresztą na ich koncertach.  

Jesteś w 1. klasie gimnazjum, jakie przedmioty lubisz? 

Lubię muzykę, język angielski i w-f. 

W-f? To wbrew temu, co się mówi o gimnazjalistkach, że nie przepadają 

za zajęciami wf-u. 

Ja lubię, szczególnie piłkę ręczną i siatkówkę. W 6. klasie grałam nawet 

w reprezentacji szkoły w piłce ręcznej. W Mistrzostwach Marek zajęłyśmy 

III miejsce. 

A więc do zobaczenia na kolejnych szkolnych i pozaszkolnych występach, 

wokalnych i sportowych!  
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Od tańca do lotnictwa? 

FILIP KOSIŃSKI – kl. 3i  

 

Od kiedy tańczysz? 

Od 5. roku życia. Włączałem piosenki i tańczyłem do nich, a tak na poważnie 

to od 7 lat. Dużo oglądałem filmów o tańcu – znam wszystkie pięć sezonów 

„Step up”. Film był dla mnie inspiracją, choć w filmie tańczą głównie hip-hop, 

ja tańczę coś innego. Ale oglądałem wielokrotnie fragmenty filmów i uczyłem 

się tak tańczyć jak ich bohaterowie.  

Twój styl ma jakąś nazwę? 

Tak, to electro-techno.  

Jak trenujesz? 

Właściwie jestem samoukiem. Chodziłem przez rok na treningi do Egurolla 

Dance Studio na Tarchominie, dwa razy w tygodniu. Tam tańczyłem hip-hop, 

zajęcia sporo mi dały, lepiej czuję rytm. Ale ciężko było dojeżdżać.    

Oglądasz programy o tańcu? Są teraz bardzo popularne. 

Właściwie tylko „You can dance”, czasami „Mam talent”, nie podoba mi się 

„Taniec z gwiazdami”. Teraz czekam na następny sezon „Step up”! 

Po raz pierwszy widziałam Cię tańczącego, gdy byłeś w szóstej klasie. Ostatnio 

zatańczyłeś na ubiegłorocznym Dniu Talentów, potem na Koncercie Młodych 

Talentów, na Festiwalu Nauki, na Festynie u Michalitów. Lubisz występować? 

To dziwne, ale nie mam tremy, występując. Gdy wychodzę, aby tańczyć, 

zapominam, że ktoś przede mną jest i na mnie patrzy. Występy sprawiają mi 

przyjemność.   

Gimnazjum to niełatwa publiczność. A Ty dostałeś owację, gdy wystąpiłeś 

pierwszy raz w zeszłym roku. 
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Byłem w szoku, nie spodziewałem się takiego przyjęcia! Aplauz mnie 

zaskoczył. Potem do mnie podchodzili koledzy, szczególnie starsi, mówili, 

że było fajnie, pytali się, gdzie się uczę, czy jestem samoukiem. To było miłe. 

Chyba Cię doceniają. Wywiad z Tobą znalazł się w szkolnej gazetce „Antrakt 

gimnazjalny”. A co dalej z tańcem? Chcesz coś robić w tym kierunku? 

Ćwiczę w miarę wolnego czasu lub gdy się nudzę. Ale taniec wyparły marzenia 

o lotnictwie. Teraz w każdej wolnej chwili oglądam filmy o lataniu. Chciałbym 

iść do Technikum Lotnictwa na Okęciu. 

Życzymy Ci tego, trzymamy kciuki, powodzenia!  
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Harcerz na jachcie  

FILIP MODZELEWSKI – kl.2a 

 

Wygląda na to, że jesteś jedynym posiadaczem patentu żeglarskiego w szkole. 

Chyba tak.  

Jak nazywa się Twój patent i od kiedy go masz? 

To żeglarz jachtowy - najniższy stopień w żeglarstwie. Potem jest sternik 

i kapitan. Mam nadzieję, że też je zdobędę. Patent mam od wakacji ubiegłego 

roku. Wtedy skończyłem 14 lat, a to dolna granica, od kiedy można się o niego 

ubiegać. Byłem najmłodszy w grupie kursantów, pozostałe 7 osób to byli dorośli 

i pracujący, w tym dwie panie, tylko jeden chłopak był o rok starszy ode mnie.  

Jak wygląda taki kurs i egzamin? 

Kurs trwa kilka miesięcy. Ja odbywałem go nad Zalewem Zegrzyńskim 

pod Warszawą. Kurs teoretyczny zimą, a praktyczny latem, w wakacje. Egzamin 

też jest podzielony na dwie części – teoretyczną, w postaci testu 

z odpowiedziami A, B, C. Potem jest egzamin praktyczny, na wodzie. Ocenia 

egzaminator z zewnątrz. Egzamin trwa około 45 minut. Na jachcie zmienia się 

miejsca, siedzi się też przy sterze, wykonuje różne zwroty, manewry, również 

podejście do człowieka za burtą. U nas rolę tonącego w wodzie odgrywała 

kamizelka ratunkowa.  

Denerwowałeś się? 

Przed teoretycznym bardzo, nie każdy go zdaje. Trzeba się było trochę pouczyć. 

Praktycznego tak bardzo się nie bałem, byłem bardziej wyluzowany. 

Skąd się u Ciebie wzięło zainteresowanie żeglarstwem? Ktoś z rodziny pływa? 

Nie, w rodzinie nikt nie pływa, może się to teraz zmieni! Żeglarstwo wzięło się 

z harcerstwa. Od 4 lat jestem harcerzem 206 WWDH „Galeon” (Wodnej 

Warszawskiej Drużyny Harcerskiej), która działa też na terenie naszej szkoły. 

Teraz już jestem zastępowym, od 3 miesięcy. Z drużyną pływamy głównie 

w wakacje. Mamy dwie łódki na Zalewie Zegrzyńskim, pływamy czasami 

w weekendy. Mamy obozy żeglarskie. 
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Byłeś na obozach?  

Na trzech. Byłem na obozie na Mazurach, płynęliśmy z Rucianego-Nidy 

szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich aż do Węgorzewa, przez 12 dni. Płynąłem 

też dwa razy „Zawiszą Czarnym”. To harcerski statek szkoleniowy, wypływamy 

z Gdyni. Płyniemy zwykle w grupie 10 osób z drużyny. Rejs trwa 7 dni. Byłem 

raz na Bornholmie i raz w Szwecji. W tym roku będę na dwóch obozach. 

?!?  

Jednym na Mazurach, a drugim na Bałtyku. Płyniemy do Kopenhagi.   

Pozazdrościć! A masz jakieś żeglarskie marzenia? 

Chciałbym popływać na Karaibach, a z drużyną planujemy za kilka lat wyprawę 

na wody Chorwacji.  

Chodzisz do 2. klasy naszego gimnazjum. Twoje ulubione przedmioty? 

Informatyka, potem matematyka, fizyka i chemia. Do liceum wybieram się też 

do klasy matematyczno-fizycznej lub chemiczno-fizycznej. Potem chętnie 

Politechnika, ale jaki wydział, to jeszcze nie wiem.  

Widywaliśmy Cię grającego na gitarze w zespole księdza Krzysztofa. 

Dalej grasz? 

W zespole już nie. Zrobiłem sobie małą przerwę. Ale teraz znowu uczę się gry 

na gitarze. Uczę się indywidualnie, mam lekcje raz w tygodniu. 

Przyda Ci się do śpiewania szant! A więc wspaniałych wakacji – stopy wody 

pod kilem! 
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Trzeba się postarać! 

EWELINA PIÓRKOWSKA – kl. 1a 

 

W zeszłym roku zajęłaś I miejsce w Mareckim Konkursie Piosenki Cztery Pory 

Roku – Wiosna, który odbywa się w naszej szkole, byłaś też finalistką dwóch 

powiatowych konkursów Pieśni Papieskiej w Radzyminie i XXIII Powiatowego 

Konkursu Piosenki w Ząbkach. Pamiętamy Cię z pięknego wykonania „Murów” 

Jacka Kaczmarskiego na koncercie 11 listopada. Lubisz konkursy, nie masz 

tremy? 

Lubię, często biorę udział w konkursach, akademiach, w Koncertach Młodych 

Talentów. Występowałam też w konkursach recytatorskich. (Ewelina na 

Międzyszkolnym Konkursie Poezji i Prozy Patriotycznej „Witaj, majowa 

Jutrzenko” w zeszłym roku zajęła II miejsce.) W ogóle lubię występować 

publicznie. Robię to zresztą od I klasy. Myślę, że dlatego nie mam już tremy. 

Na konkursach bywa też wspaniała publiczność, np. w Radzyminie są bardzo 

wyrozumiali i wspierający. A wskazówki od jurorów, jakie dostaje się zwykle 

przy okazji konkursu, są bardzo cenne, wiele dają.  

Przygotowujesz się teraz do jakiegoś konkursu? 

Myślę, że wezmę udział w Czterech Porach Roku. Tym razem - Lato.  

A jak się czujesz śpiewając dla gimnazjum? To niełatwa publiczność. 

Trzeba się postarać, wtedy zwykle doceniają. Zresztą koledzy często mnie 

chwalą, wspierają, podpowiadają, co mogłabym zaśpiewać. 

Jaki rodzaj muzyki lubisz? Wyróżniasz kogoś szczególnie, masz swojego idola?  

Lubię pop i rap, nie słucham tylko disco polo. Słucham bardzo różnej muzyki, 

wielu nowych hitów, często próbuję je śpiewać.  

A tak popularne teraz programy w TV promujące śpiewających amatorów. 

Oglądasz je? 

 Czasami „The voice of Poland”, najczęściej „X Factor”, bo to bardzo 

profesjonalny program, uczestnicy są szkoleni przez jurorów Czesława Mozila, 

Ewę Farnę, to mi się podoba.   
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Grasz na jakimś instrumencie, a może rodzice?  

Ani ja, ani nikt w domu. Trochę uczyłam się grać na pianinie, ale z braku czasu 

przestałam ćwiczyć. Mój młodszy brat, Michał, który jest w drugiej klasie, 

śpiewa. W zeszłym roku tak jak ja zdobył I miejsce w Czterech Porach Roku, 

w swojej kategorii.  

Jak rozwijasz swój talent?  

Przygotowuję się do konkursów pod okiem pani Eli Sucheckiej, chodzę na chór, 

teraz pod opieką pana Grzegorza Jamroza. Pan zresztą świetnie gra 

na saksofonie, aż serce porusza!  

A szkoła, które przedmioty lubisz? 

Właśnie muzykę, no i w-f. Pani Gabrysia Wardęga bardzo profesjonalnie 

prowadzi zajęcia. Bywałam zresztą w reprezentacji szkoły. A co najbardziej 

na w-fie lubię? Koszykówkę. Zdecydowanie!  

A w przyszłości – myślisz, że zdecydujesz się na kontynuowanie śpiewania? 

W przyszłości? Jeszcze się nie zastanawiałam, ale raczej nie. Może będę 

studiować medycynę albo dziennikarstwo?  

W takim razie powodzenia!  
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Śpiewać w sportowej klasie  

Patrycja ROSIAK – kl. 1s 

 

Jesteś finalistką V Powiatowego Konkursu Pieśni Papieskiej "Śpiewajmy Ojcu 

Świętemu" w Radzyminie w zeszłym roku. Zdobyłaś wyróżnienie w III Mareckim 

Konkursie Piosenki "Cztery Pory Roku - Wiosna". Ostatni Twój sukces 

to III miejsce w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej pt. „Śpiewająca Europa”. 

Skąd więc pomysł na klasę sportową? 

Chciałam mieć więcej lekcji w-f. W szkole podstawowej często brałam udział 

w zawodach reprezentując szkołę. W piłce ręcznej, w siatkówce, tylko 

nie w piłce nożnej, nie przepadam za nią. 

I jak czujesz się w klasie sportowej? 

Nie jest łatwo. Trudno pogodzić 10 godzin w-fu z lekcjami, brak mi czasu. 

Brakuje mi również koleżanek z dawnej klasy. Ale w-f lubię, szczególnie piłkę 

ręczną i zajęcia na siłowni są fajne. W-f to zresztą do dziś mój ulubiony 

przedmiot, choć w koedukacyjnej klasie, gdy dziewcząt jest tak mało, czasami 

jest nam trudno na treningach. Od podstawówki lubię też język polski, miałam 

bardzo fajną panią od polskiego, panią Makówkę, dzięki niej bardzo polubiłam 

ten przedmiot.   

A co sądzisz o gimnazjum, po pół roku w nowej szkole? 

Fajna jest zmiana nauczycieli. 

Najświeższy Twój sukces jako osoby śpiewającej to finałowe miejsce 

w warszawskim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej pt. „Śpiewająca Europa”, 

zorganizowanym przez Liceum im. J. Jasińskiego dla  gimnazjalistów.  

Cieszę się na nagrodę za wygraną – to koncert finałowy laureatów 4 czerwca. 

Pierwsza  nagroda była według mnie bardzo zasłużona. Konkurentki zjadł stres, 

a chłopak, który wygrał, bardzo swobodnie zachowywał się na scenie.  Zresztą 

wcześniej występował w telewizyjnym SuperDzieciaku, był też gościem 

telewizji śniadaniowej. Duet z Marysią był zaskoczeniem (Patrycja śpiewała 

na konkursie duet z Marysią Janusz z kl. 1a), późno dowiedziałyśmy się, 

że mamy razem śpiewać. Ale bardzo jestem z tego zadowolona. Zawsze 
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na występach mam tremę, a występ we dwójkę był dla mnie łatwiejszy, bo stres 

mniejszy. Śpiewałyśmy wspólnie piosenkę, którą ja wcześniej 

przygotowywałam, „Kochaj siebie” Justina Biebera. Lubię śpiewać piosenki, 

które mają ważny dla mnie tekst, który rozumiem i podoba mi się. Tak było z tą 

piosenką, która mówi – kochaj siebie takim, jaki jesteś.   

Lubisz występować? 

Bardzo, lubię śpiewać, ale też brałam udział w konkursach recytatorskich. Choć 

stresuję się występując. Trema jest zresztą większa, gdy śpiewam dla 

gimnazjum. Podstawówka jest milszą widownią.  

Koledzy chwalą po występie? 

Czy ja wiem? Raczej nie. Nauczyciele docenią, często chwalą.  

Jakie były Twoje początki śpiewania? 

Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 6-7 lat. Śpiewałam w łazience tak głośno, że 

zwracało to uwagę sąsiadów, którzy pytali, dlaczego tak głośno wieczorem jest 

nastawione u nas radio.  

Brzmiałaś tak profesjonalnie! 

Potem śpiewałam na swojej komunii w kościele. Zresztą w zeszłym roku 

również i w tym też będziemy z koleżankami śpiewały.  Przez całą 

podstawówkę należałam do chóru – teraz na chór nie mam czasu, śpiewałam 

solówki na apelach czy akademiach, na Koncercie Młodych Talentów. Długo 

należałam do scholi kościelnej. Ale dopiero w szóstej klasie wzięłam udział 

w konkursie – chciałam dostać ocenę celującą z muzyki. Pani Ela Suchecka 

mnie doceniła i jeszcze uczestniczyłam w dwóch kolejnych konkursach. 

Wcześniej wstydziłam się  zgłosić.  

Rodzice Cię wspierają? 

Tata jest bardzo dumny, chwali się mną. Twierdzi, że mam po nim zdolności. 

Sam grał kiedyś na gitarze. Kupił mi zresztą sprzęt, mikrofony, głośnik. Myślę 

jednak, że jeżeli odziedziczyłam po kimś zdolności, to raczej po mojej Babci. 

Śpiewam u niej czasami w Siedlcach w kościele psalmy z ambony. To spory 

stres, kościół jest bardzo duży, mieści się w nim kilkaset osób, trochę ćwiczę 

przed występem z organistą. Babcia była nauczycielką, uczyła matematyki 

i właśnie muzyki, teraz jest na emeryturze.  
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Grasz na jakimś instrumencie? 

Kiedyś na pianinie. Ale ze słuchu, nie z nut, teraz już nie.  

Oglądasz telewizyjne programy muzyczne? 

Często, właściwie wszystkie. „The voice of Poland”, „X factor”, „Mam talent”, 

„Mali giganci”. Chciałabym w przyszłości mieć coś wspólnego ze śpiewaniem, 

nagrywać piosenki, może pisać teksty.  

Życzymy Ci tego w takim razie!  
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Wszystko jest fajne!  

Tomek WOJCIECHOWSKI – kl. 1a 

 

Grasz na pianinie - jesteś finalistą Powiatowego Konkursu Muzyki 

Instrumentalnej w Ząbkach, masz osiągnięcia w warcabach, trenujesz od lat 

karate i tenis stołowy, zdobyłeś w tym roku wyróżnienia w Konkursie 

Plastycznym "Moja zabawka" Domu Kultury "Ochota" oraz w Miejskim 

Konkursie Plastycznym  "Ze sztuką na Ty" naszego MOK-u. Bardzo jesteś 

wszechstronny! Jak dajesz sobie ze wszystkim radę? 

Mam tak ułożony grafik, że ze wszystkim zdążę.  

Jeżeli miałbyś wybrać najważniejszą dla Ciebie dziedzinę, najbliższą Ci, 

to co byś wybrał?  

Nie jestem w stanie wybrać najważniejszej, wszystko jest fajne!  

Zacznijmy w takim razie od pianina. Pamiętam Cię na koncercie 

środowiskowym z okazji 200. urodzin Chopina w 2010 roku, grałeś małego 

Fryderyka. To było już 6 lat temu. Długo grasz na pianinie? 

Gram chyba od pierwszej klasy, mniej więcej od 6-7 lat. Ćwiczę 3 razy 

w tygodniu, uczę się w domu. Teraz przygotowuje się do Koncertu Młodych 

Talentów w naszej szkole, zwykle biorę w nim udział.  W tym roku będę grał 

„Yesterday” i jeszcze drugi utwór.  

Lubisz występować? Masz tremę? 

Mam, czasem mam, ale staram się skupić na instrumencie, nie patrzeć 

na publiczność. A występować lubię, fajnie jest pokazać swoje umiejętności. 

Nie podobał mi się tylko występ na konkursie Muzyki Instrumentalnej w Domu 

Kultury w Ząbkach. Nie ma tam pianina, tylko keyboard, to zupełnie inny 

instrument niż pianino. To był horror!   

To teraz ping pong czy warcaby? 

Niech będzie ping pong! Chodzę na zajęcia dwa razy w tygodniu, w czwartek 

i piątek na treningi do UKS Struga, u nas w szkole, od chyba 3 lat. 
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Ostatnio zdobyłem III miejsce w zawodach o puchar burmistrza Marek. W ogóle 

lubię sport, czasami oglądam tenis ziemny lub futbol w TV.  

A warcaby trenujesz też w naszym UKS? 

Tak, zajęcia są w soboty. Lubię warcaby, to strategiczna gra, uczy logicznego 

myślenia i planowania. Gra się na 100-polowych lub 64-polowych planszach, 

ja wolę stupolowe. Gra się też na czas, lubię grać w „szybkie” warcaby. Fajne 

są zawody, na które się wyjeżdża, czasami na weekend lub nawet trzy dni. 

Byłem też na obozach wakacyjnych z UKS.  

A karate?  

To karate kyokushin. Ćwiczę w Radzyminie, w tamtejszym Ośrodku 

Sportowym, w soboty przez półtorej godziny. Kiedyś chodziłem na zajęcia 

do naszej szkoły, ale już tu się nie odbywają, szkoda! Lubiłem senseja Darka. 

Senseja? 

Tak się mówi na instruktora, trenera w karate.  

Jaki masz pas w karate? 

Zielony. To piąty z kolei po białym, pomarańczowym, niebieskim i żółtym. 

Każdy z pasów zdobywa się na egzaminie, do którego można przystąpić co pół 

roku.  

Wiem, że egzaminy są bardzo ciężkie i długo trwają.  

Tak, egzaminy są bardzo wyczerpujące i długie. Ten na żółty pas trwał 

3 godziny, a na zielony 4 godziny! Po dwóch godzinach zdrętwiały mi już nogi 

i ręce, najgorszy jest koniec, gdy musisz wytrzymać. Gdy zrobi się trzy błędy, to 

odpada się z egzaminów. Kilku sensejów sprawdza, jak wykonujemy kata czyli 

zadania. Od żółtego pasa na egzaminie są już walki, a ja tego nie lubię. 

Na zawodach muszę walczyć, to walczę, ale nie lubię. Wolę normalne treningi. 

Lubię też oglądać reżyserowane walki.  

A obozy? 

Byłem trzy razy. Teraz już mam  dosyć. Wolałbym pojechać na obóz tenisa 

stołowego. Obozy karate nie są takie łatwe. Dużo treningów, często w ciągu 

dnia, karne pompki, również za spóźnienia. Chociaż było fajnie, były treningi 

na plaży, nawet w wodzie.  
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Tomek, od pół roku jesteś w gimnazjum. Jakie są Twoje ulubione przedmioty? 

Matematyka, historia i w-f. Z nauczycieli lubię panią Leszczyńską, jest bardzo 

fajna, to wychowawczyni naszej klasy, 1a i panią Sienkiewicz, bardzo nam 

pomaga!  

Imponująca jest ilość Twoich zainteresowań!  Masz w ogóle trochę wolnego 

czasu? 

Tak naprawdę to trudny jest czwartek i czasami niełatwo nauczyć się 

do wszystkich sprawdzianów. Ale lubię spotykać się w soboty z kolegami. 

Gramy wtedy w nogę czy kosza, czasami na komputerze.  

Do zobaczenia więc na Koncercie Młodych Talentów, na zawodach 

lub na treningu. Powodzenia!  
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E-Maciek 

MACIEJ ZYCH – kl. 2a 

 

To jak to było z kaczkami? 

Pomysł przyszedł na lekcji, z rysunku kaczki mojego kolegi, Kuby. Pół roku 

projektowałem grę w łatwiejszym programie, jakim jest GameMaker. To bardzo 

dobry program dla początkujących, ale ograniczony. Ja już w nim nie projektuję, 

aby gra nie była zbyt uboga. Teraz programuję w C++, to bardzo powszechny 

program. Język jest trudniejszy, ale gdy się go opanuje, to łatwiej jest tworzyć. 

Kaczki to gra w trybie sieciowym, dla kilku graczy, pozostanę przy nazwie 

Kaczka Rider, niektórym użytkownikom anglojęzycznym będzie ją trudno 

wymówić. Myślę, że będzie to zabawne.  

No właśnie, angielski,  przydaje się? A  jak Twój angielski? 

Ogromnie, tylko po angielsku warto programować gry. Uczyłem się języka 

na grach, teraz rozwijam go w doświadczeniu, dużo rozmawiam na co dzień, 

na skypie, na czatach.  

Masz stałych znajomych w sieci, rozumiem, że też z zagranicy? 

Nawet przyjaciół, kilkoro, takich zaufanych, nie losowych. To 6-7 osób 

od mniej więcej 4 lat. Owszem, też z Kanady, USA. Zaczęło się od wspólnej 

fascynacji Maincraftem. Teraz rozmawiamy o wszystkim, nie tylko o grach, 

ale interesują się moimi projektami – zachęcają, motywują. A np. muzykę 

do „kaczek” tworzy też sieciowy znajomy. Nawet udało mi się zachęcić ich 

do wspólnej pracy przy kilku projektach, np. nad fanowską wersją gry. 

Fanowską, czyli bazującą na tym, co już jest, np. na bardzo popularnej, 

muzyczno-zręcznościowej grze Patapon.  

Lubisz gry? 

Gram. Szczególnie w gry rytmiczne, muzyczno-zręcznościowe. Np. Osu!, gra 

w nią kilka milionów osób. Lubię ustawiać rytm, zdobywać miejsca w rankingu, 

poza tym ćwiczę palce.  

A sieciowe? Co myślisz o e-sporcie? 
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Nie gram, wolę fabularne, lubię RPG. E-sport nie dla mnie, ludzie się interesują, 

ja wolę projekty.  

Co sądzisz o informatyce w szkole? 

Przydatna w przyszłości. WORD, Excel, prezentacje, to trzeba umieć do pracy.  

Jakie były Twoje początki w programowaniu? 

Najpierw uczył mnie brat. Bardzo lubiłem patrzeć, co robi na komputerze, 

a robił np. gry dla zabawy, więc zaczął mnie uczyć. Teraz jest studentem 

Politechniki Warszawskiej, na II roku Mechatroniki i mówi, 

że w programowaniu jestem lepszy od niego.   

Pierwsze osiągnięcia za Tobą. Zdobyłeś w zeszłym roku II miejsce 

w I Powiatowym Konkursie Informatycznym BajtMaster wZielonce.  

Konkurs był prosty. Wymagał ogólnej wiedzy i były to testy, ale fajnie było się 

wykazać i nagrody były dobre.  Konkurs przedmiotowy z informatyki w szkole 

był trudniejszy. Były tam zadania z programowania, wymagały znajomości 

algorytmów. W przyszłym roku też przystąpię, będę miał motywację 

do nauczenia się.  

Informatyka to kosztowna pasja? 

Przydałby się lepszy komputer. Mam nadzieję, że zarobię na kaczkach. Grę chcę 

wypuścić około maja.  A pieniądze – jeżeli robi się grę sieciową, to trzeba 

inwestować. Teraz zbieram na wpisowe na dostęp do platformy Steam, gdzie 

można publikować gry i sprzedawać.  

A Twoje inne pasje, zainteresowania? 

Tylko informatyka. To cały mój świat.  

Rodzice sprzyjają Twoim zainteresowaniom? 

Na początku byli przeciwni, typowo - ganiali mnie od komputera, że tyle siedzę. 

Ale wytłumaczyłem im, co robię i teraz mnie wspierają.  

A co dalej, jaka szkoła? Robotyka jak brat? 

Robotyka nie, raczej Technikum Informatyczne, może w Zielonce.  

Maciej, trzymamy kciuki za popularność Kaczki Rider! Powodzenia!  
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Uczniowie naszego gimnazjum 

bohaterowie zeszłorocznej I edycji gazetki  

„NASZE TALENTY – PODZIEL SIĘ PASJĄ!” 

 

 

OBECNI GIMNAZJALIŚCI: 

1.  Ola DENKIEWICZ, ucz. kl. 2a – bramkarka-szczypiornistka, zawodniczka  

     UKS  Varsowii II Warszawa, reprezentantka szkoły w różnych grach zespołowych. 

2.  Zosia GODLEWSKA, ucz. kl. 2b – pianino, skrzypce, robotyka, rękodzieło, batik,  

     rysunek i trzecia średnia w szkole. 

3.  Iza MIECZKOWSKA, ucz. kl. 2c – utalentowana autorka niezwykłych portretów.  

4.  Liwia PIETRUCHA, ucz. kl. 2a – wystąpiła w 6 musicalach Koła Teatralnego  

     „Małe musicale” w Pałacu Młodzieży. 

5.  Zuzia RUDZIŃSKA, ucz. kl. 2a – talent plastyczny: rysuje, lepi, szyje i maluje. 

6.  Ola SOBOLEWSKA, ucz. kl. 3a – gra na pianinie i gitarze, śpiewa.  

7.  HARCERZE 206 WWDH „Galeon” (Wodnej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej) 

    Weronika WIERZBICKA, Arek PIECZEWSKI - ucz. kl. 3a 

    Rafał MILEWSKI, Filip MODZELEWSKI - ucz. kl. 2a 

 

 

ABSOLWENCI GIMNAZJUM 2015: 

Weronika HEBDA  -  chórzystka Teatru Wielkiego  

Klaudia MARCINIAK – finalistka Mistrzostw Polski i Świata w disco slow i disco dance 

Jacek NIZIOŁEK – karateka, srebrny medal Mistrzostw Mazowsza, trenuje od 10 lat  

Iza POMYKAŁA – badmintonistka, zdobywczyni ponad 50. medali 
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Wywiady i opracowanie gazetki – Ewa Wójcik 

Zdjęcia i projekt okładki – p. Anna Jóźwik – serdeczne podziękowania! 

 

 

 

Kwiecień 2016 r.  


