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*Kabaret OTTO „Wakacje” 
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ŚWIĄT (NIE)TYPOWYCH 

         1 VI  Dzień Dziecka 

       3 VI  Dzień Dobrej Oceny 

       6 VI  Dzień Jojo 

       9 VI  Dzień Przyjaciela 

  13 VI  Święto Dobrych Rad 

 

18 VI  Międzynarodowy Dzień Sushi 

19 VI  Dzień Kota Garfielda 

23 VI  Dzień Ojca 

24 VI  Dzień Przytulania 

25 VI  Światowy Dzień Smerfa 

W czerwcowym numerze  znajdziecie aż 5(!) wywiadów  

z Waszymi nauczycielami. Dowiecie się z nich, jakie są ich muzyczne, 

czytelnicze i filmowe pasje, o czym marzyli, gdy byli dziećmi i jak spędzają 

swój wolny czas… Życzymy bardzo miłej lektury! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

W 20. numerze: 
 
 

 Wywiad z … 

 

 Wywiad z … 

 

 Wywiad z … 

 

 Wywiad z … 

 

 Wywiad z… 
 
 

 Kulturalna Szatnia 

 

 

 

Spróbuj 

odgadnąć,  

kogo 

przedstawiają 

zdjęcia. 
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Nie lubiłam odrabiać lekcji  

Wywiad z panią Renatą Markiewicz, nauczycielką języka 

polskiego w SP 22 
 

przeprowadzili: Miłosz Morawski z 4f i Krzyś Natkowski z 4d 

Czy lubi pani pracę nauczyciela? 

Tak, lubię. 

Dlaczego uczy pani języka polskiego? 

Zawsze lubiłam polski. 

Kim pani chciała zostać, kiedy była pani dzieckiem? 

Lekarzem, fryzjerką, modelką… 

Czy lubiła pani chodzić do szkoły? 

Lubiłam, ale… nie lubiłam odrabiać lekcji ;) 

Jakiego przedmiotu nie lubiła pani najbardziej? 

Pracy techniki. 

Czym interesowała się pani w dzieciństwie?  

Zwierzętami. 

Czy miała pani ulubioną zabawkę?  

Tak, to była lalka. 

Jaka była pani 

ulubiona książka? 

Książka Joanny 

Chmielewskiej pt. 

Zwyczajne życie. 

Czy lubi pani 

zwierzęta?  

I czy one lubią 

panią? 

Fot.: archiwum domowe 



SZATNIA NR 20/2018 

 
4 

Fot.: archiwum 

domowe 

Tak, baaardzo je lubię! A zwierzęta lubią mnie!                                                        

Gdyby mogłaby pani być zwierzakiem, to jakim?                                                       

Kotem lub psem. 

Jaki jest pani ulubiony film? 

Komedie. 

Jaka jest pani ulubiona przyprawa? 

Cynamon. 

Jaki jest pani ulubiony kolor? 

Czarny. 

Czy jest coś, czego się pani boi? 

Boję się na przykład, że coś się stanie z moją rodziną. 

 
 

Wspominam szkołę z sentymentem… 

Wywiad z panem Łukaszem Grockim, nauczycielem 

muzyki w SP 22  
 

przeprowadził: Mikołaj Mroczek z 6d 

Czy  lubił pan chodzić do szkoły? 

Bardzo lubiłem i nigdy ze szkoły nie uciekałem, 

nawet w liceum. 

Dlaczego pan lubił chodzić do szkoły? 

Zawsze lubiłem się uczyć, czytałem  

książki i miałem dobrych nauczycieli  

z poszczególnych przedmiotów.   

Do tej pory szkołę wspominam  

z sentymentem. 

Kiedy postanowił pan, że zostanie  

nauczycielem i dlaczego wybrał pan  

muzykę?    
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Nauczycielem postanowiłem zostać w liceum. Pracowałem z młodzieżą 

niepełnosprawną, byłem opiekunem na obozach harcerskich. Ta praca  

bardzo mi się podobała. To właśnie wtedy postanowiłem studiować 

pedagogikę. A muzyka? Muzyką właściwie interesuję się od dziecka, 

gram na instrumentach od 7 roku życia. 

Kim pan chciał zostać będąc dzieckiem? 

Pilotem myśliwca, ale kiedy dowiedziałem się, że mój wzrok się pogarsza 

to marzenie stało się nierealne.       

Jakiej muzyki słuchał pan w młodości, a jakiej słucha pan teraz? 

W młodości słuchałem dużo muzyki metalowej, np. zespołów: Metallica, 

AC/DC. Później zacząłem się interesować jeszcze ostrzejszą muzyką, np. 

Slayer. Teraz interesuje się muzyką bardzo różną: od jazzu, pop-u przez 

muzykę klasyczną po metal. Obecnie słucham wszystkiego, a numerem 

jeden jest dla mnie Paul Simon.      

Jeździ pan po świecie z chórem…  

Jeżdżę  po świecie z chórem Vox Singers  i z zespołami,  

w których gram na gitarze, tworzę muzykę, gram dużo  

koncertów. Jestem muzykiem 24 h na dobę. 

Jak pan lubi spędzać czas wolny? 

Gram na instrumentach, czytam książki - nie tylko  

muzyczne (!), spędzam czas z synem :) 

Czy uprawia pan jakiś sport? 

Tak, pływanie i jazdę na rowerze. 

Czy ma pan ulubioną książkę? 

Zawsze lubiłem i nadal lubię czytać, ale gdybym  

miał wybierać to moją ulubioną książką z dzieciństwa  

byłby Mały książę. 

Jeśli mógłby pan zostać zwierzakiem, to jakim? 

Może psem… Psy mają fajne życie (jeśli maja  

dobrego właściciela!). 

Czy grał pan kiedykolwiek w Minecrafta?  

W Minecrafta nie. Jako dziecko sporo grałem  

w gry wideo Nintendo, a później w Heisen games. 



SZATNIA NR 20/2018 

 
6 

Komiksy czytam do tej pory…  

Wywiad z panem Michałem Parzuchem, nauczycielem w-fu  

w SP 22 
 

przeprowadziły: Nela Pietrzak i Gabrysia Poniatowska z 4 d  

 

Kim chciał pan zostać, kiedy był pan dzieckiem? 

Kiedy  byłem małym dzieckiem chciałem zostać policjantem, a kiedy 

byłem dużym dzieckiem chciałem zostać pilotem  samolotu myśliwskiego. 

Czy zawsze lubił pan sport? 

Tak, zawsze lubiłem  sport. W szkole podstawowej trenowałem pływanie, 

potem w szkole średniej byłem w klasie sportowej, gdzie zajmowaliśmy się 

lekkoatletyką i grami zespołowymi. Następnie studiowałem na Akademii 

Wychowania Fizycznego, gdzie uczyłem się jak zostać nauczycielem. 

Jaki był pana ulubiony przedmiot w szkole? 

Wychowanie fizyczne, oczywiście! 

Czy miał pan w dzieciństwie jakieś zwierzątko?  

Niestety, nie miałem zwierzątka :’( 

To może miał pan swojego ulubionego pluszaka?  

Nie pamiętam, wydaje mi się, że miałem jakiegoś brązowego misia, 

gdzieś go widziałem na jakiś zdjęciach z dzieciństwa… 

Czy lubił pan czytać? Jeśli tak, to jaka jest pana ulubiona książka  

z dzieciństwa? 

Bardzo lubiłem czytać i lubię do tej pory, mam jednak mało czasu, więc 

najczęściej słucham audiobooków.  Ulubione książki z dzieciństwa to 

przygodowe z serii Pan Samochodzik Zbigniewa Nienackiego i przygody 

Tomka, też seria książek  opisujących jego przygody na całym świecie 
[cykl powieści przygodowo - podróżniczych dla młodzieży autorstwa  

Alfreda Szklarskiego – przyp.  red.]. 

Czy czytał pan w dzieciństwie komiksy? Jeśli tak, to jakie? 

Oczywiście, że czytałem komiksy!  Czytam je do tej pory.  

W dzieciństwie lubiłem  Tytusa, Romka i A`tomka,  

a teraz czytam Thorgala.   
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Jaki film w dzieciństwie zrobił na panu największe wrażenie? 

Nie potrafię powiedzieć, ale zawsze lubiłem filmy 

wojenne i westerny.  

Jaka jest pana ulubiona potrawa? 

Lubię wszystko oprócz zupy owocowej. 

Jaki kolor lubi pan najbardziej? 

Takie rzeczy zostawiam dla dziewczyn. 

Jak chciałby pan spędzić  

wymarzone wakacje? 

Na pewno aktywnie, ale po  

ciężkim roku pracy lubię poleżeć  

na plaży i posiedzieć ze swoimi  

dziećmi w ciepłej wodzie,  

wygrzać kości ;) 

 

 
 

 
 

 

 

Bałam się duchów, jak każdy… 

Wywiad z panią Anną Boduch, nauczycielką języka 

angielskiego w SP 22 
 

Rozmawiały: Zuzia Anglard i Ala Browarek z 4d 

 

Co lubiła pani robić w dzieciństwie? 

Zdecydowanie najbardziej lubiłam czytać książki, ale często wychodziłam 

też z koleżankami na podwórko, gdzie bawiłyśmy się lalkami czy grałyśmy 

w gumę. 
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Pamięta pani swoją 

ulubioną książkę? 

Jak byłam w waszym 

wieku, w czwartej klasie, 

była to  Ania z Zielonego 

Wzgórza, a w starszych 

klasach Zapałka na 

zakręcie. Polecam! 

Czy miała pani w 

dzieciństwie najlepszego 

przyjaciela, jeśli tak, to jak 

miał na imię? 

Fot.: archiwum domowe  

W szkole podstawowej miałam trzy najlepsze przyjaciółki: Ewę, Dorotę  

i Małgosię. Z Ewą siedziałam w jednej ławce przez 8 lat. I wiecie co? Z 

Ewą do dzisiaj widujemy się codziennie, bo też pracuje w naszej szkole.  

To pani Ewa Rudowska. 

Gdzie pani mieszkała jako dziecko?  

Całe życie w Płocku. Do szóstej klasy szkoły podstawowej przy ulicy 

Ostatniej (to w starej części Płocka), później przeprowadziliśmy się na 

osiedle Międzytorze i wówczas do szkoły dojeżdżałam autobusem. 

Wracała pani autobusem czy 

pieszo? 

Do szkoły jeździłam autobusem, 

wracałam też autobusem. 

Chociaż... czasami, jak była 

ładna pogoda i chciało mi się, 

wracałam pół godziny 

spacerkiem. 

Czego bała się pani jako 

dziecko? 

Oj, wielu rzeczy! Niektórych z 

nich boję się do dziś, np. burzy. 

Czegoś jeszcze? 

Dopóki nie nauczyłam się robić przewrotów w przód na wf-ie, też się tego 

bardzo bałam. Bałam się też duchów, jak każdy ;) 
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Jaką bajkę lubiła pani  oglądać? 

Jako miłośniczka kotów, oczywiście Kota w butach. Miałam i książkę,  

i płytę i baaardzo często tę bajkę czytałam i oglądałam. Poza tym 

lubiłam Kopciuszka, Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosię, a więc bajki, 

które wszyscy znają. 

Od kiedy lubi pani język angielski? 

Od zawsze! Kiedy chodziłam do szkoły, uczyłam się języka rosyjskiego, 

angielskiego nie było wówczas w programie. Poznałam go dopiero 

później. Zawsze mi się bardzo podobał. Znając ten język można się 

porozumieć ze wszystkimi na całym świecie. 

Jakie jest pani hobby? 

Nie wiem, czy można to nazwać hobby, ale zawsze lubiłam uczyć się 

języków obcych. Najbardziej angielskiego, ale znam także rosyjski. 

Ostatnio zaczęłam uczyć się też włoskiego. 

Jak spędza pani czas ze swoją rodziną? 

Jeżeli jest ładna pogoda i dużo wolnego czasu to z mężem wyjeżdżamy 

gdzieś za miasto, np. popływać na kajaku, czy pospacerować po okolicy. 

Czasami odwiedzamy także rodzinę  z innego miasta. 

Czy pamięta pani, dlaczego wybrała akurat zawód nauczycielki? 

Pamiętam, że zawsze chciałam być nauczycielką. Wychowawczyni 

dawała nam specjalne zeszyciki, do których wklejaliśmy kim chcemy 

zostać w przyszłości. Przyklejaliśmy zdjęcia i artykuły związane z wybranym 

zawodem. Miałam tam wpisany właśnie zawód nauczycielki. Poza tym 

zawsze lubiłam sprawdzać sprawdziany czy kartkówki :) Z babcią często 

lubiłam się bawić w szkołę i nawet kazałam jej pisać dyktanda z błędami, 

po czym  poprawiałam je na czerwono. 

Jaka jest pani ulubiona książka? 

W tej chwili mam bardzo dużo ulubionych książek, lecz najlepszą jest 

Modlitwa za Owena. Nie jest to książka religijna. Opowiada o pięknej 

przyjaźni. 

Jak pani spędza swój wolny czas? 

Już troszeczkę powiedziałam na ten temat; uczę się włoskiego, spaceruję, 

chodzę na basen, do koleżanek, razem sobie na kawę pójdziemy czy 

pojedziemy na działkę. Czasami lubię sobie obejrzeć serial czy ciekawy 

program w telewizji. 
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Jak się dobrze wyśpię, to jeszcze dam radę!  

Wywiad z panią Agnieszką Gawlińską, zastępcą 

dyrektora ds. integracji i wychowania 

 

Jakie ma pani hobby? 

Wspinaczka wysokogórska. 

Jaka jest pani ulubiona potrawa?  

Deser lodowy z bardzo dużą ilością owoców. 

Główna cecha pani charakteru to… 

Pozytywne nastawienie do życia. 

Co ceni pani u przyjaciół? 

Czas, który znajdują dla mnie. 

Jaka jest pani największa wada?  

Gadulstwo. 

Jakie jest pani  ulubione zajęcie? 

Aktywne spędzanie czasu, ale też czytanie! 

Jakie jest pani marzenie o szczęściu?  

Podróż dookoła świata różnymi środkami transportu. 

Co wzbudza w pani lęk? 

Pająki! Brrr… 

Kim (lub czym) chciałaby pani być, gdyby nie była pani tym, kim jest?  

Misjonarką lub… kierowcą tira. 

Kiedy pani kłamie? 

Nie kłamię, czasami nie wszystko mówię ;) 

Słowa, których pani nadużywa… 

O! To stanowczo nie są słowa dla Waszych uszu :) 

Pani ulubieni bohaterowie literaccy to…  

Prawdziwi, związani z konkretnym czasem, miejscem i sytuacją. 
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Pani ulubieni bohaterowie życia 

codziennego to… 

Dzieci i moje zwierzaki. 

Czego nie cierpi pani ponad wszystko?  

      Złodziejstwa. 

Dar natury, który chciałaby pani posiadać...  

Chciałabym umieć pięknie śpiewać. 

Jakie błędy wybacza pani najłatwiej?  

Dużo wybaczam. Wiem, czego bym nie wybaczyła i co mi przychodzi z 

trudem. To są dwie, trzy rzeczy. 

Obecny stan pani umysłu… 

Ogólne przemęczenie, ale jak się dobrze wyśpię, to jeszcze dam radę! 

Fot.: archiwum domowe 
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                                    Przerwa na… czytanie?! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

Sondę przeprowadzili:  

Radek i Franek z kl. 3g, Nela i Krzyś z kl.4d, Miłosz z kl.4f 

 

„Szatnię”  redagują członkowie  koła dziennikarskiego:  
 

Zuzia Anglard, Radek Blank, Ala Browarek, Miłosz Morawski, Mikołaj Mroczek,  
Krzyś Natkowski, Nela Pietrzak, Gabrysia Poniatowska, Franek Sołtysiak, Franek Sulej 

 

Opieka redakcyjna: Iwona Blank , Renata Piliczewska       
Zdjęcia: archiwum domowe, Internet – pixabay.com 

-------  Gazetka dostępna w bibliotece szkolnej oraz na stronie www.sp22.pl  ------- 
 

Minisonda 

Sondę przeprowadzono wśród dzieci przebywających w szkolnej świetlicy. 

Miały wskazać najbardziej lubiane i nielubiane miejsca w szkole.  

A oto wyniki: 

 


