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Restaurant Day to 

festiwal dla wszyst-

kich, którzy chcą 

spróbować swoich sił 

w gotowaniu i pragną 

choć przez jeden 

dzień poczuć się jak 

kucharze w restauracji, oczekując na 

opinie smakoszy. Restaurant Day został  

zorganizowane, przez dzieci ze Świetlicy 

Podwórkowej aby za zarobione pienią-

dze mogły pojechać na wycieczkę do 

Warszawy. Dzięki naszemu sponsorowi 

firmie Virako robiliśmy zakupy pod 

czujnym okiem pani Patrycji i Kamili. 

Każdy z nas miał już przygotowany 

przepis co będzie gotował lub piekł i z 

przygotowaną  listą zakupów. W przygo-

towaniu naszych posiłków pomagali 

nam rodzice, bez nich nie dali byśmy 

rady. Organizowanie takiego święta jest 

bardzo potrzebne choćby dla tego, że 

każdy z nas bardzo dobrze się bawił, 

śmichu było co niemiara. A także dlate-

go, że następnym razem będzie można 

zebrane pieniądze przeznaczyć na 

szczytny cel, np. na schroniska dla zwie-

rząt. Jest to wspaniałe święto, ponieważ 

można wspólnie spędzić czas z rodzica-

mi ze znajomymi a także dać choć trochę 

radości ludziom którzy później spożywa-

ją nasze dania. Nauczyło nas to robienia 

zakupów, planowania posiłków , a także 

docenienie naszych rodziców jaką ciężką 

pracą jest gotowanie. Dziękujemy także 

naszym paniom za pomoc przy sprzeda-

ży naszych dań, bo bez nich nie daliby-

śmy rady. Mamy nadzieję, że nasze po-

trawy wszystkim smakowały i nie może-

my się już doczekać następnego Restau-

rant Day. 

Gabriel Woźniak    
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 Poszliśmy z Panią Kamilą do budynku firmy Tate &Lyle, w którym czeka-

ły na nas trzy panie. Po krótkim zapoznaniu dowiedzieliśmy się co można zrobić z 

odpadów ekologicznych. Ja zrobiłam sobie z niebieskiego worka sukienkę bardzo 

obcisłą. I kamizelkę z sztywnego papieru, na głowę koronę też z sztywnego papieru. 

Było dużo frajdy, jak to wszystko zrobiliśmy, dowiedziałam się że worki na śmieci, 

można wykorzystać na różne sposoby. Po ciężkiej pracy zjedliśmy pyszną 

pizzę. W tych strojach poszliśmy do domu. Stroje są bardzo przydatne 

ponieważ mój strój może mnie osłaniać przed deszczem, wiatrem, też 

daje dużo ciepła. Taki strój może też służyć do szkoły na bal przebierań-

ców. Dowiedziałam się że gdy wykorzystamy zużyte opakowania 

(śmieci) i robimy z nich coś innego to się nazywa recykling.. Takie zaję-

cia pokazują nam że warto segregować śmieci, bo dba się wtedy o środo-

wisko i że można wykorzystać je na wiele sposobów. 

Zuzia Stolarska  

 Mam na imię Klaudia. 

Chciałabym opowiedzieć o pewnej 

przygodzie, która przydarzyła mi się 

całkiem niedawno. Nagrodą dla dzie-

ci ze Świetlicy Podwórkowej za 

udział w Restaurant Day była wy-

cieczka do Warszawy. Razem z pa-

nią Patrycją i panią Kamilą wyru-

szyliśmy do Stolicy w ostatni dzień  

wakacji. Pierwszą atrakcją tego dnia 

była podróż pociągiem. Spacer po 

Warszawie też był ciekawy. Widzie-

liśmy pomnik Małego Żołnierza, 

Kolumnę Zygmunta, pomnik Syrenki 

Warszawskiej, Stadion Narodowy i 

rzekę Wisłę. Najlepszym wydarze-

niem tego dnia była wizyta w Cen-

trum Nauki Kopernik. Cała nasza 

grupa była zachwycona. Mogłam 

tam zobaczyć niezwykłe rzeczy.   

Oglądałam różne przedmioty przez szkła 

powiększające i pomniejszające. Mogłam 

zrobić bańkę mydlaną, która była większa 

ode mnie. Przez małą dziurkę oglądałam 

pień drzewa od środka. Pedałując na rowe-

rze obserwowałam na ekranie jak porusza 

się mój szkielet. Mogłam też przekonać się 

jak to jest kiedy trzęsie się ziemia albo jak 

powstaje tornado. Super zabawa była wte-

dy, gdy biegłam w kołowrotku. Teraz 

wiem jak to robi mój myszoskoczek. Naj-

bardziej ze wszystkich urządzeń podobał 

mi się latający dywan, na którym musiałam 

utrzymać równowagę. Ciągle wspominam 

teatrzyk świecących robotów.  

Nigdy nie zapomnę tej wycieczki. Obieca-

łam sobie, że kiedyś odwiedzę Centrum 

Nauki Kopernik ponownie razem z moją 

mamą. Ta super wycieczka zapisała się w 

mojej pamięci na zawsze.  

Klaudia Błaszczyk  

Klaudia Błąszczyk  

Moja przygoda z Virako w Warszawie  

W co się ubiera Księżniczka Recykli– czyli 

warsztaty Ecco Week   

Zuzia Stolarska  



 Przez dwa miesiące wakacji mieliśmy pół-

kolonie ze sympatycznymi  osobami z firmy PGE. 

Polska Grupa  Energetyczna organizowała je dla nas 

żebyśmy się jakoś twórczo rozwinęli i spędzili miło 

czas. Robiliśmy wiele ciekawych rzeczy. Poznali-

śmy także dużo osób które bardzo mnie zaciekawi-

ły, również ich praca wydała mi się interesująca..  

Dużo się działo w kamienicy na ul.  Sienkiewicza 

17. Kamienica niby taka sama jak wszystkie w Ło-

dzi, ale czymś się wyróżniała. Znajduje się tutaj 

pracownia ceramiczna pana Grzegorza Sieczko 

„Naturalne Klimaty” i tam dowiedziałam się tyle 

nowości że hej ;) Były jeszcze zajęcia z quillingu. 

Robi się takie kółeczka z pasków papieru i przykle-

ja tworząc kompozycję. Pani Zdzisia która prowa-

dziła te zajęcia  naprawdę ładnie to zrobiła. Jak się 

patrzyło na te kartki to tak jakby nie zrobił ich czło-

wiek. Warsztaty odbywały w restauracji French 

Potato. Tam  mieliśmy pyszne obiady i zawsze był 

dodatek ziemniaków.  Pan Adam szef kuchni czu-

wał, aby nasze brzuszki były pełne. W inne dni cho-

dziliśmy na Orlik grać w piłkę nożną z panem Czar-

kiem i panem Michałem. Zajęcia podobały się 

zwłaszcza chłopakom ale i dziewczyny mogły do-

brze się bawić.   

Półkolonie z PGE 
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Kiedyś przyszła do nas na zajęcia piłki 

nożnej  narzeczona pana Czarka — pani 

Monika, która jest fryzjerką. Nauczyła 

nas jak zrobić kilka ładnych fryzur w 

domu.  

W pewien deszczowy dzień przyszła 

pani Karolina i robiła z nami rzeźby z 

mydełek które stoją do dziś. Tzn. każdy z nas wy-

konał własnoręcznie mydełko mógł dodać wszystko 

do niego: brokat, płatki kwiatków olejki aromatyczne.  

Nasze dokonania, sukcesy i porażki, których przez ten 

czas było dość sporo, uwiecznił pan Arek fotograf.  

Niestety wszystko się kończy jak  półkolonie. Na ko-

niec poszliśmy na kręgle, a później była pizza i wy-

prawki na nadchodzący rok szkolny. W ten dzień była 

jeszcze jedna niespodzianka — za uczestnictwo w 

zajęciach pani Karolina dawała nam punkty, które 

były podliczone i w ten właśnie dzień zostały rozdane 

nagrody. Szkoda że tak szybko ten czas zleciał i to już 

nie wróci:( wszystkie zajęcia były wspaniałe , ale jed-

ne dla mnie najlepsze —zajęcia z ceramiki. 

Natalia Pawlak 

Natalia Pawlak 



Rozpoczął się rok szkolny a więc poja-

wia się pytanie: Jak przetrwać bez pro-

blemu rok szkolny? Też sobie zadałam to 

pytanie i postanowiłam na nie odpowie-

dzieć. Tak powstało „10 sposobów jak 

przetrwać rok szkolny”. 

1 sposób: w zdrowym ciele zdrowy 

duch! A więc: częste spacerki (ale nie 

kosztem lekcji), pływanie, bieganie, piłka 

nożna nikomu nie zaszkodzi. 

2 sposób: odżywiać się zdrowo, to rów-

nież pomoc w nauce. Warto zamiast cza-

sami chipsów kupić np. suszone owoce,  

a coca colę zastąpić wodą mineralną lub 

sokiem. 

3 sposób: poszerzaj swoje horyzonty! 

Zapisz się na koło zainteresowań w two-

jej ulubionej dziedzinie (ale bez przesa-

dy) i poszerzaj swoje zainteresowania. A 

może poznasz kogoś z kimś bardzo miło 

ci się będzie rozmawiać? 

4 sposób: wysypiaj się. Warto spać 8 

godzin, bo najlepiej nam się będzie pra-

cować jeżeli będziemy wypoczęci.  

5 sposób: zasada „Trzech Z” czyli Zakuć 

Zdać Zapomnieć — nie koniecznie i nie 

zawsze się sprawdza, bo możemy zapomnieć 

coś ważnego a potem żałować. 

6 sposób: zainteresuj się sztukami walki 

szczególnie jeżeli jesteś nieśmiały lub chcesz 

umieć chwyty obronne. 

7 sposób: poznawaj ludzi! Wydaje ci  się że 

znasz i wiesz o osobach z klasy już wszystko? 

To możesz się bardzo pomylić, bo nie każdy 

jest otwarty i mogło się wiele zmienić od 

pierwszej klasy. Czasami, nieoczekiwanie 

ktoś  może nam pomóc.  

8 sposób: ucz się ucz bo nauka to potęgi 

klucz. Po prostu: ucz się. A jak jakiś przed-

miot słabo ci idzie to nie wachaj się poprosić o 

pomoc kogoś dobrego z tego przedmiotu. 

9 sposób: wykaż się! Jakiś konkurs, olimpia-

da, zajęcia. Nikomu to jeszcze na złe nie wy-

szło ( ale pamiętaj nic kosztem  lub zdrowia) 

10 sposób: nie odmawiaj sobie rozrywek bo 

inaczej to  wszystko na nic. 

 

UDANEGO ROKU SZKOLNEGO!!  

Natalia Pawlak  

10 sposobów jak przetrwać rok szkolny 
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Międzypokoleniowa książka łakoci to  rea-

lizowany wspólnie przez dzieci i seniorów 

projekt, który ma na celu połączyć dawne 

zwyczaje w robieniu różnych łakoci z obec-

nymi. W książce tej będą znajdować się 

przepisy na różne ciasta, ciasteczka, desery 

czyli same łakocie, które robiły nasze bab-

cie kiedyś i te które robimy teraz. 

Wszystko co znajdzie się w książce two-

rzymy my czyli dzieci oraz nasi kochani 

dziadkowie i babcie którzy przychodzą 

na warsztaty i przekazują swoje przepisy 

na słodkie rzeczy. które jadano kiedyś. Przepi-

sy te są przekazywane z pokolenia na pokole-

nie. Będzie można w niej   takie pyszności jak: 

ciasto truskawkowe, omlet z truskawkami, 

babeczki, z galaretką, banan w czekoladzie, a 

nawet kisiel. Mój przepis którym chciałam się 

podzielić to przepis na ciasto truskawkowe, 

ponieważ jest pyszne i bardzo łatwe do zrobie-

nia. Moja mama często je robi, a ja zawsze 

pomagam jej w przygotowaniu tego ciasta, bo 

zawsze można sobie coś podjeść ;)                                        

Myślę że udział w tych zajęciach daje naszym 

babciom i dziadkom wielką satysfakcję z tego, 

że ich przepisy na łakocie są przekazywane na 

kolejne pokolenia, oraz to ,że wspólnie z dzie-

ciakami stworzą fajną książkę ze wspólnymi 

przepisami. Poza tym miło i słodko spędzają 

wolny czas z nami. Już w grudniu ukarze się 

nasza książka— książka łakoci i pyszności. 

Martyna Król  

„Międzypokoleniowa książka łakoci” 

Martyna Król  

Natalia Pawlak 
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Jak rodzi się pasja do ... 

Większość wakacji spędziłem w Łodzi. Na szczęście 

uczestniczyłem w półkoloniach na Świetlicy Podwórko-

wej. Jednym z  atrakcji były zajęcia z  gliny i ceramiki. 

Nigdy nie lepiłem w glinie, co jedyne ludki z plasteliny w 

szkole, ale przekonałem się, że to nie to samo. Na pierw-

sze zajęcia nie chciało mi się pójść, bo nie wiedziałem co 

to będzie, ale jak tylko wszedłem do pracowni  powoli 

moje obawy zmalały.  Wtedy poznałem Pana Grzesia – 

miły uśmiechnięty Pan, który ciągle coś ciekawego opo-

wiadał, no i najważniejsze też słuchał co my mówimy.  

Bardzo podobały mię się jego prace. Po kilku  zajęciach  

postanowiłem, że to będzie mój temat do gazetki. Chciał-

bym abyście choć trochę poznali go i może polubili tak jak 

ja to zrobiłem.  

Ile miał Pan lat kiedy zaczął Pan robić rzeczy z gliny?                                                               

   Pierwsza rzecz ulepiona przeze mnie  powstała gdy mia-

łem 4 lata na wycieczce w Bolimowie.  Miejscowość ta 

słynie z ręcznie robionej ceramiki. Ceramika ich powstaje 

techniką majolika jest to malowanie naszkliwne. Potem już 

bardziej zawodowo lepiłem i to było 17 lat temu do dzi-

siaj. Od tego czasu zajmuję się  ceramikę użytkową i wy-

konuję  kubeczki, , dzbanki, talerze oraz ceramiką dekora-

cyjną tj. anioły, patery, lampy, prowadzę również warszta-

ty.                              

Do jakiej szkoły pan chodził? 

To trochę skomplikowane… najpierw podstawówka tak 

jak wszyscy, potem po liceum chciałem być lekarzem. W 

między czasie studiowałem jeszcze informatykę, ale potem 

stwierdziłem, że oprócz tego, że bardzo lubię pomagać 

ludziom chciałem coś innego robić – taki syndrom swę-

dzących rąk: rysowałem, malowałem, lepiłem z plasteliny 

i modeliny, wtedy postanowiłem że trzeba to jakoś wyko-

rzystać. Pomogli mi moi koledzy którzy „wepchnęli” mnie 

do Akademii Sztuk Plastycznych pod Aniołami w Gdań-

sku z miasta którego pochodzę.  

Kim Pan chciał być w naszym wieku?  

Gdy byłem w waszym wieku chciałem pomagać zwierzę-

tom, chciałem być weterynarzem. Udzielałem się w har-

cerstwie i należałem do szczepu „ Niewidzialnych dłoni” . 

Pomagaliśmy starszym osobom – wieszaliśmy im banany 

na klamkach od domu, przynosiliśmy zakupy wtedy naro-

dził mi się pomysł aby zostać lekarzem. ale tak mi się ży-

cie potoczyło, że zostałem ceramikiem.  

W jakie zabawy bawił się na swoim podwórku?  

Mieszkaliśmy w takiej starej kamienicy i bawiliśmy się w 

chowanego po piwnicach. Bardzo lubiłem chodzić po le-

sie, po starych podwórkach. Na naszym podwórku tworzy-

liśmy zgraną paczkę zawsze o siebie dbaliśmy i pomagali-

śmy,  szaleliśmy w grę zwaną klasami oraz podchody.  

Pamiętam że mieliśmy też 

taką fajną zabawę - robiliśmy 

takie różne małe prezenty i 

chowaliśmy po krzakach albo 

graliśmy w piłkę i jeździliśmy 

na wrotkach.  

Nie można powiedzieć, że 

mieliśmy takie stałe zabawy 

ponieważ u nas mieszkała sąsiadka 

która miała 8 psów. Niestety była starszą osobą i 

nie mogła ich wyprowadzać na dwór więc my je braliśmy na 

zabawy i spacery i tak spędzaliśmy z nimi cały dzień.  

Czy ma pan jakieś zwierzątko (jakie)? 

Mam sunię, ma on a7 lat ma, na imię Majka. Pojawiła się w 

moim życiu w takim trudnym momencie. Znaleźliśmy ją w 

Łagiewnikach, pamiętam że już się ściemniało i było dość 

zimno. Usłyszeliśmy nagle pisk, zobaczyliśmy sunię przywią-

zaną do drzewa. Postanowiłem że chcę ją wsiąść do domu i 

od tego momentu jest ze mną. Czasem zabieram ją tutaj do 

pracowni, siada sobie na fotelu i przygląda się jak lepię. Gdy-

by była tutaj Majka to wszystkich by zalizała na amen ;) ze 

wszystkimi się wita i całuję i merda ogonkiem do wszystkich.   

Czy pan lubi jak dzieci przychodzą na pana warsztaty? 

Bardzo lubię bo jest wesoło w mojej pracowni.  

Przychodzą tu nie tylko dzieci ale również dorośli. Bardzo 

lubię jak przychodzą do mnie różni ludzie ponieważ lubię 

patrzyć jak ktoś tworzy, lepi , jak powstają nowe dzieła. Lu-

bię patrzeć jak dzieci mają swoje własne fajne pomysły.  

Czy ma pan żonę i dzieci?               

Żony nie mam jeszcze, a dzieci to mam bardzo dużo ;) od 

dłuższego czasu odwiedzam dwa Domy Dziecka  z oddziału 

onkologicznego w szpitalu Kopernika i każde dziecko można 

powiedzieć traktuję jak swoje – lubię z wami rozmawiać wy-

głupiać się, lepić z gliny, czasami zapraszam na takie bajki 

ceramiczne , ale  swoich prawdziwych jeszcze nie mam.  

Od ilu lat ma pan swoją pracownię? 

Tę pracownię, w której jesteśmy przy ul. Sienkiewicza 17 

mam od trzech lat A wcześniej pracowałem dwanaście  lat u 

kogoś w pracowni.  

 Olek Witkowski 

Olek Witkowskki  



 Obóz socjoterapeutyczny z BSH 
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„Wydaje mi się że 

wyjazd na obóz mnie 

zmienił. Pamiętam że 

często kłóciłam się z 

Olą i Klaudią. Podczas 

pobytu nauczyłam się 

jak radzić sobie ze 

swoją agresją i jak 

mogę rozmawiać w  

sytuacjach z moimi 

koleżankami. „ 

Zuzia  

„Wyjazd na Wawrzkowizne jest dla 

mnie zabawą  bo mogę dużo czasu 

spędzać z przyjaciółmi.” 

Klaudia 

„Lubię tam jeździć, bo jest śmiesznie, jest 

co robić nie nudzimy się tam. Jeżdżę tam 

już od trzech lat ze świetlicą podwórkową i 

zawsze zabawnie jest w nocy. Możemy 

wtedy grać w karty.”  Patryk  

„Najmilej wspominam zabawy 

na plaży, bo dzięki nim nau-

czyliśmy się ze sobą dogady-

wać, pewnie dlatego moja 

drużyna wygrała.”  

Klaudia  

„Najbardziej przeżyłam wspinaczkę po parku 

linowym, wtedy nawet płakałam, bo się bardzo 

bałam. Było wysoko i wisiałam na takim wielkim 

niebieskim sznurku. Ze strachu zesztywniałam i 

nie mogłam się poruszyć, ale pan instruktor  przy-

mocował mnie do liny i zjeżdżałam przez te naj-

trudniejsze przeszkody. Dzięki temu udało mi się 

pokonać  całą trasę, a na końcu była nagroda – 

zjazd przez jezioro – i to mi się najbardziej podo-

bało.” 
Zuzia  

„Przed wyjazdem na Wawrzko  trudno mi było 

współpracować z innymi a przez to co się dzia-

ło w ciągu wyjazdu zbliżyliśmy się do siebie. 

Teraz już wiem że praca w grupie i pomaganie 

innym to nie jest taka zła rzecz. Dzięki temu że 

chcę pomagać innym mogę ich lepiej poznać. „ 

Klaudia  

„Podobało mi się też w parku linowym 

tam było chyba najfajniej. Mimo że się 

bardzo bałam nie zrezygnowałam, bo 

wiedziałam że to będzie dobra zabawa. 

Przeszłam całą trasę a na końcu była 

dłuuugi zjazd przez jezioro.  Lubię cza-

sem się bać i pokonywać swoje trudno-

ści robię się wtedy silniejsza.” 

Klaudia  

„Po powrocie z obozu po-

stanowiłem że będę 

grzeczniejszy” 

 Wiktor 

„Najmilszym wspomnieniem z pobytu 

na Wawrzko był banan na drzwiach 

Pewnej nocy w moim domku nie mo-

gliśmy z chłopakami zasnąć i przy zga-

szonym świetle rzucaliśmy się bana-

nem który się rozmaślił na drzwiach. 

Potem jak panie przyszły na obchód 

musieliśmy sprzątać.”  

Krystian 

„Najmilej wspominam  grę 

w piłkę nożną z chłopaka-

mi: Patrykiem, panem Ga-

brysiem, Marcinem, Ol-

kiem. Bardzo lubię w nią 

grać.” 

Wiktor 

„Dla mnie dużą atrakcją 

były zjazdy na saneczkach 

na Górze Kamieńsk. Było 

super bo zjeżdżało się z 

takich torów z wysokości. 

Były zakręty i górki i zaw-

sze zjeżdżałam bez hamul-

ców. Nigdy takich emocji 

nie czułam” 

Ola 



Ten kto lubi robić różne 

ozdoby  polubi  własno-

ręcznie robione mydełka. 

Są strasznie ładne i szybko 

się je robi. Mogą być w 

dowolnym kolorze i kształ-

cie. Można się myć ponie-

waż to prawdziwe mydło. 

Dacie je w prezencie: 

dziadkom, babciom itp.  

Więc do roboty:)  

POWODZENIA!                          

                                 

Sposób wykonania przy-

kładowego - mydełka  

1. Rozpuszczamy mydło w 

mikrofali ok 3-5 min. 2. W 

czasie gdy mydło się roz-

puszcza szykujemy sobie 

ozdobne foremki i różne 

ozdoby np. brokat, płatki 

kwiatów, i układamy na 

dole foremki.  

3. Rozpuszczone mydło 

wlewamy do foremki, uwa-

żając aby się nie poparzyć 

bo jest strasznie gorące.  

4. Układamy foremki z my-

dełkiem do lodówki na ok 1-

2 godz.  

5.I nasze mydełko gotowe  :)  

Dobre rady: Aby mydełko 

ładniej pachniało można do 

rozpuszczonego mydełka 

dodać 2-3 krople olejku zapa-

chowego." 

Olek Witkowski 

Dział zrób to sam  
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 Mam na imię Anna i mam 13 lat. 

Chciałabym Wam opowiedzieć o mojej 

pasji jaką jest łyżwiarstwo figurowe. A 

więc to jest tak: treningi mam raz dziennie 

wieczorem po dwudziestej lub rano o szó-

stej. Na nich robię poszczególne rzeczy 

które ustalam z trenerką: skoki, piruety, 

kroczki, a na koniec jadę swój program. 

Co jakiś czas  na zawody lub olimpiadę. 

Ostatnia, na której byłam odbywała się w 

Toruniu. Po każdej olimpiadzie idę zwie-

dzać okolicę dzięki temu spróbowałam 

najpyszniejszych pierników świata.  

 

Moja pasja łyżwiarstwo  

Lubię moją pasję dlatego bo mogę 

zwiedzać i poznawać nowe miasta i 

nie mam problemów z geografią. 

Kolejnym pozytywną rzeczą w tre-

nowaniu łyżwiarstwa to, że na sta-

rość nie będę miała problemów ze 

zdrowiem. A moim marzeniem jest 

zostać sławna i najlepsza w tym co 

robię i zdobywać medale. Na koniec 

mojej kariery myślę, że zostanę tre-

nerką innych dzieci, aby one też 

mogły spełniać swoją pasję.  

Anna Szczyściak 

„Lubię tam jeździć, bo jest śmiesznie, jest 

co robić nie nudzimy się tam. Jeżdżę tam 

już od trzech lat ze świetlicą podwórkową i 

zawsze zabawnie jest w nocy. Możemy 

wtedy grać w karty.”  Patryk  



Czy ma Pan dzieci, jeśli tak czy wie Pan, kim 

one chciałyby zostać w przyszłości? 

- Nie mam. 

Czy ma Pan przyjaciela? 

- Tak 

Czy miał Pan styczność z dziennikarstwem? 

- Raczej nie. 

Na jaki całkowicie zbyteczny luksus, najchęt-

niej by Pan sobie pozwolił? 

- To co mam mi wystarczy, nie potrzebuję luksu-

sów. 

Jeśli przedłużono by dobę o kilka godzin, na co 

poświęciłaby Pani ten czas? 

- Na odpoczynek. 

Jaki ma Pan pomysł na wyciągnięcie dzieci z 

łódzkich bram? 

- Zajęcia, które prowadzę z Wami. 

Komu przekazuje Pani swój 1% podatku? 

- Fundacji Gajusz. 

Czy długo pracuję Pan w PGE? 

- 4,5 roku 

Dlaczego poświęca Pan czas by nas trenować, 

skąd ten pomysł? 

-  Ponieważ  gram w piłkę nożną, postanowiłem 

poświęcić swój czas i swoje doświadczenie, tak 

aby  umilić czas młodzieży i zachęcić do uprawia-

nia piłki nożnej. 

Czy trenował Pan wcześniej młodzież w na-

szym wieku? 

- Nie. 

Czy lubi Pan prace z dziećmi ? 

- Tak, bo jesteście młodzi, pełni zapału i ciekawi 

świata. 

Wywiad przeprowadził Patryk Budniak . 

 

Ile miał Pan lat, kiedy zaczął trenować piłkę 

nożną? 

- Trenuję od dzieciństwa, ale profesjonalnie w 

klubie trenuję od 16 roku życia. 

Gdzie Pan rozpoczął trenować? 

- W klubie Zorza Szczawin Kościelny. 

Czy uczęszczał Pan do klasy albo szkoły spor-

towej? 

- Nie 

Do jakiej szkoły Pan chodził? 

- Przez osiem lat uczęszczałem do Szkoły Pod-

stawowej, chodziłem również do liceum elek-

trycznego, po zakończeniu, którego zdobyłem 

tytuł elektromechanika urządzeń przemysło-

wych. Po liceum podjąłem i skończyłem studia z 

tytułem inżyniera elektroenergetyka. 

Kto był Pana idolem w dzieciństwie? Na kim 

się Pan wzorował? 

- Marek Citko, który grał w Widzewie Łódź. 

Kim chciał Pan zostać będąc w naszym wie-

ku? 

- Sportowcem, piłkarzem  

W jakie zabawy bawił się Pan na swoim po-

dwórku? 

- Całe dnie graliśmy w piłkę nożną, ale też w 

chowanego i podchody. 

Czy uprawiając piłkę nożną  szybko się czło-

wiek męczy? 

- Jeżeli dużo się trenuję to się mniej męczy ;-) 

Czy uprawia Pan jakieś inne sporty? 

- Czasem lubię grać w siatkówkę, czasem bie-

gam i jeżdżę na rowerze. 

Gdyby nie został Pan piłkarzem  – to kim by 

Pan teraz był? 

- Może strażakiem . 

Co jest ważne oprócz zamiłowania do sportu, 

aby osiągnąć sukces jak Pan? 

- Ważna jest wytrwałość i dążenie do celu. 

Zauważył Pan jakieś zmiany w Łodzi, od kie-

dy zaczął być Pan rozpoznawalny? 

- Nie. 

Czy ma Pan rodzeństwo? 

- Tak brata , młodszego o 3 lata. 

Czy ma Pan żonę? 

- Nie, ale mam narzeczoną, z którą za rok biorę 

ślub. 

Wywiad z Czarkiem Obszyńskim - współorganizator 

półkolonii PGE 
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