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Cześć. Mam na imię Megi 

lubię święta, uwielbiam spę-

dzać je z moja kochaną rodzi-

ną. Jak  już nadchodzi ten 

magiczny czas  wychodzę z 

moją panią Pauliną na spacer i 

tarzam się w śniegu. Gdy 

pewnego dnia byłam na dwo-

rze wpadło mi do głowy aby 

wbiec na wielka zaspę śniegu. Dobrze że 

była blisko Paulina która złapała mnie, 

gdyby nie ona spadłabym a przecież nie 

jestem kotem aby spadać na cztery łapy. 

No tak wy pewnie nie wiecie że ja mały 

piesek jestem zwany Yorkiem i jak to 

przystało na moją rasę wyjątkowo jestem 

zwariowana ;)  Jak już wracałyśmy ze 

spaceru do domu, to się zgubiłam no nie 

wiem jak to się stało zamyśliłam się czy 

coś? Zaczęłam tak głośno szczekać, że 

wszyscy się na mnie patrzyli. Odnala-

złam w końcu moją kochana Paulinkę. 

Rano obudziłam się późno patrzę, a tu 

nikogo nie ma i spoglądam na choinkę a 

tutaj wielki prezent dla mnie. Szybko 

rozszarpałam go i zobaczyłam tam pięk-

ne ubranko świąteczne. Od razu się w to 

ubrałam, przeglądałam się cały czas w 

lustrze. Jak powróciła moja rodzina od 

babci było już bardzo późno. Po chwili 

zawołała mnie Paulina i dała mi opłatek. 

Wybiła północ po chwili zaczęłam mó-

wić ludzkim głosem, ale i tak mnie nikt 

nie rozumiał. Parę dni później był już 

sylwester i strzelały petardy, ale nie mo-

głam wyjść na dwór aby zobaczyć te 

piękne błyski. Paulina i jej mama mówi-

ły że pieski nie mogę być na dworze gdy 

strzelają petardy, bo mogą nam uszko-

dzić słuch lub możemy uciec ze strachu. 

Ale ja w to nie wierzę, bo co niby mogło 

by mi się stać od tych pięknych koloro-

wych błysków….? Chociaż kiedyś sły-

szałam od Perełki z czwartego, że pe-

wien Pimpek tak wystraszył się wystrza-

łów że uciekł hen, hen daleko. Znaleźli 

go jacyś ludzie i zwabili go do samocho-

du,  zawieźli do takiego miejsca gdzie 

jest bardzo dużo smutnych zwierząt. 

Dopiero po paru dniach znalazła go jego 

rodzina. Mimo tego niesamowicie się 

cieszyłam, bo wszyscy w koło byli bar-

dzo podekscytowani, nagle rodzinka 

wyszła z domu, a ja się przestraszyłam 

bo nie wiedziałam czemu mnie zostawili 

( chyba zapomniałam). Zobaczyłam że 

ktoś z nich zostawił uchylone drzwi i 

mimo strachu wymknęłam się z domu na 

podwórko – jednak ciekawość jest sil-

niejsza. Szybko wytropiłam Anię i Pauli-

nę. Poszłyśmy do domu i dziewczyny 

mnie zamknęły w pokoju. Bardzo pisz-

czałam i byłam bardzo głośno – ale nikt 

mnie nie słyszał. Jak tak siedziałam sama 

to dużo myślałam o tym Pimpku, że nie 

chciałabym znaleźć się tam gdzie on 

wtedy – to może dobrze, że jestem tutaj 

w domku bo nic złego mnie się nie sta-

nie.  Jak wróciła rodzinka to się cieszy-

łam i wszystkich ich wylizałam z radości 

że znowu jesteśmy razem.  

Paulina Pajor 

Paulina Pajor 
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 Wybrałam ten temat, ponie-

waż zawsze jak patrzę na swoją sio-

strę widzę, że ma problem w co się 

ubrać w sylwestrową noc. Dlatego 

chciałam podzielić się z Wami moi-

mi pomysłami, zwłaszcza, że Sylwe-

ster tuż, tuż! 

Uważam, że wybór sylwestrowej 

kreacji powinien skupiać się wokół 

tego, żeby była ona zarówno modna 

jak i ciepła. Już tłumaczę dlaczego. 

Ważne jest, żeby wziąć ze sobą coś 

grubszego, cieplejszego co przyda 

się kiedy o północy wyjdziemy na 

zewnątrz oglądać fajerwerki. Może 

to być ciepła bluza albo kurtka i ko-

niecznie szalik, czapkę i buty aby się 

nie przeziębić! 

Równie ważne jest, żeby ubrać się 

modnie. Trudno, żeby ktoś parado-

wał w domu podczas zabawy w 

czapce i kurtce. Najlepiej wskoczyć 

w ciemną lub jasną sukienkę, raj-

stopki, a także piękne butki na 

lekkim obcasie.  

Dla maniaczek spodni polecam zało-

żyć fajną bluzkę, która pięknie 

będzie się prezentować w blasku 

fajerwerków, a także będzie paso-

wać do wygodnych spodni.  
Chciałabym również zaproponować 

kilka pomysłów, które mogą szcze-

gólnie spodobać się 13-latkom. Jeśli 

lubisz chodzić w sukienkach to śmia-

ło możesz wybrać kolorową i zało-

żyć do niej fajne balerinki, które 

podkreślą kolor Twoich oczu. Jeśli 

jednak wolisz spodnie od sukienek i 

spódnic – nic się nie martw! Załóż 

rurki, a do nich luźną bluzkę. Lu-

bisz się powygłupiać? Ko-

niecznie załóż buty z kolo-

rowymi sznurówkami, które 

podkreślą kolor Twojej 

bluzki. 

Teraz wyglądasz wystrza-

łowo! Życzę wszystkim 

miłej zabawy.   

Ania Szczyściak  

Ania Szczyściak 

Jak najlepiej ubrać się na Sylwestra     

– porady Ani 



 Myślę, że bycie kamieniem chodnikowym to smutna historia. Ludzie go dep-

czą, kopią, nie zwracają najmniejszej uwagi. Tylko  psy go co najwyżej obsikują. Bar-

dzo dawno temu, pewna dziewczynka zwróciła uwagę na zwykły, niczym nie wyróż-

niający się kamień. Taki jak setki innych kamieni. Postanowiła  zabrać go do domu. 

Kiedy tylko wzięła kamień do rączki zmienił się! Teraz był bardzo ładnym kamieniem, 

wręcz wyjątkowym. Drugiego takiego z pewnością byś nie znalazł. Dziewczynka zro-

biła z tego pięknego kamie-

nia pierścionek, który zaw-

sze przynosił jej szczęście.  

Jednak z czasem dziewczyn-

ka zapomniała o pierścionku z kamienia i leżał  

zaniedbany w małej, zakurzonej szkatułce. Był bar-

dzo samotny i przygnębiony. Zapragnął wydostać się 

ze szkatułki nawet za cenę stania się zwykłym ka-

mieniem. Całymi dniami marzył o tym, żeby urosły 

mu nogi, a wtedy mógłby po prostu uciec! Pewnej 

nocy tak też się stało – kamieniowi wyrosły nogi i 

biegiem udał się w miejsce, gdzie został znaleziony 

przed laty. W ten sposób wrócił do swojego dawne-

go życia i stał się znowu zwykłym kamieniem. Morał z tej opowieści sami dopiszcie, myślę że pędzie ich tak 

dużo ilu  was ją czyta, może ich być tyle ile jest kamieni na świecie.  

Zuzia Stolarska  

Jak to jest być kamieniem?  
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Zuzia Stolarska 

Przygody konia Brudka  

 Za górami, za lasami żył sobie koń Brudek, który miał tak na imię, ponieważ był 

brudny. Pewnego dnia koń poszedł na spacer i spotkał psa. Zagadał przyjaźnie: 

 

- Cześć Burku! 

 

- Nie gadaj do mnie, śmierdziuchu! – odpowiedział bardzo niegrzecznie pies. 

 

- Dlaczego powiedziałeś do mnie „śmierdziuchu”? – zapytał wyraźnie przygnębiony koń. 

 

- Ponieważ jesteś bardzo brudny! – powiedział pies – I nie będę się zadawał z obrażalskim 

koniem, pa! 

 

 Koń wyruszył w dalszą drogę, szedł godzinami bardzo, ale to bardzo smutny. Nagle zza lasu wyłonił się lis, któ-

ry właśnie udał się na polowanie. Koń zagadał do lisa: 

 

- Gdzie się wybierasz? – jednak lis na jego widok 

uciekł. Koń był jeszcze bardziej przygnębiony. Prawie 

się popłakał, że nie ma przyjaciół. Nawet nikt nie 

chciał z nim rozmawiać! Postanowił, że musi iść dalej 

i wyruszył w poszukiwaniu przyjaciół. Następnego 

dnia obudziło go gdakanie kury. Jak tylko ją zobaczył 

wiedział, że to nie jest zwykła kura… To była SZA-

LONA, BRUDNA KURA ! Była tak samo brudna jak 

Brudek i z tego powodu miała na imię Brudaczka. A 

co więcej dobrze im się razem rozmawiało - dlatego 

też zostali przyjaciółmi i wyruszyli razem szukać przy-

gód! 

Klaudia Błaszczyk 

Klaudia Błaszczyk  



Czego się Pani boi? 

- Boję się okropnie schodzenia 

do piwnicy. Zwłaszcza w bloku i 

kamienicy. Boję się złych ludzi, 

przemocy, braku życzliwości. 

A gdzie teraz Pani by chciała 

być? 

- Tu z Wami.  

A jakie jest Pani marzenie? 

- Moim marzeniem jest, to aby moja ma-

ma przestała chorować. 

Kogo nie chciałaby Pani spotkać w 

ciemnej ulicy? 

- Ostatnio była taka historia, którą 

opowiadała telewizja i wszystkie 

gazety. Dziecko wyszło z domu, mia-

ło dwa lata i było niekompletnie 

ubrane, zostało znalezione w śniegu. 

Zdecydowanie nie chciałabym spo-

tkać takiego dziecka w takiej potrze-

bie. Na pewno nie chciałabym aby 

takie historie działy się na świecie.  

Czy ma Pani pomysł na wyciągnię-

cie dzieci z bram? 

- Nie mam. 

Czy w dzieciństwie chciałaby Pani zo-

stać dziennikarką? 

- Nie, marzyłam o tym, aby zostać ar-

cheologiem. Wtedy wszyscy chcieli być 

archeologami,  każdy chciał być Panem 

Samochodzikiem, a później Indiana 

Jons`em. Studiowałam nawet kulturo-

znawstwo ( bliskie archeologii) i zajmo-

wałam się historia sztuki—pracowałam 

w muzeum. Jednak zwyciężyło życie, 

życie jest silniejsze niż wszystkie marze-

nia. 

Jakim daniem chciałaby Pani być? 

- Świetne pytanie! …. Tyle odpowiedzi 

przychodzi mi do głowy. Każda kobieta 

na pewno chciałby być deserem, prawda? - Dese-

rem i czymś o czym się marzy. Na pewno nie 

chciałabym być kotletem schabowym ;) Chciała-

bym być słodkim deserem. 

Jaka jest Pani ulubiona zupa? 

- Barszcz z uszkami. 

Kogo chciałaby Pani spotkać/poznać (z polski/

za granicy) i dlaczego? 

- Jest taka Pani na świecie, która zajmuję się 

ochroną goryli. Nazywa się Jane Goodall. Prowa-

dzi swoją fundację oraz badania. Dzięki niej bar-

dzo wiele tych zwierząt zostało ocalonych, gdyby 

nie jej bohaterska postawa i walka z kłusownika-

mi, fundacja i praca dla NAtional Geographic, na 

pewno ten gatunek byłby jeszcze bardziej zagro-

żony niż jest w tej chwili. Jej praca była znana m. 

in. Dzięki filmowi pt. „Goryle we mgle, również 

wydano książkę. Bardzo ciekawy życiorys i pięk-

nie wygląda, bo wygląda jak osoba która jest 

leciwa ale nie boi się pokazywać siebie prawdzi-

wej, taką jaką jest. Całą swoją energię i pieniądze 

która zarobiła na tej działalności przeznacza na 

uczenie młodych ludzi, jak się opiekować tym 

zwierzętami. Wydaję się, że to byłby zaszczyt 

poznać taką osobę. 

Czy ma Pani pasję/zainteresowanie? 

- Nie wiem czy mam talent, ale uwielbiam to co 

robię, a robię to już ćwierć wieku. Dostałam na-

wet od Prezydenta Państwa medal, Krzyż Zasłu-

gi. A czy mam talent? Trudno jest określać siebie 

pod tym względem. Wiem jakiego talentu z pew-

nością nie mam: jako jedyna w szkole nie musia-

łam chodzić na chór. 

Kim chciałaby Pani być na jeden dzień? 

- Absolutnie Wróżką Zębuszką. 

 Co takiego się stało, że została Pani dzienni-

karką? 

- Dwadzieścia pięć lat temu, kiedy nie było takiej 

Polski jak jest teraz, paru moich przyjaciół było 

zaangażowanych w działania, które miały pomóc 

zmienić w Polsce ustój—to co się dzieję teraz na 

Ukrainie jest mniej więcej podobne do tego co  

PANIBASIA 

Str. 4 Gazetka Podwórkowa 

Nie mogliśmy sobie darować ,aby w ostatnim numerze podzielić się z Wami  

tym wywiadem. Popytaliśmy naszą kochaną Panią Basię, która wprowadzała nas 

w świat dziennikarstwa o jej najskrytsze tajemnice .  



Str. 5 Numer 4 

PANI BASIA  

Toteż jeśli kolejny raz słyszę od jakiś dzielnych mężczyzn, że 

zabraliby ze sobą łopatę, to rozumiem, że na przykład do wo-

dy do której można się dokopać. 

 

Jaki był Pani najlepszy z prezentów? 

- Dwadzieścia lat temu, gdy okazało się, że jestem w ciąży i 

będę miała dziecko, poszłam przed świętami do szpitala na 

badania. Pan doktor powiedział, że będę miała dziewczynkę. 

Ja strasznie chciałam mieć córeczkę i to był najlepszy prezent 

jaki sobie mogłam wyobrazić. 

Jak jest Pani ulubiona książka? 

- „Mistrz i Małgorzata” - ale to jest ulubiona książka wszyst-

kich. Druga moja ulubiona ……? Bardzo lubię książki histo-

ryczne, pamiętniki, dokumenty a ich jest mnóstwo. 

Jeżeli nie byłaby Pani dziennikarką, to kim by Pani była? 

- Hmmm… politykiem . 

Gdzie Pani nie zapraszać? 

- W  mnóstwo miejsc! Nie lubię sztywnej atmosfery, galo-

wych imprez, gdzie trzeba się , miejsc gdzie jest dużo agre-

sywnych ludzi np. nie lubię atmosfery stadionów. Na szczę-

ście w restauracjach i kawiarniach nie wolno palić, był taki 

moment gdzie nie mogłam do takich miejsc wchodzić bo nie 

znoszę zapachu dymu. Na pewno nie można mnie zapraszać 

do  gdzie zwierzętom robi się krzywdę. 

Jak wartość w życiu jest dla Pani najważniejsza? 

Rodzina, jeżeli to można nazwać w kategorii wartości. A 

dlaczego?... Bo stado jest najważniejsze ;) 

Jak Pani myśli skąd się brała reszta ze sklepu? 

(wspomnienie z dzieciństwa) 

Trochę inaczej na to patrzę, z tego powodu, że moja mama 

całe życie pracowała w , w handlu i wychowywałam się tak 

jakby „ pod bufetem”, gdzie mama wydawała resztę i czasem 

też jej pomagałam. Dla mnie reszta była oczywista. 

To może coś innego Pani pamięta co tłumaczyła sobie Pani w 

zupełnie inny sposób niż, potem się okazywało? 

Teraz dzieci są wychowywane w otwartej atmosferze, sprawy 

seksu i tego skąd się biorą dzieci, są dość  oczywiste i tego 

uczy się w szkole. Gdy ja miałam ileś tam lat, to nie wie dzia-

łałam o co tam chodzi.  

 

było ćwierć wieku temu w Polsce. Przyszedł do mnie kole-

ga, który był bardzo zaangażowanym działaczem, ja byłam 

wtedy na studiach. Przyszedł do mnie i powiedział: 

„Słuchaj będziemy robić wolny samorząd szkolny, nikt 

nam nie będzie mówić co mamy robić, będziemy sami o 

sobie decydować ". A to nie było takie oczywiste w tam-

tych czasach. Przygotowaliśmy biuletyn, taki informator - 

co chcemy robić. Przeczytałam biuletyn i ... (to zabrzmi 

śmiesznie, ale muszę przetłumaczyć to na język, który wy 

dzieciaczki zrozumiecie), że "samorząd szkolny to ciało 

praktycznie martwe", czyli rozumiem że ono nie funkcjo-

nuje. Samorządu nie ma, jest tylko z nazwy, a w rzeczywi-

stości nie działa. Kontynuując "ubrane w za ciasny gorset i 

kaganiec" czyli nie mogą mówić tego co chcą, mają bar-

dzo wąską przestrzeń, w której mogą działać. Ja mówię: 

"Ale wy to chcecie pokazać ludziom? Tekst, który wyglą-

da w ten sposób? Przecież oni Was śmiechem zabiją", w 

odpowiedzi otrzymałam słowa: "W takim razie zredaguj 

to." No i tak się zaczęło. Na początek pomogłam im przy-

gotować biuletyn. Później było już tylko gorzej :) 

 

Jak spędza Pani wolny czas? 

 

- Mam dwoje dzieci, którymi jakoś muszę się opiekować, 

jedno z nich; córka ma 20 lat (wyjechała na Erasmusa), ale 

posiadam też 14 letnią córkę, którą próbuję się zajmować, 

pewnie troszkę za mało. Mam trzy koty, długowłose toteż 

trzeba je czesać, mam psa dużego, on potrzebuje dłuższych 

spacerów. Posiadam też ogród, który jest jeszcze nie wy-

grabiony w całości (reszta czeka, aż będę miała wolną 

chwilę). Moim rodzicom też muszę poświęcić czas, z kolei 

mój mąż pisze książki, więc pomagam mu trochę w znaj-

dowaniu różnych rzeczy do tego co pisze, ja się interesuję 

historią znam się na tym po części, on ciut mniej także 

wspieramy się nawzajem. Uwielbiam gotować, jestem 

mistrzynią rosołu, w każdą sobotę gotuję duży garnek, tak 

żeby rodzina mogła przetrwać jakiś czas (śmiech). Kiedyś, 

gdy nie miałam, aż tyle pracy jak teraz to nauczyłam się 

nurkować , jeździć na nartach, uwielbiam jeździć na rol-

kach, ale od trzech lat nie miałam czasu na te rzeczy. Tak-

że jestem mistrzynią uczenia się sportów, których nie 

uprawiam. 

 

Jak podobała się Pani współpraca z Nami dzieciakami? 

 

- Bardzo. Nauczyłam się od Was wielu rzeczy, jestem bar-

dzo zaszczycona i zadowolona, że wybraliście Nas mimo, 

że jest dużo tytułów , które są być może dla Was bliższe, 

bardziej znane. Mam nadzieję, że będziemy pracować ze 

sobą jeszcze w różnych wariantach, zapraszam. 

 

Jakie trzy rzeczy zabrałaby Pani na bezludną wyspę? 

 

- Na pewno książkę, butelkę na wodę, zawsze się mówi, że 

łopatę, nie wiem po co. Tak zwaną mądrość innych, dzien-

nikarz zawsze jest mądry, mądrością swoich rozmówców.  



Pasje moich przyjaciół  

Str. 6 Gazetka Podwórkowa 

 Moją pasją jest malowanie, ale również uwielbiam rozmawiać z ludźmi. 

Dlatego zdecydowałam się na napisanie tego artykułu. Po części sama byłam 

ciekawa jakie są zainteresowania moich przyjaciół! Dziś zadałam kilka pytań 

Martynie. Dziewczynka ma 9 lat i siostrę, która ma na imię Klaudia.  I co naj-

ważniejsze – jest moją przyjaciółką. Martyna powiedziała, że jej największą pa-

sją jest śpiew, a zimą jazda na łyżwach. Natomiast w czasie wolnym lubi bawić 

się w berka cukierka albo grać w grę The Sims 4. Martyna lubi również zwierzę-

ta, a zwłaszcza króliki. Dobrze jest czasem wiedzieć o pasjach i zainteresowa-

niach naszych koleżanek i kolegów, to może nas zbliżyć do siebie i sprawić, że 

narodzi się przyjaźń, która jest chyba najważniejsza na świecie. 

Klaudia Krakowiak  
Klaudia Krakowiak  

W pewnym wieku na podwórku zaczyna się o takich sprawach mówić i 

było jasne, że jak ktoś ma większy brzuszek to znaczy, że jest w ciąży i 

taka Pani będzie miała dziecko. I tak, gdy pozyskałam tę informację to 

tak zaczęłam obserwować wszystkie osoby wokół mnie, które  ewentu-

alnie będą miały dziecko. Wiadomo było, że faceci w tej kategorii odpa-

dają, patrzy się na kobietę. No i wymyśliłam tak w swojej głowie, że te 

Panie które są młode i mają taki okazały brzuszek będą miały dzieci , a 

te starsze Panie, które mają takie brzuszki, to będą miały wnuki. 

 

W jakie zabawy bawiła się Pani na podwórku? 

 

Grałyśmy w gumę na potęgę i wisiałyśmy na trzepaku. Na trzepaku 

można było tak godzinami wisieć, co  nie do wyobrażenia. Może jesz-

cze chodziłam na basen. 

 

Czy zawsze była Pani dziennikarką? 

 

Trochę pracowałam w muzeum, oprowadzałam po różnych galeriach, 

trochę znam się na malarstwie. 

 

Kto jest/był Pani autorytetem? 

 

Jacek Kuroń. 

 

Na jaki całkowicie zbyteczny luksus najchętniej by sobie Pani 

pozwoliła? 

 

Całkowicie zbyteczny…? Nie wiem muszę sobie wyobra-

zić…..chciałabym mieć w ogrodzie taką wielką trampolinę. 

Jeśli przedłużono by dobę o kilka godzin, to jakby Pani  ten czas? 

 Pewnie nad tym na co brakuję mi czasu na co dzień. Może bym 

posprzątała. Więcej czasu poświęciłabym na dom. Chociaż mam 

wrażenie, że moja praca ma to do siebie, że ile by czasu wolnego 

nie było tyle praca jest w stanie go zagospodarować. 

 



Potrzebne materiały: 

 plastikowa bombka 

 ozdobna serwetka 

 farby akrylowe 

 klej do dequpagu 

 wstążki  

 Brokat lub lakier z 

brokatem 

 Klej gorący lub tzw. 

magiczny klej. 

 

Sposób wykonania świątecznej 

bombki: 

1. Przygotowujemy sobie 

dekoracyjną część serwet-

ki. Wycinamy  ją lub wy-

dzieramy z całości.  Dwie 

warstwy białe serwetki 

usuwamy —potrzebne 

nam będzie część koloro-

wa. 

2. Bomba składa się z dwóch 

części, na jedną połówkę 

przyklejamy wyciętą ser-

wetkę—pamiętając aby 

była przyklejona kolo-

rową  stroną do we-

wnątrz bombki. Do 

tego posłuży nam 

specjalny klej do 

dequpagu. Drugą po-

łówkę możemy pomalować 

na dowolny kolor lub rów-

nież przykleić serwetkę. 

3. Po wyschnięciu wszystkich 

części montujemy bombkę 

w całość.  

4. Na powierzchnię bombki 

nakładamy lakier z broka-

tem lub na wcześniejszym 

etapie czyli nałożeniu ser-

wetki sypiemy brokat do 

wewnątrz bombki. 

5. Gorącym klejem przykleja-

my wstążki do około bomb-

ki—zatuszuje nam to zetknię-

cie dwóch połówek . 

6. Ze  wstążki dorabiamy ucho 

do powieszenia oraz dekora-

cyjną kokardkę. 

Bombka idealnie pasuję na pre-

zent dla bliskiej osoby lub pięknie 

ozdobi naszą choinkę. 
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Czy uprawia Pan jakieś inne sporty? 

- Lubię sport generalnie. Ostatnimi czasy jeździmy z rodziną na 

longboardzie, jest fajna gładka, prosta droga. Ale ja nie próbuje 

robić żadnych ewolucji na desce, tylko spokojnie zjeżdżam – 

jest to bardzo przyjemne uczucie. Tenis, piłka ręczna, podoba mi 

się też piłka nożna. 

 

Gdyby nie został Pan siatkarzem i trenerem – to, kim by Pan 

teraz był? 

- Hmm… tenisistą 

 

Co jest ważne oprócz zamiłowania do sportu, aby osiągnąć 

sukces jak Pan? 

- Myślę, ze najważniejsza jest mentalność. Bo jeżeli nawet jesteś 

wysoki, dużo skaczesz i jesteś szybki to i tak najważniejsze jest 

bycie solidnym mentalnie. 

 

Na jaki całkowicie zbyteczny luksus, najchętniej by Pan so-

bie pozwolił? 

- Chciałbym kupić Manufakturę;) 

 

Jeśli przedłużono by dobę o kilka godzin, na co poświęciłaby 

Pani ten czas? 

 

Jaki ma Pan pomysł na wyciągnięcie dzieci z łódzkich bram? 

-To już polityka, nie wiem. Edukacja jest bardzo ważna. 

 

Czy lubi Pan pracować z dziećmi, dlaczego? 

- Dzieci same w sobie są bardzo fajne i podoba mi się granie z 

moim synem i z moja córką. Zawsze, kiedy mogę gram z dzieć-

mi;) 

 

Ile razy był Pan na wieży EIFEL? 

- Byłem tylko raz 

Ile miał Pan lat, kiedy zaczął trenować siatkówkę? 

- Miałem 18 lat, wcześniej trenowałem Tenis 

 

Gdzie Pan rozpoczął treningi? 

- Treningi zaczynałem w Paryżu. 

 

Czy uczęszczał Pan do klasy albo szkoły sportowej? 

- Nie, chodziłem do szkoły tradycyjnej. 

 

W co bawił się Pan będąc dzieckiem? 

- Lego. Lubiłem dużo budować, bo Lego są bardzo 

fajnymi klockami. 

 

Kto był Pana autorytetem w dzieciństwie lub na 

kim się Pan wzorował? 

- Myślę, że tak naprawdę nie miałem  żadnego wzoru, 

na którym bym się opierał. 

Może Michael Jordan 

 

Kim chciał Pan zostać będąc w naszym wieku? 

- Chciałem być tenisistą  

 

Czy uprawiając siatkówkę szybko się człowiek mę-

czy? 

Oczywiście, po treningu jestem zmęczony, ale to nor-

malne i bardzo fajne uczucie. 
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