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„Najwa żniejsze to odkryć zaintere-
sowania dzieci i rozpalać tę iskrę.” 
- Jerzy Stuhr 

 Pan Jerzy Stuhr jest pedago-
giem i doświadczonym aktorem. 
To bardzo miły pan. Starszym z pew-
nością kojarzy się z „Seksmisją”, 
młodszym widzom z osiołkiem ze 
„Shreka”. 

 W y w i a d  o d b y ł  s ię 
w Opus — to Łódzkie Centrum Fil-
mowe. Jest tam duży telewizor – taki 
jak w kinie, a także są ogromne gło-
śniki. W czasie pobytu widziałem 
specjalną tablicę z różnymi przyci-
skami. Był tam taki pan ale niestety 
nie wiem jak ma na imię ale umiał 
obsługiwać wszystkie guziczki przy 
tej tablicy. Czułem się tam jak aktor 

– była miła atmosfera. Znalazłem 
się tu, ponieważ chciałem przepro-
wadzić wywiad z Panem Jerzym 
Stuhrem. 

Mateusz Budniak 

- Bardzo ciekawi mnie pana naj-
milsze lub najciekawsze wspo-
mnienie z dzieciństwa 

Jerzy Stuhr: 

- Takie wspomnienie, które zawa-
żyło na całym moim życiu…. To 
było gdy pierwszy raz mówiłem 
wierszyk na akademii w szkole. To 
było wielkie moje przeżycie. Po 
raz pierwszy odważyłem się przed 
całą szkołą ( miałem 9 lat jak ty) 
powiedzieć wierszyk Juliana Tuwi-
ma „Murzynek Bombo”. To zawa-

Pamiątkowe zdjęcie Jerzego Stuhra z podopiecznymi łódzkich świetlic. 



Zdjęcie z oryginalnym autografem pana Stuhra 

chwycić żeby to dziecko chciało się 
czymś zająć. Najważniejsze to odkryć 
zainteresowania dzieci i rozpalać tę 
iskrę. Ale to nie jest łatwa rzecz. 

- Czy kiedykolwiek pojawił się po-
mysł nakręcenia „seksmisji 2”? 

 

- Był taki pomysł, nawet scenariusz się 
pojawił ale zrezygnowano z tego po-
mysłu aby nie niszczyć legendy tego 
filmu bo w 90 procentach drugie czę-
ści są słabsze – a ludzie by nam nie 
wybaczyli. 

Po wywiadzie pan Stuhr rozdał nam 
swoje zdjęcia, które wcześniej własno-
ręcznie opatrzył autografami. 

 

Z Jerzym Stuhrem 
rozmawiał Mateusz Budniak.  

 

żyło na całym, moim życiu. Bo 
chciałem robić to drugi raz i trze-
ci. Zapisałem się do kółka recyta-
torskiego, potem brałem udział w  
konkursie recytatorskim i tak już 
poszło… aż siedzi przed wami 
stary aktor ;) 

- W co Pan się bawił na po-
dwórku w czasie dzieciństwa ? 

- To był tzw. „ cymbergaj „ mó-
wiło się na to „gra w pstryka”. 
Brało się 50 groszówki i jedną 
10 groszówkę. Posługując się 
grzebieniem strzelano w 50 gro-
szówki, tak aby 10 groszówka 

wpadła do jednej z bramek, narysowa-
nych po przeciwległych stronach ławki. 
Tak strzelało się gola. I w to się grało 
namiętnie na każdej przerwie, po lek-
cjach i przed lekcjami. No i w piłę 
oczywiście. 

- Czy ma Pan jakiś pomysł na wycią-
gnięcie dzieci z bram? 

- To jest trudne pytanie. Nie jestem 
fachowcem od tych rzeczy ale myślę 
sobie, że absolutnie trzeba wiedzieć jak 
wzbudzić pasję u dziecka , jak wy-
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„Przygl ądać si ę 

ludziom - oto 

moja rozrywka.”  

- Jerzy Stuhr 

Mateusz Budniak 



 Dnia 24 lutego 2014 roku w 
Świetlicy Podwórkowej przy Stowa-
rzyszeniu Centrum Wsparcia Tera-
peutycznego została zrealizowana 
pierwsza część projektu socjalnego 
pt. „Zatrzymane w kadrze”. Były to 
wa rszta t y  f o togra f i czne  p t . 
„Fotografia? A co to takiego? Zabawa 
w fotoreportaż” prowadzone przez 
Panią Agnieszkę Dobosz. 

 

Pani Fotograf opowiedziała nam hi-
storię aparatu fotograficznego i jaki 
jest proces powstawania zdjęć. Na 
koniec tych zajęć zbudowaliśmy 
„camera obscura”. Jest to urządzenie, 
które pozwalało zrobić pierwsze zdję-
cia. Do jego zbudowania potrzebne 
było szczelne pudełko, rolka po pa-
pierze toaletowym, lupa, taśma kleją-
ca, kalka techniczna i lampka. 

 Druga cześć zajęć odbyła się 
w plenerze 26 lutego. Interesowały 

nas tereny zlokalizowane blisko naszej 
świetlicy, a więc ulica Pomorska, Kiliń-
skiego, Północna, Sterlinga, a także 
Park Helenów i Park Ocalałych. Były to 
warsztaty, w czasie których w praktyce 
wykorzystywana była wiedza zdobyta 
podczas pierwszego dnia warsztatów. 
Nie skupialiśmy się tylko i wyłącznie na 
fotografowaniu, ale również na historii 
miejsc, które odwiedziliśmy. Wszystkie 
dzieci robiły zdjęcia otaczającej przyro-
dy i zabudowań. Ja zrobiłem zdjęcie 
przedstawiające rurę kanałową, ponie-
waż wiedziałem że będzie wyjątkowe.  

 Powstało wiele zdjęć, które ko-
misyjnie zostały ocenione przez studen-
tów. Najlepsze zdjęcia były zaprezento-
wane 21 marca w czasie ostatniej fina-
łowej części projektu – wystawy foto-
graficznej. 

 Moje zdjęcie wnętrza rury  zdo-
było I miejsce. Kiedy się o tym dowie-
działem byłem bardzo zaskoczony 
i szczęśliwy. Dostałem nagrodę główną: 
odtwarzacz mp4 i jeszcze inne fajne 
rzeczy. Patryk Budniak zajął drugie 
miejsce i też dostał to co ja. Wszyscy 
otrzymaliśmy dyplomy i torebki z pre-
zentami. .Dzięki tym warsztatom do-
wiedziałem się jak mogę ciekawie spę-
dzać czas. 

Chciałbym, żeby takie zajęcia odbywały 
się dlatego, że fajnie się bawiłem. 

 

Kacper Piotrowski 

(pomagała Anna Pawlak) 

„ Zatrzymane w kadrze”  
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Pierwszy dzie ń warsztatów 

Drugi dzie ń warsztatów 

„ Dzi ęki tym 

warsztatom 

dowiedziałem 

si ę jak mog ę 

ciekawie 

spędza ć czas. ” 

- Kacper 

Piotrowski 

Camera obscura 



 W poprzedniej szkole nie 
miałam przyjaciół bo wszyscy mi 
tam dokuczali i przezywali. Ja też nie 
byłam aniołkiem i też troszkę doku-
czałam innym. Czasami wracając do 
domu ze szkoły bałam się, że ktoś 
mnie napadnie. Nie lubiłam chodzić 
do tamtej szkoły i miałam złe oceny. 

Moja mama  podjęła decyzję o prze-
niesieniu mnie do Szkoły Podstawo-
wej nr 111 z oddziałem integracyj-
nym. 

 Na początku bałam się jak mi 
pójdzie w nowej szkole. Nie wiedzia-
łam czy spotkam tam jakąś fajną ko-
leżankę a potem lubiła mnie cała kla-
sa i dziewczyny pomagały mi zapo-
znać wszystkich nauczycieli. Na-
uczycielka naszej klasy IVb dała nam 

zadanie żeby zrobić scenę do sztuki 
teatralnej o tytule „Czerwony Kaptu-
rek”. 

 Dzięki zmianie szkoły mam 
teraz dużo koleżanek i nikt mi nie do-
kucza. Mam fajną nauczycielkę wspie-
rającą, panią Anetę Gąsiorek, która po-
maga mi w czasie lekcji i tłumaczy. 
Pani pomaga nadrabiać zaległości, dzię-
ki tej pomocy mam teraz lepsze oceny 
i chętnie chodzę do tej szkoły. Cieszę 
się ze zmiany szkoły, ponieważ mo-
głam zacząć wszystko od nowa, mam 
nowe koleżanki i kolegów. 

Wszystkim, którzy też zmieniają szkołę 
życzę powodzenia o podpowiadam, 
że trzeba być miłym i koleżeńskim, 
żeby mieć przyjaciół 

Mój pierwszy dzie ń w nowej szkole 
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„Trzeba by ć miłym 

i kole żeńskim, 

żeby mie ć 

przyjaciół”.  

- Ola Bajer  

 W kwietniu mieliśmy w na-
szej świetlicy bardzo ciekawe zajęcia 
z psem jednej z wolontariuszek (pani 
Pauliny Kamińskiej). 

 Uczyliśmy się, że do obcego 
pieska , należy podchodzić spokoj-
nie, najlepiej od boku i spytać się 
wcześniej właściciela czy w ogóle 
można podejść bo nie każdy piesek 
jest tak miły jak Nuki (piesek pani 
Pauliny). Bywają też psy agresywne 
do których nawet nie da się podejść  . 
Jak już mamy zgodę to dać czworo-
nogowi rękę do obwąchania. Ale 
pamiętać trzeba, że zawsze wierz-
chem dłoni w dół aby zwierzak nie 
złapał nas za palce i nigdy nie zwijać 
ręki w pięść bo może sobie pomy-
śleć, że chcemy go uderzyć i się na 
nas rzuci i ugryzie. Pani  nam 
również mówiła, żeby nie karmić 
obcych psów i jak właściciel chce to 
może nam dać jego ulubione przy-

smaki a może być tak, że pan lub pani 
nie musi nam pozwalać z obawy 
o zdrowie pupila, ponieważ zdarzały 
się wypadki z otruciem zwierząt przez 
obce osoby, które częstowały psa za-
trutą albo zepsutą karmą,. 

 Po naszej rozmowie Nuki robił 
sztuczki za które był nagradzany kar-
mą. Zajęcia były wesołe i ciekawe 
i pouczające. Nauczyliśmy się obcho-
dzić z psem i innymi zwierzętami bo 
u każdego jest ta sama zasada: nie bij, 
nie truj, nie krzywdź bo ja też jestem 
żywą istotą i mam tak jak każdy uczu-
cia i emocje, które mogę uwolnić 
w każdej chwili. 

 A tak ode mnie: nie bijcie psa 
za szczekanie bo to jakbyś bił człowie-
ka za mówienie. Szczekanie to psi ję-
zyk, one tak się porozumiewają ze sobą 
i z nami ludźmi.   

Natalia Pawlak 

Jak obchodzi ć si ę z pieskami 

Natalia Pawlak  

Aleksandra Bajer 
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W wolnej chwili w Łodzi 

 W Łodzi jest wiele atrakcji o których 
nawet nie wiesz! 

Przy ul. Piotrkowskiej jest wiele ciekawych 
pomników np..: Tadeusza Kościuszki, przy 
ul. Piotrkowskiej znajduje się pomnik misia 
Uszatka postawiony w 2009 roku, pomnik 
Tuwima. 

Jest również wiele parków jak na przykład 
Park Helenów, Staromiejski, 3go maja, Po-
niatowskiego, Ocalałych. 

Są również różnego rodzaju muzea jak np.. 
Muzeum Sztuki, Muzeum Włókiennictwa. 
Jest wiele miejsc do spędzania miło czasu. 

Planetaria — na których dzieci i dorośli mo-
gą rozwijać swoje pasje pod okiem specjali-
stów. 

Ogród botaniczny - gdzie starsi i młodsi mo-
gą podziwiać łono natury. 

Pałace — tak piękne że mógłby w nich za-
mieszkać  król i królowa, książę i damy dwo-
ru. Teraz możemy zwiedzać ich wnętrza 
i wyobrażać sobie jak wyglądało kiedyś ży-
cie arystokracji. 

 Są również różne placówki gdzie 
dzieci i młodzież do lat 18 mogą spędzać 
miło czas np.. Świetlica Podwórkowa znaj-
dująca się na ul. Pomorskiej 54. Tam dzieci 
zamiast siedzieć przed telewizorem to spę-
dzają miło czas na rożnych wycieczkach, na 
łonie natury, na wyjazdach mają również 
pomoc w nauce dydaktycznej. Biorą udział w 
wielu konkursach próbują sami zbierać pie-
niądze na utrzymanie świetlicy jak np.. 
w Wielkanoc wykonują stroiki z praktykant-
kami i sprzedawali je studentom w Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej. Tą świetlicę 
prowadzą wspaniali opiekunowie: Pani Pa-
trycja Chrzanowska, Pani Kamila Bernacka, 
Pan Sylwester Janek i studenci na prakty-
kach. Moim zdaniem to są wspaniali ludzie, 
którzy darzą swoim własnym czasem dzieci 
których rodzice na przykład nie mają cza-
su bo pracują do późna i nie mają czasu 
aby spędzać go z własnymi dziećmi. 

Są również grota podziemne jed-
ne na Placu Wolności.  

Jest wiele pozalekcyjnych studio 
tańca jak np. Lila House, mam 
wielu znajomych, którzy tam 
uczęszczali na zajęcia, mają bar-
dzo dobre zdanie o tym studiu. 
Mówią, że są tam wspaniali na-
uczyciele tańca.  

 W wolnym czasie można 
chodzić na basen, samemu pły-
wać albo z instruktorem. Tak jak 
my chodzimy do wodnego raju. 
Pani Justyna ze stowarzyszenia 
„Cyklomaniak” uczy nas bezpłatnie pływa-
nia i mamy też czas wolny. W S.P. nr 173 
jest pozalekcyjna nauka gry w piłkę wodną. 
Dla starszych i młodszych grup, są również 
podziały na dzieci zaawansowane 
i początkujące. Starują w różnych konkur-
sach gdzie czasami zdobywają dyplomy 
i puchary. 

 W Łodzi mamy różne biblioteki 
np. przy ul Wschodniej, gdzie można wypo-
życzyć: książki, lektury, słowniki. Na ogro-
dowej jest biblioteka podzielona na dwie 
strefy, dla dorosłych i dla dzieci. Tam moż-
na wypożyczyć książki, można pograć ze 
znajomymi w gry planszowe i na kompute-
rze. Po stronie dorosłych dzieci nie mogą 
chodzić ponieważ tam są książki przezna-
czone dla dorosłych. W bibliotece są prowa-
dzone różne szkolne lekcje, gdzie dzieci 
z zaproszonych szkół przychodzą, żeby zo-
baczyć bibliotekę i zachęcić dzieci do zapi-
sania się do niej, żeby dzieci umiały spraw-
dzać informacje nie tylko w komputerze ale 
żeby umiały sprawdzać je w słownikach 
i książkach.  

Mam nadzieję, że udowodniłam Państwu, 
że nie trzeba kupować dziecku komputera, 
żeby się nie nudziło, ale można samemu 
wymyślić mu atrakcyjny dzień 

Natalia Lamecka 

Natalka Lamecka 



 17 maja Świetlica 
Podwórkowa już po raz 
trzeci   się organizacji Re-
staurant Day. 

„To był najwspanialszy 
dzień pod słońcem, ponie-
waż mogliśmy nauczyć się 
sprawności oraz otworzy  
się przed ludźmi. Na począt-
ku byliśmy zamknięci 
w sobie i byliśmy wstydli-
wi. Mieliśmy mało klien-
tów, dlatego że nam pogoda 
nie dopisywała — było 
brzydko i pochmurno. Po 
jakimś czasie rozpogodziło się. Przychodziło do naszej restauracji coraz więcej 
klientów. Gościom smakowały nasze sałatki, ciasta oraz lemoniada, chwalili na-
szą pracę. Była ona dokładna i staraliśmy się jak najlepiej potrafiliśmy. Chcieli-
śmy pokazać się z jak najlepszej strony. Byliśmy uśmiechnięci, ale też trochę 
wstydliwi. Pod koniec Pani Patrycja zliczyła kwotę, którą zebraliśmy ze sprzeda-
ży naszego jedzenia. Zebraliśmy 830 zł. Jestem razem z moją drużyną niebie-
skich bardzo zadowolona i szczęśliwa. Pani  też była bardzo dumna z naszej dru-
żyny i nawet pogratulowała mi i mojej przyjaciółce Sandrze Kolasie zaangażo-
wania.”  

Patrycja Pawlak 

„Heaven’s Kitchen” Restaurant Day 
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www.restaurantday.org 

 26 kwietnia pojechaliśmy do lasu 
Grotnickiego sadzić drzewa w ramach akcji 
PGE — ”Las pełen Energii”. Jak na złość pa-
dał deszcz i było dość chłodno. Na szczęście to 
nie ostudziło naszego zapału do pomagania 
sadzeniu lasu. W autokarze dowiedzieliśmy 
się, że będziemy sadzić sosny, które stanowią 
72% powierzchni lasów w Polsce . 

 Jak już dojechaliśmy ( a byliśmy pierwsi) najpierw ogrzaliśmy się przy 
ognisku, poczekaliśmy na sadzonki i w tym czasie zadawaliśmy leśnikom pyta-
nia o las, który nas otacza i o ten który zasadzimy. Wprowadzili nas w błąd po-
nieważ okazało się, ż będziemy sadzić dęby. Trudno na początku się kopało  bo 
musiały być głębokie i szerokie ale z pomocą panów leśniczych szybko się upo-
raliśmy i mogliśmy zrobić przerwę. Jedna z naszych koleżanek Paulina nie chcia-
ła z pola zejść lecz w końcu odpoczęła.  

 Przy ognisku piekliśmy nasze kanapki, i wszystko inne co mieliśmy. Po 
przerwie kopaliśmy z jeszcze większym zapałem. W czasie pracy, dowiedziałam 
się od najstarszego leśniczego że pracuje w leśnictwie już prawie 30 lat jak  to  że 
żyją tu zwierzęta takie jak: dziki, sarny, jelenie a nawet wilki. Po zakończonej 
pracy podczas której zasadziliśmy ponad 100 drzew mieliśmy ognisko tym razem 
z kiełbaskami (nie z kanapkami). Po posiłku jak na pecha czekaliśmy pół godzi-
ny w deszczu na autokar. Ale dzień był bardzo wesoły i pouczający, każdy z nas 
się czegoś nauczył. 

Natalia Pawlak 

„Las Pełen Energii” 

Sadzenie lasu 



 Ten kto dużo 
czyta, wie że zakładka 
do książki to rzecz dość 
istotna, do której czło-
wiek przywiązuje się na 
długie lata. Ponadto taka 
zakładka, świadczy o jej 
posiadaczu. Warto więc, 
aby posiadana przez Cie-
bie zakładka była cieka-
wa, funkcjonalna i orygi-
nalna. Ja robię zakładkę 
w kształcie ławki, która 
będzie wystawać z mojej 
książki. Doskonale speł-
nia swoją role. Zakładki 
można robić na różne 
sposoby. Robimy rysu-
nek na kartonie, najlepiej 
żeby kartom był sztyw-
ny, potem wycinamy, 
robimy wzorki wedle 
uznania. Każdy może 
posiadać taką jaką chce, 
wszystko zależy od chęci 
i dobrej woli. 

Powodzenia 

Zuzia stolarska 

Sposób wykonania przy-
kładowej zakładki: 

1. Wycinamy prostokąt 
o wymiarach 4cm na 
20 cm z bloku tech-
nicznego lub koloro-
wego papieru. 

2. Rysujemy lub przy-
klejamy na nim róż-
ne wzorki i ozdoby. 

3. Możemy dziurka-
czem ozdobnym po-
wycinać różne wzo-
ry. 

4. Oddajemy zakładkę 
do laminowania że-
by się nie zniszczyła 
w czasie użytkowa-
nia. 

5. Z jednej strony przy-
czepiamy kolorowy 
pompon z wełny. 

6. Nasza autorska za-
kładka jest już goto-
wa ;) 

Martyna Król 

Materiały do pompona:  

• włóczka wełny, 

• nożyczki 

Sposób wykonania pom-
ponów: 

1. Owijamy cztery pal-
ce włóczką na okręt-
kę, jeśli chcemy 
stworzyć puszysty 
pompon robimy to 
wiele razy. 

2. Ostrożnie zdejmuje-
my włóczkę z pal-
ców. 

3. Kawałkiem wełny 
mocno związujemy 
włóczkę pośrodku. 

4. Przecinamy włóczkę 
z prawej i lewej stro-
ny na kształt kulki. 

5. W wcześniej przygo-
towanej zakładce 
wycinamy dziurkę 
i przyczepiamy pom-
pon kawałkiem weł-
ny. 

Krystian Błaszczyk  

Dział zrób to sam — zakładka do ksi ążki 
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 Pewnego dnia spotkałam na podwórku koleżankę .Dowiedziałam się od 
niej, że niedaleko mojego domu  jest Świetlica Podwórkowa, do której chodzi. 
Postanowiłam z mamą iść i zapisać się do niej. 

 Moją bolączką była nieśmiałość. Wstydziłam się innych dzieci i publicz-
nych występów. Miałam nadzieję, że przebywanie na świetlicy pomoże prze-
zwyciężyć moją nieśmiałość. Poznałam tu wielu  wspaniałych ludzi, z których 
czerpałam dobrą energię. Nie ukrywam że były też dni zwątpienia. Nie z każdym 
miałam wspólny język. Były tu też dzieci starsze , które zawsze wyprzedzały 
mnie o krok i to mnie denerwowało. Panie zawsze dawały mi wsparcie i mogłam 
z nimi porozmawiać o wszystkim. Bardzo ciepło wspominam panią Kasię która 
zawsze pomagała mi w lekcjach. 

 I tak minął rok i nie wyobrażam sobie, żebym musiała z tego zrezygno-
wać. Dzięki Świetlicy Podwórkowej stałam się odważna i śmiała. 

Zuzia Stolarska 

Moja historia 
o przezwyci ężeniu wstydu i nie śmiało ści  

Zuzia Stolarska 

Zakładka 

Świetlicy Podwórkowej 



południami chodziłem na treningi, wracałem o 19-20, 
a potem zasiadałem do nauki. 

Zauważył Pan jakieś zmiany w Łodzi, od kiedy za-
czął być Pan rozpoznawalny? 

- Łódź się zmienia. Nie tylko wizualnie, ale także lu-
dzie zmieniają się, pozytywnie oczywiście 

Czy posiada Pan zwierzątko (jakie i dlaczego)? 

- Dwa koty, chociaż nigdy nie chciałem mieć kotów. 
Jednak ze względu na to ze ja i moja narzeczona nie 
mamy czasu zdecydowaliśmy się na koty. Nie wymaga-
ją one tyle opieki co pies.  

Czy ma Pan rodzeństwo? 

- Dwie starsze siostry 

Czy ma Pan żonę? 

Mam narzeczona, niedługo będzie żoną. 

Czy ma Pan dzieci, jeśli tak czy wie Pan, kim one 
chciałyby zostać w przyszłości? 

- Nie, ale w przyszłości zamierzam, mieć 

Czy miał Pan styczność z dziennikarstwem? 

- Tak, pamiętam mój pierwszy udzielony wywiad. Prze-
prowadzono go ze mną w podobnych okolicznościach.  
Siedząc w bufecie, podszedł do mnie dziennikarz 
i zaczął mi zadawać rożne pytania 

Na jaki całkowicie zbyteczny luksus, najchętniej by 
Pan sobie pozwoliła? 

- Samochód 

Jeśli przedłużono by dobę o kilka godzin, na co po-
święciłaby Pani ten czas? 

- Na wypoczynek 

Jaki masz pomysł na wyciągnięcie dzieci z łódzkich 
bram? 

- polecam orliki - tam dzieciaki mogą wyładować swoje 
emocje, poznać swoich rówieśników, spędzić aktywnie 
i ciekawie wolny czas. 

Komu przekazuje Pani swój 1% podatku? 

- Różnie, Kluby sportowe - często ćwiczą tam osoby 
pochodzące z biednych rodzin oraz na dzieci porzuco-
ne. 

Wywiad przeprowadziła Paulina Pajor 

 (tekst Katarzyna Kucharska) 

Ile miał Pan lat, kiedy zaczął biegać? 

- Przygoda z bieganiem rozpoczęła się w piątej klasie 
podstawówki. Wygrałem "Lekkoatletyczne Czwart-
ki", pokonując rówieśników z powiatu opoczyńskie-
go. Poważniej zacząłem biegać w gimnazjum, mieli-
śmy bardzo ciekawe lekcje W-Fu. 

Gdzie Pan rozpoczął treningi? 

- LKS Mniszków- Ludowy klub sportowy w Mnisz-
kowie. 

Czy uczęszczał Pan do klasy albo szkoły sporto-
wej? 

- Tak uczęszczałam do klasy sportowej 
w 43 LO przy ulicy Królewskiej w Łodzi 

Do jakiej szkoły Pan chodził? 

- 43LO w Łodzi, obecnie Politechnika, Studiuję zarzą-
dzanie inżynierskie na wydziale organizacji i zarzą-
dzania 

Kto był Pana idolem w dzieciństwie? 

- Paweł Czapiewski rekordzista polski na 800m. - do 
tej pory jest moim idolem 

Kim chciał Pan zostać będąc w naszym wieku? 

Trudno powiedzieć, może stolarzem tak jak tata na 
pewno zawód nie związany z rolnictwem. Pochodzę z 
malej wsi moi rodzice posiadają małe gospodarstwo. 
Mama jest nauczycielka matematyki a tata stolarzem. 

W jakie zabawy bawił się Pan na swoim podwór-
ku? 

Chyba nikogo nie zdziwię — w chowanego  

Czy uprawiając bieganie szybko się człowiek mę-
czy? 

Szybko, w lekkoatletyce chodzi o to aby się zmęczyć. 

Czy uprawia Pan jakieś inne sporty? 

Nie, ponieważ lekkoatletyka wyklucza trenowanie 
innych sportów. 

Gdyby nie został Pan lekkoatletą – to kim by Pan 
teraz był? 

Na pewno kimś związanym z zawodami techniczny-
mi. Może budowniczym. Myślę, ze przedmioty tech-
niczne są mi bardzie bliskie. Zawsze chciałem studio-
wać na politechnice. 

Co jest ważne oprócz zamiłowania do sportu, aby 
osiągnąć sukces jak Pan? 

- Talent i poświecenie - będąc nastolatkiem zamiast 
wychodzić na imprezy tak jak moi rówieśnicy ja po-

Wywiad z Arturem Kszczotem. 

Podstawowy adres słu żbowy 
2. wiersz adresu 
3. wiersz adresu 
4. wiersz adresu  

Tel.: 555 55 55 
Faks: 555 55 55 

E-mail: osoba@example.com 

Złote myśli 

podopiecznych: 

 

„Czasem bywam 

różnozmienna” 

Nazwa firmy 

Bank Polskiej Spółdzielczości 
74 1930 1464 2360 0334 5436 0001   

Jesteśmy w necie. 
Sprawdź nas 

Swietlicapodworkowa.pl 

Artur Kszczot 
—Lekkoatleta, medali-
sta Mistrzostw Euro-
py oraz halowych Mi-

strzostw Europy. 
Rekordzista kraju w bie-
gu na 600 metrów tak w 
hali jak i na stadionie.  


