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Drodzy Uczniowie, 

rozpoczął się nowy rok szkolny. Niesie on ze sobą wiele 

obaw, niepewności, ale także nadziei i oczekiwań. Razem z 

nim pojawia się także Szkolnik - gazetka szkolna SP 312, 

której przez dłuższy czas nie było, jednak teraz powraca 

tworzona przez Samorząd Uczniowski. Materiały do tego 

numeru powstały pod koniec ubiegłego roku szkolnego, 

natomiast premiera całości ma miejsce właśnie teraz! Teksty 

umieszczone w Szkolniku to efekt ciężkiej pracy i 

zaangażowania ich autorów, którzy poświęcili swój wolny 

czas, aby stworzyć coś, co będzie ważne, interesujące i nad 

czym zechce pochylić się reszta społeczności szkolnej. Nie 

mam wątpliwości, że im się udało! Drzwi Szkolnika przed 

każdym z Was stoją otworem. Uczniowie SP 312, jeśli 

chcielibyście spróbować swoich sił w roli dziennikarza lub po 

prostu macie pomysł na uatrakcyjnienie i wzbogacenie 

naszej gazetki szkolnej - zgłoście się do jednego z opiekunów 

Samorządu Uczniowskiego. Póki co, w imieniu swoim i 

pozostałych osób tworzących naszą gazetkę życzę wszystkim, 

aby ten rok szkolny był pełen pozytywnych wrażeń, sukcesów 

i radości. Niech każdy dzień przynosi nowe wiadomości, 

nowe piątki i nowe wspomnienia, które zostaną w nas na 

długie lata. 

Paweł Tkaczuk - opiekun Szkolnika 



3 
  

 

„Urodziłam się na Grochowie” 

Autorka
1
 urodziła się, wychowała i do dziś, z niewielkimi przerwami, mieszka na Grochowie. 

Od czasów, kiedy była dzieckiem wiele się zmieniło. Sama tak wspomina Grochów: 

„Mieszkałam na osiedlu prawdziwie sielskim, wśród ogrodów, gdzie każdego roku kwitły 

i dojrzewały drzewa owocowe, uginające się od dorodnych jabłek, gruszek i wiśni, gdzie 

można się było bezpiecznie bawić po prostu na ulicy lub na pobliskiej łące, a latem zażywać 

kąpieli w jeziorku oddalonym zaledwie pięć minut drogi od domu”. Patrząc na zmiany i 

postęp, jaki dokonał się, trudno nam uwierzyć, że tak wyglądał Grochów i jego ulice: 

Attykowa, Tarczowa, Wzorcowa, Krypska, Kobielska, Fundamentowa czy Grenadierów. Na 

kartach książki autorka wspomina czasy szkolne, nauczycieli, a także opisuje jak wyglądało 

życie codzienne, jak wyglądały narzędzia i urządzenia gospodarstwa domowego, ówczesna 

moda oraz zabawki dla dzieci. Książka ta dla wielu osób będzie spacerem pełnym wspomnień 

i refleksji, a może również inspiracją do dalszego działania na rzecz historii Grochowa.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 (źródło opisu: http://www.bppragapd.pl/wypozyczalnie-dla-doroslych-i-mlodziezy/wypozyczalnia-nr-

78/g,urodzilam-sie-na-grochowie-spotkanie-autorskie-z-elzbieta-jedrych-pordes) 
 

Historie z naszego 

podwórka 
 

http://www.bppragapd.pl/wypozyczalnie-dla-doroslych-i-mlodziezy/wypozyczalnia-nr-78/g,urodzilam-sie-na-grochowie-spotkanie-autorskie-z-elzbieta-jedrych-pordes
http://www.bppragapd.pl/wypozyczalnie-dla-doroslych-i-mlodziezy/wypozyczalnia-nr-78/g,urodzilam-sie-na-grochowie-spotkanie-autorskie-z-elzbieta-jedrych-pordes
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Jarosław Zieliński „Przedwojenne Kamionek, Grochów, Saska Kępa. Najpiękniejsze 

fotografie” 

 

Album Jarosława Zielińskiego, znanego varsavianisty, autora m.in. „Przedwojennej 

żydowskiej Warszawy” i „Przedwojennego śródmieścia”, tym razem zabierze czytelników 

w podróż na przedwojenną południową Pragę – Saską Kępę, Grochów i Kamionek. 

Album ukazuje jedną z najbardziej specyficznych i kontrastowych części prawobrzeżnej 

Warszawy. Jej trzon tworzył Grochów – wieś i majątek, które w dwudziestoleciu 

międzywojennym z wolna przekształciły się w nowoczesną dzielnicę. W sąsiedztwie 

właściwej Pragi prastary Kamionek, przyłączony do miasta w końcu XIX w., stał się 

ośrodkiem najbardziej nowoczesnych gałęzi przemysłu, a Saska Kępa – dawne podmiejskie 

tereny rekreacyjne – przeistoczyła się w oazę luksusu, zamieszkaną przez przedstawicieli 

świata kultury i biznesu. Luksusowe wille i niemniej komfortowe domy wielorodzinne w 

wielu wypadkach trafiły do podręczników historii polskiej architektury
2
. 

 

Przemysław Śmiech „Mowa z Grochowa” 

 

Mamy niewątpliwy zaszczyt, a także przyjemność zaprosić Państwa do lektury książki 

"Mowa z Grochowa". Pan Przemysław Śmiech, któren wykuł to dzieło z majmuru, formalne 

wykształcenie akonto warsiaskiem sznytem, godnem mistrza Wiecha, twórczość swoja 

uskutecznia. Posiadamy nadzieję, że chwile spędzone tem dziełem dadzą Szanownemu 

Państwu wiele zadowolenia oraz pomyślności w życiu osobistem i zawodowem. 

Beata Chudzińska 

                                                           
2(źródło opisu:https://www.swiatksiazki.pl/przedwojenne-kamionek-grochow-saska-kepa-

najpiekniejsze-fotografie-4949320-ksiazka.html) 

 

https://www.swiatksiazki.pl/przedwojenne-kamionek-grochow-saska-kepa-najpiekniejsze-fotografie-4949320-ksiazka.html
https://www.swiatksiazki.pl/przedwojenne-kamionek-grochow-saska-kepa-najpiekniejsze-fotografie-4949320-ksiazka.html
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Chleb – ptasi wróg 

Dokarmianie ptaków to powszechne zjawisko na Gocławiu. Niestety, wiele osób nie wie, 

jak poważne to może mieć konsekwencje... 

  Odprowadzając mojego brata do szkoły, widuję rozrzucony na ziemi chleb przy 

naszym gocławskim kanałku. Ludzie w dobrej wierze dokarmiają ptaki i zimą i latem, jednak 

nie zdają sobie sprawy, jakie są tego skutki.  

Widzimy, że ptaki, bardzo lubią chleb, trochę tak jak ludzie chipsy, ale czy można 

żywic się tylko chipsami? Niestety, ptaki, które jedzą biały chleb dotykają bardzo ciężkie 

choroby, takie jak:  anielskie skrzydło i choroby układu pokarmowego. My już tego nie 

widzimy, jak one cierpią i umierają.  Najgorsza dla ptaków jest pleśń. Szkodzi ona ptakom, 

tak samo jak nam -ludziom i prowadzi do ich śmierci. 

 Chleb, którego ptaki nie zjedzą, a jest w wodzie również pleśnieje. Taki chleb z kolei 

powoduje nadmierny rozkwit glonów, które wydzielają toksyny i zabijają ryby i kaczki. 

Ludzie nie dokarmiają tylko ptaków wodnych, lecz także gołębie, wróble itp., nawet w takich 

miejscach, jak place zabaw. 

 Jak mądrze dokarmiać? Można rozsypywać ptakom nasiona zbóż. Chętnie jedzą  

słonecznik, kukurydzę, ryż. Można kupić gotowe mieszanki. I bardzo ważne - ptaki można 

dokarmiać tylko zimą, kiedy jest śnieg i nie mają dostępu do jedzenia. Jeśli ptaki będziemy 

je żywić, gdy jest ciepło, to je oswoimy i nie odlecą na zimę, a przez to będą narażone 

na przymarznięcie do lodu. Na Gocławiu w tym roku była taka sytuacja, że łabędzie 

przymarzły do lodu na Balatonie. W takiej sytuacji należy zadzwonić po straż pożarną. 

Strażacy wtedy odkują ptaka razem z kawałkiem lodu. Jak zawsze zdarzają się jednak 

wyjątki. Latem byłem uczestnikiem sytuacji w której do mojego dziadka przyleciał bardzo 

osłabiony gołąb. Był wtedy upał, więc dziadek umieścił go w chłodnym pomieszczeniu, ja 

nalałem wody do niskiego naczynia i karmiłem łuskanym słonecznikiem oraz mieszanką 

nasion kupionych w sklepie zoologicznym. Dopiero po 2 tygodniach gołąb poczuł się na tyle 

dobrze, że odleciał. 

 

Apeluję, nie dokarmiajmy ptaków chlebem i zwracajmy uwagę naszym rodzicom 

lub dziadkom, którzy rzucają zwierzętom chleb. 

Aleksander Zybrant 

 

 

 

Na Gocławiu mieszka coraz więcej osób i ta masa wyrzucanego jedzenia, żeby się nie 

zmarnowało nie jest zjadana tylko przez ptaki, ale także przez gryzonie. Przez to na Gocławiu 

jest dużo szczurów. 

WOKÓŁ GOCŁAWIA 
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    1.             

       2.          

        3.         

     4.            

       5.          

                 

6.                  

        7.         

        8.         

   9.              

        10.         

      11.           

1. W tym malutkim domku ciasne są pokoje. W nim dzieci trzymają szkolne przybory swoje. 

2. W kolorowym pudełku mieszka ich wiele. Do tych małych krążków biegnie już pędzelek. 

3.  Idziesz tam gdy jesteś głodny. Posiłek tam nie jest nigdy chłodny. 

4. Wygląda jak mała miotła i maluje piękne tła. 

5. Jest biała niczym śnieg, kredki urządzają na niej bieg. 

6. W zeszycie ci piszę jednak się kiedyś wypisze. 

7. Spóźnić się nie chcesz. Dzięki nim więcej wiesz. 

8. W pudełku schowane leżą patyczki drewniane. Świetnie kolorują, gdy są zatemperowane. 

9. Książkę jakąś przeczytasz, w ciszy porozmawiasz. 

10. Siedzisz przy niej na lekcji, jest nawet u dyrekcji. 

11. Różne ma kolory i różne wzory. 

KRZYŻÓWKA 

SZKOLNIAKA 
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Sen jest niezbędną do życia czynnością – wiemy to z lekcji biologii. Ale czy 

kiedykolwiek zastanawialiśmy się, co się dzieje, gdy nie śpisz? 

O tym, jak duże znaczenie ma sen w naszym życiu można przekonać się, śpiąc mniej 

niż sześć godzin w ciągu doby, kilka dni z rzędu. Po kilku dniach będziemy czuli się 

przemęczeni, rozdrażnieni, zdekoncentrowani, ale czy wiemy jakie skutki niesie za sobą brak 

snu przez kilka dni z rzędu? 

Kolejne godziny bez snu 

 Po 24 godzinach od ostatniego będziesz czuć się: zmęczenie, rozdrażnienie, senność 

(to chyba oczywiste), zwiększoną podatność na stres, obniżoną czujność i czas reakcji, 

pojawią się tak zwane „cienie pod oczami”, a to tylko niektóre z objawów. Czas reakcji 

spadnie nawet o 20%. Poza wyżej wymienionymi doba bez snu odpowiada 0,1% alkoholu we 

krwi! To więcej niż dopuszcza norma drogowa! 

 Po półtora dnia mogą pojawić się tzw. mikrodrzemki. Mikrodrzemka trwa do 30 

sekund. Polega na tym, że nasz organizm „wyłącza się” na kilkadziesiąt sekund. Pojawia się 

na skutek nadmiaru nieprzespanych godzin. Ponadto m.in. obniża się nasz czas reakcji, 

zwiększa się prawdopodobieństwo błędów, skrajne zmęczenie. Dlatego kierowcy nie powinni 

prowadzić samochodu, gdy są niewyspani. Stwarzają w ten sposób zagrożenie dla siebie i 

innych kierowców. 

 Po dwóch dobach bez snu chęć do zaśnięcia będzie jeszcze bardziej nasilona. Nasze 

mięśnie będą przeciążone, nasze ruchy ospałe, wzrok rozmyty. Skupienie się na czytanym 

tekście, będzie ciężkie. Jeszcze wyższy poziom stresu i drażliwości. Nasza pamięć będzie 

przeciążona. Mikrodrzemki staną się coraz częstsze. 

 Po trzech dniach mogą pojawić się halucynacje. Zarówno słuchowe, jak i wzrokowe. 

Pojawią się bóle głowy, nudności. Odczujemy problemy z rozumieniem innych ludzi. 

Skupienie się na pewnej czynności będzie niemożliwe. Wspomnienia ostatniej doby zleją nam 

się w jedno wielkie wydarzenie. 

 Każdy następny dzień bez snu będzie wymagał walki ze sobą, aby nie zasnąć. Wyżej 

wymienione objawy wraz z upływem dni będą się nasilać. Już 11 dni bez snu może nas zabić. 

Człowiek, który nie spał przez 11 dni 

 Zapoznajmy się z siedemnastolatkiem – Randym Gardnerem. Nie spał przez… aż 11 

dni! Zrobił to, ponieważ chciał wygrać szkolny festyn naukowy. Przez cały okres trwania 

eksperymentu towarzyszyły mu objawy wyżej opisane. Skala objawów nasilała się 

proporcjonalnie do upływu godzin bez snu. Co ciekawe, Randy’emu wystarczyło 14 godzin 

snu, aby funkcjonować jak przed eksperymentem. Gardner pobił rekord Guinnessa 

w najdłuższym niespaniu. 

 Jak wyżej napisałam, objawy braku snu mogą być przerażające. Dlatego nie 

powinniśmy robić bezsennych maratonów. 

Justyna Szutta, 8b 

Co się dzieje, gdy nie śpisz? 
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Prezentujemy wiersze, które powstały podczas samorządowej akcji „Moje 

rymowanie”. W jej ramach chętni uczniowie naszej szkoły napisali wiersze, których 

motywem przewodnim była pandemia. 

 

Czas w pandemii 
Spoglądam przez okno i staram się jak 

mogę  

Przypomnieć sobie kiedy ostatnio 

postawiłam w naszej szkole nogę  

Próbuję ją sobie przypomnieć czasami   

ale wydaje się tak odległa za górami,  

za lasami  

Już  zaczynam tęsknić za uczniów 

krzykiem  

 i za przeraźliwym chłopców rykiem  

Jak wreszcie wyjść z domu mogę,  

odnoszę wrażenia całkiem nowe   

wszyscy w maseczkach chowają buzie  

i zmarznięte nosy przez co nie wyglądają 

do końca jak ludzie  

No może nie wszyscy  

wyszłam raz naspacer  

i widziałam ludzi którzy 

mimo nakazu surowego  

bez maseczek  szli dosklepu świeżo 

wybudowanego  

liczba zakażonych narasta,  

a ludzie sobie wyjeżdżają z miasta  

I chodź świat stanął na głowie   

A korona wirus stroi coraz to gałgaństwa 

nowe  

To mam nadzieje, że dotrwamy  

I radę sobie w tych czasach damy  

 

Julia Jabłońska, 4b 

…………………………………………… 

Pandemia 

  

Dziwnie teraz na świecie się dzieje,   

Powoli znikają już wszystkie nadzieje.   

Na powrót do normalności,   

Stanu szczęścia i błogości.  

  

Do szkoły nie chodzimy już jakiś czas  

A trudny egzamin czeka nas.  

Uczymy się w domu jak tylko możemy  

Lecz do szkoły wrócić już chcemy.  

  

Codziennie nowe zakażenia,   

Niestety nic się nie zmienia.  

Covid szaleje   

Niszcząc wszystkie nadzieje.   

  

Z domu niemal nie wychodzimy,  

Bo boimy się że z chorobą wrócimy.  

Wszędzie maseczki, twarzy nie widać,  

Nie wiadomo z kim się przywitać.   

  

I tak wszyscy z nadzieją czekamy,   

Optymistyczne wizje w głowie mamy,   

Nikt nie wie co się zdarzy,   

Lecz każdy o końcu pandemii marzy. 

   

Natalia Brauner, 8b  

…………………………………………… 

 Mimo, iż do szkoły nie chodzimy   

To zdalnie się uczymy.  

Na messengerze się spotykamy   

I o szkole rozmawiamy.  

Szkoła zawsze bawiła, uczyła nas, 

 a tu nadszedł pandemii czas.  

Nauczyciele kochani jak nam Was brak.  

 

Wiktoria Łukawska, 8c  

…………………………………………… 

 

Znów na lekcjach siedzę w domu, 

patrzę w Fortnite po kryjomu, 

nauka wchodzi mi okropnie, 

przez to mam dziś gorsze stopnie! 

 

Chcę do szkoły! 

Do normalnej, a nie do tej dzisiaj –zdalnej! 

 

Chcę się zgłaszać, uczyć w szkole, 

Kącik literacki 
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grać na teatralnym kole.  

W korytarzu usiąść w cieniu, 

klepać kumpli po ramieniu. 

 

Wiersz ten to jest wspólna praca:  

mamy, moja – to współpraca! 

 

Alan Bałazy, 5e 

…………………………………………… 

                                                                 

Moje rymowanie  

  

 Jest mi smutno, jest mi źle,  

Codziennie samotny czuję się.  

Wstaje rano, bo naukę zdalną mam.  

Wiele nie potrzebuję, ale i tak codziennie 

mi czegoś brak.  

Brakuje szkoły, brakuje klasy i 

nauczycieli, którzy  

zawsze ciepłe słowo powiedzieli.  

Miło było na lekcjach, dobrze na 

przerwach z kolegami,  

Gdy wymienialiśmy się doświadczeniami.  

Teraz znów nastały takie czasy, że się nie 

widujemy,  

ale na messengerze do siebie piszemy.  

Czasami zadzwoni kolega bliski  

i pogadamy jak dwa braciszki.  

Przez obostrzenia, które dziś mamy,  

czasu ze sobą nie spędzamy.  

Czy to kolega, czy koleżanka,  

razem w klasie była fajna z Nas 

„układanka”. 

 

Adam Zaborowski, 8c  

…………………………………………… 

 

Szkoła 

Nowe książki i okładki   

Nowy przedmiot nam dochodzi  

Nowe wiersze i zagadki  

Ale nam to nie szkodzi  

  

Czas wesoło w szkole spędzamy  

Dobrze się bardzo bawimy  

Z przyjaciółmi w gry gramy  

I się wszystkim dzielimy  

  

Uczymy się tam czytać i pisać  

Różnych przedmiotów się uczymy  

Przy tym złych ocen unikać  

Z sprawdzianami ciągle walczymy   

  

Choć szkoła nie zawsze jest miła  

Złe oceny czasem dostajemy  

To radość zawsze tam tkwiła  

Chętnie tam znowu pójdziemy.  

 

Olga Łodyga, 6b  

…………………………………………… 

 

Życie w pandemii  

  

Nastały dziś czasy trudne,   

wirus zaatakował świat  

i wszystkich życie stało się nudne.  

Maseczka, dystans i dezynfekcja  

to nasze motto przewodnie,  

na przyszłość pouczająca lekcja.  

Koronawirus sparaliżował wszystko  

w naszym życiu,  

teraz dom to szkoła, podwórko i sala 

gimnastyczna  

dzieci, młodzież i starsi siedzą w ukryciu.  

Uczniowie nie mogą poszaleć na WF – ie  

w szkole,  

nie pogadają, nie poplotkują  

uczą się zdalnie w domu w mozole.  

Kontakty przyjaciół są internetowe  

widzą się tylko na kompie,  

a rozmowy są telefoniczne i chatowe.  

Chcemy już wracać szybko do szkoły  

usiąść w ławce z kolegą i z koleżanką,  

każdy z nas chce być szczęśliwy i wesoły.  

  

Katarzyna Wrona, 7a 

 

 

 

Dzieli nas korona 

Nauka w szkole to ciężka praca  

czasami jednak się opłaca.  
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Wysokie stopnie i satysfakcja  

to dla nas duża motywacja.  

  

Pomimo to ważniejsze są relacje  

i w związku z tym składamy deklaracje,  

by te komplikacje  

poszły na wakacje.  

  

Czuje tęsknotę, ból i pragnienie,  

aby ujrzeć mych bliskich utęsknienie.  

Nasi znajomi, przyjaciele, rodzina  

to cały czas się upomina.  

Brak kontaktu odseparowanie  

to dla nas wszystkich trudne wyzwanie.  

  

Dziś nasze rozmowy są przez kamery,  

a za tym się kryją nienaganne maniery.  

Na lekcje online się łączymy  

i na wagary nie chodzimy. 

  

Milena Mróz, 8b 
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Kim była Kamila Skolimowska? Oczywiście, wszyscy wiemy, że to mistrzyni olimpijska 

w rzucie młotem z 2000 roku oraz patronka boisk w naszej szkole. Na łamach 

„Szkolnika” prezentujemy ważne i mniej ważne (ale równie ciekawe) informacje o tej 

niezwykłej osobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kamila Skolimowskaurodziłasię 4 listopada 1982roku w Warszawie. 

 

2.Byłapolskąlekkoatletkąuprawiającąrzutmłotem. 

 

3.Jejrodzice to Teresa i Robert Skolimowscy. 

 

4. Kamila zmarła w wieku 26 lat. 

 

5.Swojąprzygodęzesportemzaczęłaodwioślarstwaipodnoszeniaciężarów. 

 

6. W trakciecałejswojejkarierysięgnęładwunastokrotnie po Mistrzostwo Polski. 

 

7. JejznakiemzodiakubyłSkorpion. 

 

8.Miałaokoło 178 cm wzrostu. 

 

9.Jako dziecko, Kamila byłabardzoaktywnaisprawnafizycznie. 

 

10.Pochodziłazesportowejrodziny- jejojciec jest byłymsztangistąiolimpijczykiem z 1980 r., 

równieżczłonkowiedalszejrodzinyuprawialiwieledyscyplinlekkoatletycznych. 

 

11.Mającniecałe 18 latpojechałanaswojepierwszeIgrzyskaOlimpijskie do Sydney (Australia) 

w 2000r. 29 wrześniazdobyłazłoty medal olimpijskiposyłającmłotnaodległość 77,16m. 

 

12. Kamila zmarła 18 lutego 2009r. w mieście Vila Real de Santo António (Portugalia). 

 

„DZIEWCZYNA NA 

MEDAL” 
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13.Zostałapochowana w Alei ZasłużonychnawarszawskimcmentarzunaPowązkach. 

 

14. Zmarła z powoduzatorutętnicypłucnej. 

 

15. Młociarkazostaładwukrotnieuhonorowanaodznaczeniamipaństwowymi: w 2000 r. 

ZłotymKrzyżemZasługiorazpośmiertnie w 2009 r. KrzyżemKawalerskimOrderuOdrodzenia 

Polski. 

 

16. Na jejnagrobkuwidniejenapis: ,,Odchodzimywtedykiedyjużlepsiniemożemybyć". 

 

17. Mural Kamili SkolimowskiejznajdujesięnaścianiebudynkunaszejSzkołyPodstawowej nr 

312. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmel Ngangu 8h 
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Rozmowa z panem Pawłem Machynią, trenerem koszykówki i nauczycielem 

wychowania fizycznego w naszej szkole. 

 

Jest Pan jedynym nauczycielem w naszej szkole, który zawodowo uprawiał koszykówkę. 

Jak zaczęła się Pana przygoda z tym sportem? Ile miał Pan lat, kiedy wybrał się Pan 

na pierwszy trening? 

Jako dziecko od początku wiedziałem że sport to moje całe życie i grałem praktycznie 

we wszystkie dyscypliny…oprócz koszykówki. W szóstej klasie na zawodach szkolnych 

w piłkę ręczną zobaczyłem bardzo wysokich i sprawnych chłopców…okazało się, że to 

koszykarze którzy jako jedyna szkoła w naszym mieście trenowała regularnie koszykówkę 

i jeździła na turnieje ogólnopolskie. Od razu poprosiłem ich trenera czy mogę przyjechać 

do nich na trening. Zgodził się, ale to nie był dla mnie udany dzień. Graliśmy 1x1, jako nowy 

dostałem jako przeciwnika najsłabszego chłopca z ich drużyny. Ograł mnie 12 : 0 !!! 😉 

 

W jakiej drużynie lub drużynach i na jakiej pozycji Pan grał? 

Nie poddałem się, a wręcz przeciwnie i pierwszą moją drużyną była właśnie SP12, do której 

się przeniosłem w ósmej klasie i jako szkoła wywalczyliśmy brązowy medal Mistrzostw 

Polski Szkół Podstawowych. Później Stal Bobrek Bytom, Trefl Sopot, Iskra Częstochowa, 

Zastał Zielona Góra, Polonia Przemyśl, Polpharma Starogard Gdański, Noteć Inowrocław, 

Anwil Włocławek, London United, AZS Politechnika Opolska, Open Basket Pleszew i Znicz 

Basket Pruszków. Grałem na pozycjach 1 i 2. Dobrze rzucałem dlatego trenerzy ustawiali 

mnie czasami jako rzucającego, ale głównie byłem prowadzącym grę i asystującym do 

kolegów na czystych pozycjach, czyli klasyczna „ jedynka”. 

 

Jakie największe sukcesy Pan miał w swojej karierze zawodowej? Czy pamięta Pan 

pierwsze sukcesy koszykarskie z dzieciństwa? 

Pierwszy mój sukces to wspomniany brąz Mistrzostw Polski z SP12 K-Koźle. Po podpisaniu 

pierwszego kontraktu z Bobrami Bytom, zdobyliśmy Mistrzostwo Polski Kadetów U-16 

(zostałem najlepszym zawodnikiem finałów i zdobyłem zwycięskie punkty w ostatniej 

sekundzie meczu). Rok później zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Polski U-17 

i podpisałem kontrakt w Treflu Sopot. Tam zdobyłem w jednym roku dwa Mistrzostwa Polski 

U-18 i U20. No i czwarte Mistrzostwo Polski wywalczyłem z Sopotem w kategorii U-20! 

W Treflu Sopot wywalczyłem z pierwszą drużyną PUCHAR POLSKI, w London United 

zdobyłem wicemistrzostwo Anglii. Od 16 do 20 roku życia byłem kapitanem młodzieżowej 

Reprezentacji Polski. 

Wszystko zależy tylko od 

ciebie! 
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Dlaczego koszykówka? Co Pan kocha w tym sporcie, a może jest coś czego Pan nie lubi 

w koszykówce? 

To dziwne, ale jak grałem równocześnie w trzech różnych ligach (piłka nożna, siatkówka, 

koszykówka) mój tato zapytał, co ostatecznie wybieram, bo już czas się zdecydować. 

Odpowiedziałem, że KOSZYKÓWKĘ… Zapytał dlaczego? Odpowiedziałem: bo jak 

zaczynałem, to szło mi najgorzej z wszystkich sportów jakich próbowałem . Ciężko 

to opisać. Zakochujesz się w tym, możesz trenować po 10h dziennie i masz pasję tak wielką, 

że nic innego się nie liczy!!! Pamiętam wiele opinii, żebym dał sobie spokój z koszykówką. 

TO MNIE TYLKO MOTYWOWAŁO DO CIĘŻSZEJ PRACY. CZUŁEM CO CHCĘ 

ROBIĆ I WIEDZIAŁEM, ŻE TYLKO Z TAKIM NASTAWIENIEM BĘDĘ MÓGŁ 

PRACOWAĆ CODZIENNIE NA 100%!!! 

 

Wszyscy znają takich koszykarzy jak Michael Jordan i Kobe Bryant. Jacy koszykarze 

lub inni sportowcy są dla Pana idolami? 

Zawsze wzorowałem się na liderach, gościach którzy ciężko pracowali, chcieli się rozwijać, 

nie bali się presji i odpowiedzialności!!! Mieli swój styl i szli swoją drogą. Zawsze był to 

MICHAEL JORDAN, później ALLEN IVERSON. W Polsce zawsze wzorowałem się 

na Andrzeju Plucie z którym trenowałem indywidualnie i grałem w Bobrach Bytom . 

 

Kto Pana wspierał w dzieciństwie w rozwijaniu pasji sportowej? 

Zawsze rodzice oczywiście, ale to były inne czasy, dzieci grały, rodzice wiedzieli o tym, ale 

nie angażowali się tak jak teraz. Nikt nikogo nie przywoził i nie odbierał z treningu. Byliśmy 

bardziej zdani na siebie, dlatego byliśmy bardziej zaradni i sami rozwiązywaliśmy swoje 

problemy. Zainteresowanie rodziców pojawiało się dopiero jak coś zrobiłeś i stałeś się 

godnym uwagi. 

 

Jakby mógł Pan poradzić początkującym sportowcom z naszej szkoły, co zrobić, żeby 

zawodowo uprawiać sport? Jakie trzeba mieć cechy? Czy wystarczy wzrost i siła? 

Sport zawodowy to nie spacerek po parku!!! Trzeba ciężko trenować, rezygnować z wielu 

przyjemności , a co najważniejsze psychicznie radzić sobie z wieloma aspektami takimi jak: 

presja, stres, porażki itp. Oczywiście jak poradzisz sobie z tym wszystkim, to otrzymasz 

piękną przygodę i nabędziesz wiele wartościowych cech, które pomogą Ci później nie tylko w 

sporcie, ale również w biznesie, życiu osobistym czy innych aspektach. Na początku ważne, 

aby się ruszać i rozwijać cechy motoryczne, szybkość, zwinność, siłę, technikę indywidualną. 

Jak dziecko jest sprawne, to można do 15-16 roku życia w szybki sposób zmienić dyscyplinę 

sportu. Po pierwszym etapie gier i zabaw powinniśmy nabierać coraz większej świadomości 

pracy nad sobą i rozwoju. Dużym problemem w obecnych czasach jest motywacja do ciężkiej 

pracy i odpowiedzialność. Dzieci mają praktycznie wszystko, więc trzeba szukać 

dodatkowych bodźców do przełamywania swoich słabości, rozwoju talentu i wykorzystania 

potencjału!!! Jak zaczynasz trenować to twój wzrost czy predyspozycje nie mają znaczenia. 
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Nikt nie jest w stanie powiedzieć jak się rozwiniesz i jak będziesz wyglądać za kilka lat. 

BARDZO DUŻO ZALEŻY OD CIEBIE. PRAKTYCZNIE TYLKO OD CIEBIE !!! 😉 

Rozmawiał: Jan Lewandowski 
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Oni tego dnia byli wielcy 
11 października tradycyjnie odbył się w naszej szkole Dzień Wielkich Polaków. Każda chętna 

osoba mogła przebrać się za zasłużonego rodaka. Oto nasza fotorelacja z tego wydarzenia. 
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Sonda 
Za dziesięć lat widzę siebie tak… 

 

Przeprowadziłyśmy sondę w klasie 8H na temat tego, jak uczniowie widzą siebie za 10-

15 lat, kiedy będą już dorośli, ale jeszcze ciągle młodzi.  Przedstawiamy kilka ciekawych 

odpowiedzi. 

 

-Nie jestem osobą, która myślami wykracza tak daleko w przyszłość, lecz mam pewna wizje 

swojej osoby za parę lat. 

Widzę siebie jako dziennikarza. Od dawna marzę, aby pracować w tym zawodzie. Jest to 

bardzo ciekawy zawód. Dobry dziennikarz powinien umieć wychwytywać informacje, być 

kreatywnym i mieć ciekawy pomysł na dany artykuł. Myślę, że jeśli będę się starał, to osiągnę 

ten cel. 

Odchodząc od tematów zawodowych, to jednym z moich marzeń jest zamieszkanie w 

Londynie. Około 1,5 roku temu byłem w tym mieście. Uważam, że to najpiękniejsze miejsce na 

świecie, z wielką historią i wspaniałymi ludzkimi. Mam nadzieje, że kiedyś tam zamieszkam. 

Krzysztof P.  

 

-Ja widzę siebie jako młodą bizneswoman mieszkającą ze swoją drugą połówką, dwoma 

kotami i córką na najwyższym piętrze wieżowca w Nowym Jorku. 

Jagoda. M  

 

-Szczerze mówiąc, nie myślałam jeszcze o tym na poważnie. Jest wiele rzeczy, które lubię 

robić, mam wiele zainteresowań i trudno byłoby mi wybrać jedną rzecz, która interesuje mnie 

najbardziej. Jednak staram się znaleźć coś, co będzie mi odpowiadało na tyle, żebym miała 

z tego jak najwięcej korzyści, a jednocześnie aby np. wykonywany zawód sprawiał 

mi przyjemność. 

Carmel. N 

 

Podsumowując, niektórzy mają wielkie marzenia i ambitne plany na swoją przyszłość, 

a niektórzy żyją chwilą i nie zastanawiają się nad swoim życiem za kilkanaście lat. Ciekawe 

jak Wy odpowiedzielibyście na to pytanie… 

 

Pytania zadawały: Zosia Jabłońska i Gaja Galecka z klasy 8H 
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Z OKAZJI PRZYPADAJĄCEGO 14 PAŹDZIERNIKA DNIA 

EDUKACJI NARODOWEJ KLASA 7L SKŁADA WSZYSTKIM 

NAUCZYCIELOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 312 

NAJGORĘTSZE I NAJSZCZERSZE ŻYCZENIA: NIECH MOC 

BĘDZIE Z WAMI! :-) 


