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Dzisiaj opowiem o tym, z kim można zrobić wywiad.

Na tej ulicy mieszka gwiazda...

W tym numerze
możecie przeczytać
wywiady z uczniami

naszej szkoły,
którzy opowiedzieli
nam o swojej pasji.

Wywiad można
robić tak naprawdę
z każdym,
niezależnie od
tego, czy ma on
łatwą, trudną
pracę, czy ma on
jakieś
zainteresowania,
pasję. Wywiad
można
przeprowadzić z
kimkolwiek, np. z
panią fryzjerką, z
weterynarzem, z
panią ze sklepiku
szkolnego lub z
tym panem, który
codziennie rano i
wieczorem
przechadza się po
parku, a nie tylko z
burmistrzem

lub prezydentem.
Wywiad można
zrobić chociażby
ze zwykłą panią, z
trójką dzieci, która
mieszka z mężem
na piątym piętrze
w bloku na
przedmiejskiej
ulicy. Nie wszyscy
wiedzą z kim i o
czym
porozmawiać. Oto
najprostszy
przykład: z osobą
wybitną, sławną
można
porozmawiać o jej
życiorysie, o
latach szkolnych,
o tym, co
zadecydowało, że
weszła na ścieżkę

kariery. Ze zwykłą
osobą zaś można
zrobić wywiad np.
o tym, komu
zawdzięcza dobre
decyzje. Jest kilka
typów takiej
rozmowy: 1.Sonda
- to sposób
wywiadu, w
którym zbiera się
od wielu ludzi
opinie dotyczące
jednego tematu np.
w szkole,
nauczyciele mogą
przeprowadzić
sondę o tym, czy
podobają im się
lekcje.
2.Rozmowa -
przeprowadza się
ją z osobą, która

udzieli odpowiedzi
na pewien temat.
3.Relacja świadka.
To właśnie
świadek wie, co
stało się na
miejscu katastrofy!
Możne udzielić
wywiadu właśnie o
tym zdarzeniu.
4.Portret. Jest to
dłuższy wywiad, z
którego możemy
dowiedzieć się
wielu rzeczy o
sławnej osobie.
Np. o tym, z jaką
reformą jest
zupełnie zgodna, a
z jaką w ogóle się
nie zgadza lub o jej
poglądach na
różne inne tematy.

5.Wywiad
techniczny.
Przeprowadza się
go z osobą, która
specjalizuje się w
danym zawodzie i
widnieje on na
stronach gazety
branżowej. W tej
gazecie np.
inżynier górnictwa
mówi o tym, jak
głęboko zszedł
pod ziemię
ludziom, którzy też
mają pewną
wiedzę na dany
temat.

 Anna Spalińska

Porozmawiajmy! Emilia Łagun
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Przeprowadziłam wywiad z moją koleżanką z klasy, Anią Pelak.

Rozmowa z Anią Pelak

Alicja Fijołek: Jaka jest twoja pasja?
Anna Pelak: Mam wiele pasji, ale najbardziej lubię
zajęcia teatralne i Taekwon-do. Są to bardzo ciekawe
pasje, ponieważ na "teatralnych" rozwijam twórczość i
wyobraźnię, natomiast na Taekwon-do uczę się sztuki
walki i samoobrony, więc obie te rzeczy przydają mi
się w życiu codziennym.

A.F.: Jak długo to robisz?
A.P.: Na zajęcia teatralne chodzę już siedem lat, a
Taekwon-do chodzę od tego roku szkolnego. To nowa
pasja, ale bardzo mnie wciągnęła.

A.F.: Co cię do tego zachęciło, żeby połączyć te
dwie rzeczy?
A.P.: No cóż, jeśli chodzi o Taekwon-do, to zawsze
chciałam walczyć, a na zajęcia teatralne powiodła mnie
twórczość, talent i chęć zawierania przyjaźni.

A.F.: Czy chodzisz na jakieś jeszcze zajęcia
pozalekcyjne?
A.P.: Jeśli mam wymienić wszystkie to są to: teatralne,
łucznictwo, gra na gitarze, Taekwon-do i uczę się też
języka rosyjskiego. Po prostu nie lubię się nudzić.

A.F.: Czy chcesz dalej rozwijać swoje pasje?
A.P.: Oczywiście, bo są wspaniałe i uwielbiam je
rozwijać. To sprawia, że jestem ciekawszym
człowiekiem.

A.F.: Czy wcześniej miałaś jakieś inne
zainteresowania, jeśli tak to jakie?
A.P.: Tak, wcześniej chodziłam na Flamenco, to taki
hiszpański taniec.

A.F.: Co sprawiło, że już tego nie rozwijasz?
A.P.: Niestety taniec nie jest dla mnie, nie
zainteresowało mnie to, po prostu moim zdaniem nie
umiem tańczyć.

A.F.: Czy mimo wszystko lubiłaś się tym
zajmować?
A.P.: Tak średnio, nie spodobało mi się to, nie
nadążałam, nie robiłam postępów.

A.F.: Czy lubisz rozwijać swoje obecne pasje?
A.P.: Oczywiście, czasem tak się cieszę, że pójdę na
zajęcia, że nie mogę usiedzieć na lekcjach.

A.F.: Czy według ciebie warto mieć pasję?
A.P.: Jasne, pasja to bardzo potrzebna rzecz, bez niej
niestety większość ludzi myśli, że nie ma talentu.

A.F.: Czy przydadzą ci się w przyszłości te
umiejętności, które trenujesz?
A.P.: Myślę że tak, dzięki nim będę mieć lepszy start
w przyszłość, bardzo chciałabym pracować jako
aktorka, muzyk albo tłumacz języka rosyjskiego.

A.F.: Dziękuję bardzo za wywiad.
A.P.: Ja również dziękuję, zawsze do usług.

Alicja Fijołek

Ania Pelak JZ
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Alicja Starzec: Jaka jest Twoja pasja?
Pola Mastalska: Moja pasja to gimnastyka.

AS: Jak długo tym się interesujesz?
PM: Gimnastyka interesuje mnie już pięć lat.

AS:  Czy chodzisz na jakieś zajęcia, na których
rozwijasz tę pasję?
PM: Tak, chodzę na zajęcia gimnastyczne. Jedne z
nich odbywają się w naszej szkole, o 7:15 w
poniedziałki, środy i co drugi piątek. Chodzę także na
zajęcia "Ocelot" we wtorki, czwartki i piątki o godzinie
17:00.

AS: Jaka jest Twoja ulubiona figura gimnastyczna?
PM:  Moje ulubione ćwiczenia to przejście w przód,
lubię też robić salto w tył, ale umiem je robić tylko na
trampolinie.

AS: A jaka jest najtrudniejsza figura gimnastyczna,
którą potrafisz wykonać?
PM: Dla mnie najtrudniejsze jest salto w tył.

AS: Czy masz jakąś specjalną dietę?
PM: Nie mam żadnej diety. Uwielbiam słodycze, moim
ulubionym batonikiem jest „Mars”. Lubię też jeść
pierogi ruskie.

AS: Jaka jest Twoja ulubiona muzyka, do której
ćwiczysz?
PM: Moja ulubiona muzyka bardzo często się zmienia.
Aktualnie moją ulubioną piosenką jest Imagine Dragons
– „Radioactive”.

AS: Jak uważasz, na jakim stopniu gimnastyki
jesteś?
PM: Myślę, że jestem na dość wysokim poziomie.

AS: Czy wcześniej interesowałaś się czymś innym?
PM: Tak, wcześniej interesowałam się jazdą konną i
tańcem. Zrezygnowałam z nich, ponieważ przestały mi
się podobać. Możliwe jest jednak, że w niedalekiej
przyszłości będę jeździć konno.

AS: Jak sądzisz, czy gimnastyka jest potrzebna w
życiu?
PM: Uważam, że nie jest to bardzo potrzebne w życiu,
ale może to pozytywnie wpłynąć na zdrowie.

AS: Czy chcesz dalej rozwijać swoją pasję?
PM: Tak, zamierzam ją rozwijać do późnego wieku,
ponieważ bardzo mi na niej zależy. Jeśli nadal będę w
stanie trenować gimnastykę, chciałabym powiązać z
nią przyszłość.

AS: Czy uważasz, że warto mieć swoją pasję?
PM: Tak, ponieważ warto mieć coś, do czego dąży się
w życiu.

AS: Jakie pasje mogą mieć inni?
PM: Każdy może mieć inne zainteresowania. Ważne,
żeby robić to z sercem i oddać temu swój czas i
zaangażowanie.

AS: Dziękuję z wywiad.
PM: Ja również.

Alicja Starzec

Przeprowadziłam wywiad z moją koleżanką z klasy Polą Mastalską, której pasją jest gimnastyka.

Rozmowa z Polą Mastalską

Pola Mastalska JZ
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Amelia Ekiert: W wieku ilu lat zaczęłaś grać na
wiolonczeli?
Kinga Stachowska: Na wiolonczeli zaczęłam grać w
wieku 7 lat. Na lekcje uczęszczam teraz do
Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Lubinie.

A.E.: Kto uczy Cię gry na tym instrumencie? 
K.S.: Gry na wiolonczeli uczy mnie pani Anna Szpil.
Uczy ona także we Wrocławiu i kilku innych miastach
.
A.E.: Jak często trenujesz?
K.S.: Na wiolonczeli trenuję codziennie po pół godziny.

A.E.: Czy dźwięki wiolonczeli przeszkadzają twoim
sąsiadom?
K.S.: Na razie żadni sąsiedzi nie przychodzą się
skarżyć, dlatego myślę, że im to nie przeszkadza.

A.E.: Jak wygląda wiolonczela?
K.S.: Wiolonczela wygląda jak duże skrzypce. Ma
także otwory w kształcie litery ,,S’’.

A.E.: Czy gra na wiolonczeli jest łatwa czy trudna?
K.S.: To zależy czy masz w tym wprawę i czy grałeś
kiedykolwiek. Osobiście uważam, że jest to bardzo
łatwe.

A.E.: Czy gra na wiolonczeli sprawia Ci
przyjemność?
K.S.: Tak, ponieważ wiolonczela mimo swoich wielkich
rozmiarów wydaje z siebie przepiękne odgłosy.

A.E.: Czy występowałaś kiedyś na koncercie?
K.S.: Tak, 30 stycznia występowałam w Centrum
Kultury ,,Muza". Zagrałam utwór ,,Sonata".

A.E.: Czy chciałaś grać na innym instrumencie niż
wiolonczela? 
K.S.: Tak, chciałam grać na skrzypcach. Jednak po
pewnym czasie uczęszczania na zajęcia
zrozumiałam, że jest to dla mnie zbyt kłopotliwe. Na
szczęście na drugi dzień zadzwoniła do mnie pani Ania
i powiedziała, abym już jutro zaczęła grać na
wiolonczeli.

A.E.: Jak dbasz o swój instrument?
K.S.: Wycieram go mokrą ściereczką. Czyszczenie
wiolonczeli jest trudne i czasochłonne, ponieważ gdy
gram, to na strunach zostaje kalofonia, czyli biały
proszek, którym naciera się struny.

A.E.: Czy od grania bolą cię palce?
K.S.: Palce mnie nie bolą, lecz mięśnie, ponieważ gdy
mocno naciskam na smyczek i podnoszę rękę do
góry, to zaczynam czuć ból i zmęczenie.

A.E.: Czy będziesz kontynuować grę na tym
instrumencie?
K.S.: Zostały mi jeszcze dwa lata w szkole muzycznej
1 stopnia .Jeśli ukończę naukę w tej szkole, być może
będę się uczyć w szkole 2 stopnia w Legnicy.

A.E.: Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.

Amelia Ekiert

Ostatnio przeprowadziłam wywiad z Kingą Stachowską uczennicą klasy 5b, której pasją jest gra na
wiolonczeli. Zadałam jej kilka pytań.

Rozmowa z Kingą Stachowską

Kinga Stachowska JZ
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Amelia Spieć: Od jak dawna trwa twoja przygoda
ze śpiewem?
Alena Tomaszewska: Śpiewam tak naprawdę od
małego dziecka. Na początku śpiewałam w domu, a
później zaczęłam uczęszczać na zajęcia wokalne do
Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie, na które
chodzę już od dwóch lat.

AS: Dlaczego na zajęcia wokalne chodzisz do
MDK, a nie gdzieś indziej? Co Ci się tam podoba?
AT: Uczęszczam do MDK, ponieważ uczy tam
wspaniała osoba, która jest świetnym fachowcem od
emisji głosu – pani Ania Piwowarczyk.

AS: Co to tak naprawdę jest śpiew?
AT: Jest to ciężka praca, która wymaga dyscypliny i
dobrej organizacji. Jeżeli się coś bardzo kocha, to nie
myśli się o zmęczeniu, tylko czerpie się radość z tego,
co się robi.

AS: Dlaczego śpiewasz, a na przykład nie
tańczysz?
AT: Śpiewam, ponieważ to jest moja pasja i sprawia mi
to ogromną przyjemność. Dodatkowo gram jeszcze na
fortepianie i chodzę do szkoły muzycznej 1 stopnia.
Naprawdę kocham  śpiewać.

AS: Sama chciałaś się zapisać na śpiew, czy ktoś
cię do tego namówił?
AT: Nikt mnie nie namawiał do śpiewania. Na
pierwszym konkursie pani, która prowadziła konkurs i
prowadziła zajęcia ze śpiewu powiedziała, że bardzo
ładnie śpiewam i mam talent.

AS: Ile konkursów masz już za sobą? Co jest
Twoim największym sukcesem?
AT: Za sobą mam wiele konkursów, więc trudno to
zliczyć. Dla mnie mój największy sukces to śpiewanie
dla siebie i od serca. Bardzo ważne jest również
interpretowanie piosenki, a nie śpiewanie jej dla
wygranej.

AS: Jaki swój występ najbardziej pamiętasz?
AT: Najbardziej pamiętam występ na ogólnopolskim
konkursie FUMA w Zielonej Górze, ponieważ
panowała tam wspaniała atmosfera, której nie da się
zapomnieć i zawarłam tak wiele przyjaźni.

AS: Jaki typ piosenek lubisz śpiewać najbardziej?
AT:  Jestem otwarta na wszystkie style piosenek. Nie
mam ulubionego utworu. Najbardziej lubię śpiewać w
stylu pop, ale lubię również śpiewać ballady, które mnie
odprężają i czuję się dobrze śpiewając je.

AS: Czy chcesz, aby w przyszłości Twoja pasja
była powiązana z zawodem, który będziesz
wykonywać, czy raczej śpiewanie pozostanie
Twoim hobby?
AT: Oczywiście chcę być w przyszłości piosenkarką.
Mogłabym uczyć dzieci śpiewu. Chciałabym również
kontynuować moją grę na fortepianie. Myślę, że cała
moja przyszłość będzie powiązana z muzyką.

AS: Gdzie możemy Cię usłyszeć?
AT: Można mnie usłyszeć na YouTubie, na kanale
„Alena Tomaszewska”, a już niebawem na mojej nowej
stronie internetowej: alena.pl.

AS: Życzę Ci wspaniałej kariery i dziękuję za
rozmowę.
Amelia Spieć

Alena Tomaszewska ma 12 lat i chodzi ze mną do klasy. Jej pasją jest śpiewanie, więc postanowiłam
przeprowadzić z nią wywiad.

Rozmowa z Aleną Tomaszewską

Alena Tomaszewska archiwum
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Julia Banasiak: Jak zaczęła się Twoja przygoda z
piłką nożną?
Fabian Sowiecki: Wróciłem z przedszkola i mama
zapytała mnie: "Czy nie chciałbyś pójść pobiegać na
boisko?". Nie wiedziałem, że idę na trening. Mamusia
zaprowadziła mnie na trening z panem, który mnie
trenuje do dzisiaj.

JB: Dlaczego kontynuujesz treningi z tym panem?
FS: Nie zależy to ode mnie, ponieważ to klub wybiera
trenerów.

JB: Klub? Czyli trenujesz w profesjonalnym
klubie?
FS: Należę do Akademii Piłkarskiej Zagłębia Lubin.
Zawodnicy trenujący ze mną rekrutowani są z całej
Polski, a jeśli zostają wybrani, przeprowadzają się do
bursy przy Akademii. 

JB: Od ilu lat trenujesz?
FS: Zacząłem grać w piłkę w wieku czterech lat, czyli
uprawiam ten sport przez siedem lat.

JB: Dlaczego trenujesz piłkę nożną, a nie inny
sport?
FS: Trenuję piłkę nożną, ponieważ jest w niej dużo
emocji, można się nieźle zmęczyć i do tego w piłkę
gram po tacie.

JB: Czy Twój tata odnosił jakieś sukcesy?
FS: Mój tata odnosił sukcesy, ale niestety nie udało mu
się pojechać na zgrupowania kadry Polski z powodu
kontuzji.

JB: Czy treningi nie przeszkadzają Ci w nauce?
FS: Treningi nie utrudniają mi nauki, mam dobre wyniki
na lekcjach. Wyjazdy na dłuższe turnieje sprawiają, że
tracę najwyżej jeden dzień w szkole. Jest tak, bo
turnieje rozgrywają się w weekendy.

JB: Jakie cechy musi posiadać profesjonalny
piłkarz?
FS: Aby być dobrym piłkarzem trzeba być:
wytrzymałym, grzecznym i zdyscyplinowanym.

JB: Co motywuje Cię do regularnego treningu?
FS: Do regularnego treningu motywuje mnie to, że
kiedyś będę grał w dobrym klubie np. Manchester
United i będę zarabiał pieniądze.

JB: Czy stosujesz specjalną dietę?
FS: Dostałem dietę od fizjoterapeuty, polega ona na
jedzeniu dużej ilości węglowodanów, potasu i witaminy
C. Stosuję ją, ale oczywiście są wyjątkowe dni, w które
pozwalam sobie zjeść coś niezdrowego, np. pizzę.

JB: Czy masz jakąś osobę, która jest dla Ciebie
wzorem?
FS: Moim wzorem jest Robert Lewandowski, ponieważ
wychowywał się w  bardzo trudnych warunkach, a
teraz jest bardzo dobrym piłkarzem, ja też marzę o
takiej karierze.

JB: Czy kiedy osiągniesz swój cel nie będzie Ci
przeszkadzała sława?
FS: Kiedy osiągnę swój cel i zostanę sławnym
piłkarzem nie będzie mi przeszkadzała sława,
ponieważ od zawsze dążę do tego, aby być znanym.

JB: Życzę Ci spełnienia marzeń i dziękuję za
rozmowę.
Julia Banasiak

Zadałam kilka pytań mojemu koledze Fabianowi Sowieckiemu, którego pasją jest gra w piłkę nożną.

Rozmowa z Fabianem Sowieckim

Fabian Sowiecki archiwum
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Reporter: Jak to się stało, że zaczęłaś jeździć
konno?
Amelia: Pierwszą jazdę zaproponowała mi moja
przyjaciółka. Spróbowałam i bardzo mi się spodobało.
Pani prowadząca jazdę pochwaliła mnie i powiedziała,
że bardzo dobrze daję sobie radę i już na trzeciej lekcji
spuściła mnie z lonży.

R: Co to jest „lonża”?
A: To taka lina, którą przyczepia się do ogłowia, aby
inna osoba, która nie jeździ wtedy na koniu, miała nad
nim panowanie. Używa się tego, aby nauczyć ucznia
jeździć konno.

R: Od ilu lat jeździsz konno?
A: Od dwóch i pół roku. Staram się jeździć regularnie,
ale gdy mam ważny sprawdzian lub inne ważne
wydarzenie, nie mogę przyjść na jazdę. Później jednak
staram się to nadrobić. Staram się jeździć
przynajmniej raz w tygodniu, ale gdy mam czas,
trenuję nawet trzy razy. Na wakacje jeżdżę na obozy z
jazdy konnej, czasami udaje mi się to nawet dwa razy
w ciągu dwóch miesięcy. Poza tym często przychodzę
po prostu do stajni.

R: Przychodzisz do stajni, ale nie jeździsz wtedy
konno?
A: Bywam w stajni, nawet gdy nie jestem umówiona na
jazdę. Pomagam tam w różnych rzeczach. Sprzątam
w boksach, pomagam prowadzić jazdę, porządkuję
stajnię, siodłam i wyprowadzam na pastwisko konie.  

R: Czy masz własnego konia?
A: Nie, ale chciałabym go posiadać. Łączy się to
jednak z wieloma obowiązkami i kosztami. Samo
kupno konia jest już bardzo kosztowne, a przecież
trzeba go jeszcze wykarmić i składać wizyty u
weterynarza, czy podkuwać go.

R: Czyli posiadanie konia to duży obowiązek?
A: Oczywiście! Potrzebny jest też sprzęt do opieki nad
nim, oraz sprzęt jeździecki, czyli na przykład siodło,
ogłowie, czy czaprak. Musiałabym przy nim być
przynajmniej raz, czy dwa razy w tygodniu. Miałabym
też ograniczony czas na inne wyjazdy podczas ferii
czy wakacji. Jeśli byłoby to ważne, mogłabym
poprosić koleżankę o jedną wizytę przy koniu, ale
przecież byłby to mój koń…

R: Co czujesz jeżdżąc konno?
A: Na pewno zapominam wtedy o wszystkim, co mnie
stresuje. Kiedy mam jakiś ważny sprawdzian, staram
się dzień wcześniej pojechać do stajni. Czuję się wtedy
inaczej. Zapominam o wszystkich problemach i
skupiam się tylko na poprawności wykonywania
ćwiczeń.

R: Jaki rodzaj jazdy najbardziej lubisz ćwiczyć?
A: Najbardziej lubię skoki, ale również ujeżdżenie. Są
to moje ulubione style, ale oprócz tego są też inne,
takie jak cross lub wyścigi. Cross jest dyscypliną, w
której jeździ się na padoku, ale przeszkody są jakby z
terenu. Na przykład trzeba skakać przez powalone
drzewo czy wskoczyć z koniem do jeziora. Trzeba
tam skakać na czas.

R: Co to są odznaki jeździeckie i czy jakąś
posiadasz?
A: Nie. Nie posiadam żadnej odznaki. Chciałabym
jednak taką zdobyć. Na wakacje będę zdawać test na
brązową odznakę. Mam nadzieję, że mi się uda.
Odznaki to małe medale, upoważniające do
startowania w zawodach wyższej rangi.

R: Chcesz powiązać swoją przyszłość z pasją?
A: Na pewno chcę jeździć w przyszłości, lecz nie chcę
tego robić zawodowo. Chcę, aby to była moja pasja tak
długo, jak będzie mi na to pozwalało zdrowie.

R: Dziękuję za rozmowę.
Wiktoria Janiel

Amelia Spieć bardzo lubi zwierzęta. Ma małego pieska, którego nazwała Hilary. W szczególności jednak
uwielbia konie. Jej pasją jest jazda konna. Postanowiłam przeprowadzić z nią wywiad.

Rozmowa z Amelią Spieć

Amelia Spieć WJ
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Anna Pelak: Jaka jest twoja pasja?
Filip Halusiak: Moją pasją jest piłka nożna.

A.P.: Jak długo grasz w piłkę?
F.H.: Gram od sześciu lat.

A.P.: Czy chodzisz na jakieś zajęcia pozalekcyjne
doskonalące twoją pasję?
F.H.: Tak, chodzę do Zagłębia Lubin.

A.P.: Jak oceniasz swoje umiejętności?
F.H.: Moim zdaniem gram dobrze, ale są ode mnie
lepsi gracze.

A.P.: Czy wcześniej interesowałeś się innym
sportem?
F.H.: Tak, interesowałem się piłką ręczną, siatkówką i
lekkoatletyką.

A.P.: Czyli jesteś wysportowany! Czy dalej
rozwijasz wcześniej wymienione pasje?
F.H.: Tak, jasne Aniu! Ale i tak najbardziej lubię
chodzić na treningi piłki nożnej.

A.P.: Czy czasem nie chce Ci się iść trenować?
F.H.: Są takie momenty, ale zdarza się to bardzo
rzadko.

A.P.: Jak długo chcesz rozwijać swoje umiejętności
z piłki nożnej?
F.H.: Chciałbym doskonalić swoje umiejętności  do
perfekcji, tak długa jak to możliwe.

A.P.: Czy uważasz, że warto mieć pasję?
F.H.: Tak, uważam, że warto mieć pasję, ponieważ
bez pasji wiele osób myśli, że nie ma talentu.

A.P.: Czy każdy może mieć inną pasję?
F.H.: Oczywiście! Każdy powinien robić to, w czym
czuje się najlepiej. Nie każdy musi lubić sport.

A.P.: Czy przestrzegasz specjalnej diety, aby
utrzymać formę?
F.H.: Nie, ale nie zmienia to faktu, że odżywiam się
zdrowo.

A.P.: Czy masz ulubione jedzenie, którego nie
powinieneś jeść?
F.H.: Nie. Jem zdrowo i właśnie takie jedzenie lubię.

A.P.: Czy masz jakąś osobę  lub zwierzątko, dla
której wygrywasz spotkania?
F.H.: Nie, robię to dla siebie i swojej satysfakcji.

A.P.: Czy wszyscy w drużynie Cię lubią?
F.H.: Tak, jestem bardzo lubiany i sam lubię swoich
kolegów.

A.P.: Jakiego jesteś wzrostu?
F.H.: Aktualnie mam 159 centymetry wzrostu.

A.P.: Ile ważysz?
F.H.: Ważę około 35 kilogramów i niestety mam
niedowagę.

A.P.: Czy masz ulubiony kolor?
F.H.: Tak, moim ulubionym kolorem jest  niebieski.

A.P.: Lubisz czytać, czy to Cię uspokaja?
F.H.: Bardzo lubię czytać, ale nie jestem spokojniejszy
po lekturze.

A.P.: Bardzo dziękuję za wywiad i życzę Ci wielu
sukcesów!
F.H.: Ja również dziękuję.

Anna Pelak

Filip Halusiak to mój kolega z klasy. Bardzo lubi sport i o tym z nim porozmawiałam.

Rozmowa z Filipem Halusiakiem

Filip Halusiak JZ
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Miłosz Kaczmarek: Co czujesz, kiedy malujesz
swoje kolejne dzieło?
Jagoda Sołtysiak: Zazwyczaj kiedy maluję, mam
jakiś powód. Rzadko wynika to z nudy w domu. O
dziwo, część moich prac powstawała, kiedy byłam zła
albo byłam wyjątkowo smutna. I wtedy to sprawiało, że
czułam się znacznie lepiej. Często podczas malowania
słucham muzyki, która jest dla mnie inspirująca i
pomaga mi się skupić. Zwykle malując myślę o moim
życiu – nie wiem dlaczego, ale domyślam się, że
dlatego, że moja uwaga jest bardzo podzielna i muszę
myśleć o czymś jeszcze (śmiech). Rozmyślam też o
przyjaciołach, najwięcej moich prac powstało właśnie o
takiej tematyce.

MK: Kto odkrył w Tobie talent do malowania?
JS: Myślę, że nikt nie musiał go odkrywać. Po prostu
zawsze podobały mi się manualne czynności. Kiedy
byłam mała, malowałam wiele obrazków, które moja
mama wywieszała na ścianie w pracy. Następnie
robiła zdjęcia i pokazywała koleżankom, którym
bardzo podobały się moje prace. Już wtedy można to
było nazwać „talentem”.

MK: Od ilu lat malujesz?
JS: Nie mogę konkretnie określić, ponieważ każde
dziecko lubi coś czasem narysować, nawet od
niechcenia. Ja robiłam to zapewne powoli, kiedy się
rozwijałam. Ale około czwartej klasy do moich obrazów
zaczęłam przywiązywać coraz więcej wagi, a do tego
dokupywałam kolejne, dodatkowe narzędzia do swojej
pracy.

MK: Z jakich obrazów jesteś zadowolona
najbardziej?
JS: Najbardziej jestem zadowolona z tych, nad którymi
pracowałam najdłużej i oczywiście podobają mi się już
po zakończeniu pracy. Są też takie, których nikomu
nie pokazałam – może się to wiązać z uczuciami, o
których nie mam ochoty rozmawiać.

MK:  Jaki temat prac najbardziej Cię interesuje?
JS: Są to prace wykonywane farbami akwarelowymi.
Są delikatne i nieco rozmyte. Bardzo lubię ten efekt,
dlatego też staram się do niego dążyć również w
moich obrazach.

MK: A teraz odwróćmy pytanie: czego nie lubisz
malować?
JS: Nie przepadam za malowaniem wydarzeń
historycznych, symboli narodowych albo wielu osób
naraz. Potrzeba do tego bardzo dużo czasu, aby efekt
końcowy był satysfakcjonujący. Niestety, takie prace
musiałam malować najczęściej do szkoły jako zadanie
domowe. Denerwowałam się brakiem czasu i takie
prace nie zawsze mi się udają.

MK: Skąd czerpiesz wiedzę na temat malowania?
JS: Wiele trików nauczyłam się dzięki YouTube
(śmiech). Łatwiej jest mi zrozumieć, o co chodzi, kiedy
obejrzę jakiś film. W końcu zawsze mam telefon przy
sobie i wolę dodatkowe informacje wyszukać w
Internecie niż kupować nowe książki co jakiś czas.

MK: Jakie masz perspektywy na przyszłość?
JS: Nie wydaje mi się, aby moje zainteresowanie
mogło się powiązać z moją przyszłą pracą. Nie wiem,
czy obecnie jest zapotrzebowanie na przykład na
grafików. Nie jestem też pewna, co chciałabym w
przyszłości robić, ale uważam, że lepiej bym się
utrzymała w innym zawodzie. Zresztą, pożyjemy,
zobaczymy! (śmiech)

MK: Dziękuję za rozmowę.
Miłosz Kaczmarek

Jagoda Sołtysiak ma duszę artysty. Jest bardzo kreatywna i pozytywna. Jej dzieła są starannie i
szczegółowo wykonane, a w swoje prace wkłada mnóstwo serca. W wywiadzie zdradzi nam sekrety
swojej pasji.

Rozmowa z Jagodą Sołtysiak

praca Jagody Jagoda Sołtysiak
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Dziś przeprowadzę wywiad z Julią Kipiel, która uwielbia jazdę na wrotkach.

Rozmowa z Julią Kipiel

S.C.: Ile czasu jeździsz na wrotkach?
JK: Na wrotkach jeżdżę troszkę mniej niż rok, a jazdę
na wrotkach zaczęłam w kwietniu

S.C.: Co było twoją inspiracją?
JK: Może to trochę zabawne, ale zainspirowałam się
pierwszym odcinkiem "Soy Luny", gdy zobaczyłam jak
jeżdżą, pomyślałam że też tak chcę.

S.C.: Czy poza wrotkami interesujesz się też czymś
innym?
JK: Interesuje mnie szycie oraz taniec.

S.C.: Jakie masz wrotki?
JK: Mam biało-czarne figurowe wrotki, a kupiłam je w
Decathlonie.

S.C.: Jakie jest twoje ulubione miejsce do jazdy?
JK: Moim ulubionym miejscem jest skatepark,
ponieważ jest tam bardzo dużo miejsca do jazdy.

S.C.: Gdzie najbardziej chciałabyś pojechać
pojeździć na wrotkach?
JK: Najbardziej chciałabym pojechać na wrotkowisko,
to marzenie chyba każdego wrotkarza.

S.C.: Czy chciałabyś pojeździć kiedyś na wrotkach
z kimś z rodziny?
JK: Tak, chciałabym pojechać z moją siostrą.

S.C.: Czy chciałabyś zmienić coś w zasadach
rolek?
JK: Tak, chciałabym, żeby na zawodach nie było tylko
duetów damsko-męskic, tylko też damsko-damskie i
męsko-męskie.

Szymon Czyczerski

Julia na fiszce JZ


	W tym numerze możecie przeczytać wywiady z uczniami naszej szkoły, którzy opowiedzieli nam o swojej pasji.
	Dzisiaj opowiem o tym, z kim można zrobić wywiad.

	Na tej ulicy mieszka gwiazda...
	Przeprowadziłam wywiad z moją koleżanką z klasy, Anią Pelak.

	Rozmowa z Anią Pelak
	Przeprowadziłam wywiad z moją koleżanką z klasy Polą Mastalską, której pasją jest gimnastyka.

	Rozmowa z Polą Mastalską
	Ostatnio przeprowadziłam wywiad z Kingą Stachowską uczennicą klasy 5b, której pasją jest gra na wiolonczeli. Zadałam jej kilka pytań.

	Rozmowa z Kingą Stachowską
	Alena Tomaszewska ma 12 lat i chodzi ze mną do klasy. Jej pasją jest śpiewanie, więc postanowiłam przeprowadzić z nią wywiad.

	Rozmowa z Aleną Tomaszewską
	Zadałam kilka pytań mojemu koledze Fabianowi Sowieckiemu, którego pasją jest gra w piłkę nożną.

	Rozmowa z Fabianem Sowieckim
	Amelia Spieć bardzo lubi zwierzęta. Ma małego pieska, którego nazwała Hilary. W szczególności jednak uwielbia konie. Jej pasją jest jazda konna. Postanowiłam przeprowadzić z nią wywiad.

	Rozmowa z Amelią Spieć
	Filip Halusiak to mój kolega z klasy. Bardzo lubi sport i o tym z nim porozmawiałam.

	Rozmowa z Filipem Halusiakiem
	Jagoda Sołtysiak ma duszę artysty. Jest bardzo kreatywna i pozytywna. Jej dzieła są starannie i szczegółowo wykonane, a w swoje prace wkłada mnóstwo serca. W wywiadzie zdradzi nam sekrety swojej pasji.

	Rozmowa z Jagodą Sołtysiak
	Dziś przeprowadzę wywiad z Julią Kipiel, która uwielbia jazdę na wrotkach.

	Rozmowa z Julią Kipiel

