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BYLE DO DZWONKA                       
 

 

 
 
 

TEMAT NUMERU PASJE, CELE, MARZENIA – czyli jak 
żyć pełnią życia? 
 

Bądź kowalem własnego losu, zadbaj o swój rozwój i szczęśliwą przyszłość. Uwierz 

w siebie, odkryj swoje zainteresowania, oddaj się najśmielszym pasjom, żyj ciekawie, 

realizuj marzenia i spełniaj się, bo bierność nie sprzyja budowaniu szczęścia. Mimo 

porażek i wiatru w oczy warto iść drogą, którą się obrało. Warto trwać w tym, co 

daje nam poczucie pełni życia. 
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Drodzy Czytelnicy! 
 
 
Kolejny numer dedykujemy wszystkim 

pasjonatom, tym, którzy są ciekawi świata, zdolni 

do marzeń i mają wyobraźnię bez granic, tym, 

którzy wierzą w siebie, mają odwagę pytać, 

sięgać dalej, spoglądać inaczej.  

 

Ten, kto ma wizję i odwagę, by jej bronić, z 

pewnością osiągnie sukces. Pamiętaj, „marzenia 

się spełniają, tylko mocno, mocno w nie wierz”.  

 

Miłej lektury życzy, 
Magdalena Nyga  

opiekun Koła dziennikarskiego 
 

 

 

Czy warto marzyć? – sonda 

 

Bez marzeń, nasze życie nie ma sensu. Jeżeli 

marzymy mamy cel, do którego dążymy i to staje 

sie motorem wszystkich naszych działań. Świat 

staje się piękniejszy i barwniejszy. A to co 

osiągniemy jest bardziej przez nas doceniane i 

wartościowe, ponieważ długo nad tym 

pracowaliśmy.  

Martyna, kl. III d  

 

Warto marzyć, lecz jeszcze bardziej warto 

zamieniać nasze marzenia na plany. To daje nam 

większą mobilizację, do osiągnięcia 

wyznaczonych celów. Pamiętajmy, ze jeśli 

potrafimy cos zaplanować, potrafimy to także 

zrealizować, wystarczy tylko nad tym pracować.  

Julia, kl. III c  

 

Czy warto marzyć? Marzenia są nieodłącznym 

elementem życia człowieka, marzy każdy, bogaty 

czy biedny, są marzenia dalekosiężne jak i te 

bliskie, tylko trzeba umieć je przeanalizować, 

odpowiednio zabrać się za ich realizację, aby 

mogły się spełnić. Uważam że każde, nawet te 

wydawałoby się  niemożliwe marzenia są realne, 

lecz to od nas zależy, czy podejmiemy adekwatne 

kroki, które przybliżą nas do osiągnięcia celu. 

Uważam że warto marzyć, kim bylibyśmy bez 

marzeń, które napędzają nas do działania?  

Aleksandra, kl. III c 

 

Marzenia nadają naszemu życiu kolorów. 

Człowiek pozbawiony marzeń odczuwa w życiu 

pustkę, nicość, nic go nie cieszy. Marzenia nie 

należą do sfery materialnej, a bardziej 

wartościowej – duchowej, która zbawiennie 

wpływa na nasz rozwój. Uważam, że warto, a 

nawet trzeba marzyć.  

Jakub, kl. I f 

 

Sondę przeprowadziła Aleksandra Morus, 

kl. III c 
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Wiem, co chciałabym robić 

w przyszłości – rozmowa 

z Moniką Drobiszewską 

 

Czy od  zawsze interesowały cię języki obce? 

Języki obce interesowały mnie od małego, 

ponieważ duża część mojej rodziny mieszka w 

Anglii, a ja podczas wizyt miałam okazję 

obserwować tamtejszą kulturę i zafascynować się 

językiem angielskim. Dodatkowo moją pasję 

lingwistyczną mogłam rozwijać dzięki 

zagranicznym bajkom i serialom, które 

oglądałam. 

 

Ile znasz języków? Jeżeli są takie, których 

nauki nie oferuje twoja szkoła, to w jaki 

sposób się ich uczysz? 

Biegle posługuję się językiem polskim, 

angielskim i hiszpańskim, a w stopniu 

komunikatywnym rosyjski i niemiecki. Obecnie 

mam możliwość uczenia się dwóch języków, ale 

dzięki szkole w Wielkiej Brytanii udoskonaliłam 

swój angielski i nauczyłam się hiszpańskiego 

oraz niemieckiego. Aby utrwalać i poszerzać 

swoją wiedzę korzystam z różnych aplikacji 

internetowych, które w nauce języków są bardzo 

pomocne. Dodatkowo zajmuję się tłumaczeniem 

moich ulubionych seriali, co również bardzo 

pomaga mi w nauce. 

 

Czy wiążesz przyszłość ze swoją pasją? 

Tak, w przyszłości chciałabym zostać 

tłumaczem. Ten zawód da mi możliwość 

rozwoju i robienia tego, co lubię jednocześnie. 

 

Czy masz jeszcze inne zainteresowania? 

Interesuję się wieloma rzeczami. Od książek po 

sport i zdrowie odżywianie, jednak moją 

największą pasją zawsze będą języki obce. 

 

Co poradziłabyś innym, by udało im się 

osiągnąć ich cele? 

Ludzie bardzo często wyznaczają 

sobie ambitne cele, ale nawet 

najmniejsze niepowodzenia podcinają 

im skrzydła, a słomiany zapał 

uniemożliwia zrealizowanie pragnienia. 

Najważniejsza w osiągnięciu 

wymarzonego celu jest determinacja i 

samozaparcie. Musimy ciężko pracować i się nie 

poddawać, nawet jeśli nasza droga do realizacji 

zamierzeń jest kręta i pełna przeciwności.        

Myślę, że przysłowie „bez pracy nie ma kołaczy” 

jak najbardziej oddaje trud, jaki wiąże się ze 

spełnianiem naszych marzeń. Jeśli się nie 

wysilimy i nie włożymy całego serca w dążenie 

do realizacji planów, to nie osiągniemy sukcesu.  

Wywiad przeprowadziła: 

 Dominika Słomska, kl. III c 
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Podróże – te małe i te duże, 

czyli pasja do podróżowania 

 

Od kiedy tylko pamiętam zawsze lubiłam 

odkrywać nieznane krainy. Podróże stały się 

nieodłączną częścią mojej fascynacji. Jako 

dziecko traktowałam je jak rozrywkę, teraz, stały 

się one moją pasją. 

 

Od zawsze interesowały mnie różnice kulturowe 

dzielące społeczności. Mimo to, iż w oddalonych 

od siebie krajach są one wyraźniejsze, nawet w 

sąsiednim mieście możemy zauważyć pewne 

rozbieżności wynikające z tradycji. Nie musimy 

jechać do Afryki, aby poznać 

odmienne obyczaje czy 

zachowania. Na przykład, w 

polskich górach, większość osób 

mówi gwarą, która bardzo różni się 

od polszczyzny, którą posługujemy 

się na co dzień.  

 

Uważam, że miłość do podróżowania trzeba w 

sobie zaszczepić i rozwijać ją. Wspomagając się 

słowami wielu zapalonych podróżników, mogę 

stwierdzić, iż prawdziwą podróżą można nazwać 

poznanie danego miejsca na własną rękę, 

odstępując przy tym od wygód 5-gwiazdkowego 

hotelu. „Będę starał się was zachęcić do wyjścia 

ze swojej strefy komfortu, do rezygnacji z 

pomocy biur podróży i samodzielnej eksploracji 

wybranego kraju. W ten sposób nie tylko 

oszczędzicie pieniądze, ale przede wszystkim 

nabierzecie wiary w swoje możliwości, 

przeżyjecie swoją własną przygodę, a satysfakcja 

po takich wakacjach smakuje lepiej od 

najpiękniejszych wakacjach All Inclusive” – pisze 

znany podróżnik – Marek Warmuz. 

 

Sama, z prawdziwym podróżowaniem zetknęłam 

się już dawno temu. Często mieszkałam w 

hostelach, wynajętych domkach czy nawet w 

domu nieznanych mi wcześniej osób. 

Podróżowanie pomaga mi lepiej zrozumieć 

innych i odejść od oceniania świata i jego 

mieszkańców według utartych schematów. 

Pozwala obserwować otoczenie i wchłaniać 

wiedzę przekazywaną w przeróżnych kręgach 

kulturowych. Uczy samodzielności i 

zachowywania zimnej krwi w sytuacjach 

kryzysowych. 

 

Pomimo tego, że na samą 

myśl o zagranicznych 

podróżach mam ciarki na 

plecach, te bliższe 

wyjazdy również potrafią 

być ciekawe i zaskakujące. Jeżdżąc po własnym 

kraju, za każdym razem odkrywam jego inny 

wymiar – poznaję nowe miejsca, niezwykłe 

historie i ciekawe zwyczaje, które oddają koloryt 

kulturowy naszego kraju. 

Weronika Gałaszewska, kl. III c 
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Czy warto mieć hobby? 

 

Co to jest hobby? Można powiedzieć, że jest to 

czynność wykonywana dla relaksu w czasie 

wolnym od obowiązków. Łączy się ze 

zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie i 

doskonaleniem swoich umiejętności. Powinna to 

być czynność, z której możemy czerpać 

przyjemność, a nie zmuszać się do jej 

wykonywania. Życie bez hobby wydaje się nie do 

zniesienia. Rodzi nudę i powoduje, że zaczynamy 

się coraz rzadziej uśmiechać. 

 

Mam dla was propozycje przykładowych hobby 

– może odnajdziecie w nich coś dla siebie? 

Wyróżniamy hobby bierne, polegające na 

przykład na zdobywaniu wiedzy z jakiejś 

dziedziny, oglądaniu filmów i interesowaniu się 

wybranym gatunkiem filmowymi, czytaniu 

książek czy słuchaniu muzyki. Możemy 

pasjonować się też tzw. hobby czynnym, na 

przykład pływaniem, tańcem, bieganiem, 

kolarstwem, fitnessem, szydełkowaniem czy 

gotowaniem. Niektórzy z nas zajmują się 

również kolekcjonerstwem – zbierają figurki, 

znaczki, fotografię czy biżuterię. 

 

Dlaczego warto mieć hobby? Dzięki hobby 

możecie dzielić swoje pasje z innymi osobami, a 

tym samym łatwiej wam będzie nawiązywać 

kontakty z ludźmi, z którymi macie wspólne 

tematy do rozmów. Ponad to, będąc 

zaangażowani w daną dziedzinę życia, rozwijacie 

swoje umiejętności i macie większe szanse na 

zdobycie pracy. Poza tym pasja to doskonały 

pomysł na spędzanie wolnego czasu. Pamiętajcie 

również, że w przyszłości hobby może 

przerodzić się w waszą pracę zarobkową, czego 

na pewno każdy z nas, by sobie życzył.  

 

Jeżeli masz już hobby, to jesteś szczęściarzem i 

należą ci się gratulacje. Natomiast, jeśli jeszcze 

nie wiesz, co mógłbyś robić, to nic straconego. 

Wszystko jest przed tobą. Najpierw zastanów 

się, w czym jesteś dobry i co sprawia ci 

przyjemność. Potem sprawdź, jakie działania w 

danej dziedzinie dadzą ci radość i poczucie 

dobrze wykorzystanego czasu. Bardzo pomocne 

w odnalezieniu i rozwijaniu pasji są szkolne 

kółka zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne 

organizowane przez np. domy kultury czy 

świetlice. Zadbaj o swój rozwój i przyszłość i 

znajdź swoją pasję już dziś. 

Karolina Baranowska, kl. II c 

 

 

Podziel się swoją pasją!  

– uczniowie o swoich 

zainteresowaniach 

 

Moją pasją jest jazda na deskorolce. Jeżdżę już 4 

lata, z czego pierwsze 2 jeździłem tylko 

sporadycznie, dopiero później zaraziłem się tym 

sportem na dobre. Namówiłem kolegów z klasy i 

innych znajomych żeby spróbowali. Teraz razem 
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promujemy jazdę na deskorolce w Olecku. To 

świetny sport , ale wymaga dużo poświęceń i 

bólu. Są też chwile, gdy skaczemy ze szczęścia. 

Według mnie deskorolka sprawia, że nawet 

ludzie, którzy się prawie nie znają, stają sie 

rodziną. Pomagają sobie, zawsze wspierają. 

Deskorolka uczy jak być cierpliwym, zawziętym, 

dążyć do celu i się nie poddawać. To smutne, że 

teraz większość osób woli komputery i 

przesiadywanie w domu zamiast konkretnego 

sportu, „zajawki”. Gdyby nie deskorolka byłbym 

zupełnie inną osobą. W tym roku pierwszy raz 

wystartowałem z zawodach i jestem z siebie 

dumny. Często mam chwile, gdy myślę sobie 

„Stary, co ty robisz?  Po co niszczysz sobie nogi, 

jak i tak nic nie osiągniesz?”.  Jednak każdy trick 

jest dla mnie osiągnięciem. W tym sporcie nie 

chodzi o to, żeby być najlepszym tylko o to, żeby 

wygrać walkę z samym sobą. Ktoś powie 

„Dlaczego tak sie cieszysz ze zwykłego 

podskoku, jak inni umieją frontside 360 

hardflipa” – czyli dla niewtajemniczonych 

niezwykle trudną akrobację – ale ja uważam, że 

każdy mały postęp jest sukcesem. Deskorolka to 

bardzo wymagający sport, który na dodatek 

można przepłacić kontuzjami, ale ja czuje, że 

warto. 

Kuba Milanowski, kl. I c 

 

Każdy ma jakieś hobby. Ja jestem entuzjastą 

sztuki. Od małego towarzyszyły mi artystyczne 

pobudki. Zawsze lubiłam szyfrować swoje 

poglądy, uczucia i emocje w ilustracjach czy 

rękodziełach, które robiłam. Lubię oglądać  i 

interpretować. Lubię rysować to, co podsunie mi 

wyobraźnia. Tworzenie czegoś nowego jest dla 

mnie bardzo ważne. Dużo tworzę dla bliskich 

osób. Na każdym kroku myślę nad nowymi 

szkicami. Kiedy jadę do szkoły, idę korytarzem 

szkolnym, chodnikiem. Chociaż nie widzę siebie 

jako artysty w przyszłości, czuję jakbym była 

przesiąknięta chęcią malowania na wskroś. 

Dokucza mi to najbardziej wtedy, gdy nie mam 

weny. Teraz uczę się z dnia na dzień nowych 

rzeczy. Zaczęłam bardziej doceniać swoją pasję. 

Ćwiczę prawie każdego dnia, bo chcę osiągnąć 

jak najwyższy poziom.  

Aleksandra Iwanowska, kl. III c 

  

Jedną z moich pasji jest fotografia. Odkąd 

pamiętam, zawsze lubiłam robić zdjęcia. 

Początkowo wykonywałam je telefonem, 

dopiero z czasem mogłam pozwolić sobie na 
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lepszy sprzęt. Według mnie zrobienie zdjęcia to 

uchwycenie chwili i możliwość zatrzymania jej 

do końca życia. 

Julia Zamojska, kl. III c 

 

W moim życiu nie ma dnia bez muzyki, słucham 

jej praktycznie na okrągło: kiedy odrabiam 

lekcje, idę gdzieś, gotuję… Czasem chodzę do 

kina, poza tym dużo czytam – lubię książki, ale 

oddaję się też lekturze magazynów i 

interesujących mnie w danym momencie 

artykułach w internecie. Internet jest również 

miejscem, gdzie mogę szukać inspiracji i zetknąć 

się z różnymi rodzajami sztuki, na przykład 

zobaczyć pokazy haute couture, do których 

wszystkie kreacje w całości są szyte ręcznie. 

Niekiedy, jeśli coś ciekawego napotkam na swej 

drodze, lubię to sfotografować. Mam również 

nadzieję, że jeśli wszystko pójdzie po mojej 

myśli, bliżej lata, odnajdę nową małą pasję – 

jazdę na „fiszce”, która jest rodzajem deskorolki. 

Aleksandra Mrozowska, kl. III d 

 

Od najmłodszych lat interesuję się sportem, w 

szczególności piłką nożną. W wieku siedmiu lat 

dołączyłem do drużyny Czarnych Olecko. W 

tym zespole przeżyłem wiele pięknych chwil. 

Może nie były to finały Mistrzostw Świata czy 

Europy, jednak zwycięstwo w nawet 

najprostszych zawodach sprawiało mi i moim 

kolegom niezwykłą radość. Miłość do sportu 

zaszczepił we mnie tata, który od lat ogląda 

każdy mecz Legii Warszawa. Teraz w każdy 

weekend spędzamy razem dwie godziny 

kibicując naszej ulubionej drużynie. Oprócz piłki 

nożnej kocham jeździć na nartach, próbowałem 

swych sił w windsurfingu, lubię jeździć na 

rowerze. Zawsze kibicuję reprezentacji Polski w 

najróżniejszych dyscyplinach sportowych. 

Maciej Marchewka, kl. III d 

 

Sport w moim życiu jest bardzo ważny, od 

małego jestem z nim związana i nie potrafię 

sobie wyobrazić innego trybu życia niż ten, który 

teraz prowadzę. Jest wiele zalet bycia aktywnym 

fizycznie. Najważniejszy dla mnie jest fakt, że 

dzięki uprawianiu siatkówki jestem zdrowsza i 

nie mam problemów z kondycją czy z dobrym 

samopoczuciem. Prowadząc aktywny tryb życia, 

jestem bardziej sobą. Sport mnie określa i to jest 

to, bez czego nie potrafię żyć. Polecam każdemu 

prowadzenie zdrowego trybu życia – sport nie 



GAZETKA GIMNAZJUM NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU  

NR 11/2016 

 

8 

 

tylko dobrze wpływa na naszą kondycję, ale 

pomaga także odstresować się po ciężkim dniu w 

szkole albo po prostu oderwać się na chwilę od 

świata, który nas otacza. Kocham sport, ale nie 

zapominam, że nauka też jest bardzo ważna, 

jeżeli chce się coś ociągnąć w przyszłości.  

Anna Nawrocka, kl. III a 

 

 

Recenzja 

 

„Pianista” – potęga pasji 

 

„Pianista” opowiada poruszającą historię życia 

wybitnego pianisty Władysława Szpilmana – 

długoletniego pracownika Polskiego Radia, 

pomysłodawcy i organizatora pierwszego 

Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w 

Sopocie. Z racji żydowskiego pochodzenia w  

czasie II wojny światowej Szpilman trafił do 

warszawskiego getta. Przerwano jego dobrze 

rokującą karierę, ale i  tak nie było to najgorsze, 

co miało go spotkać… 

 

Rodzina pianisty została wywieziona do obozu 

koncentracyjnego w  Treblince. Sam Szpilman 

cudem uniknął wywózki. Po wielu perypetiach 

spotkał na swojej drodze niemieckiego kapitana. 

Ten, zachwycony talentem Szpilmana, wbrew 

wszystkiemu postanawia darować mu życie, a  

nawet służyć mu pomocą.  

 

Obok znakomitej reżyserii i gry aktorskiej 

ogromną rolę w całym filmie odgrywa muzyka. 

Została skomponowana przez jednego z 

najlepszych i najsławniejszych polskich 

kompozytorów filmowych, Wojciecha Kilara. 

Jest bardzo refleksyjna i doskonale współtworzy 

treść filmu. Również utwory Fryderyka Chopina, 

które wybrano do filmu idealnie podkreśliły 

dramatyzm sytuacji. „Nokturn cis-moll” 

odegrany przez Władysława Szpilmana 

spowodował, że ta scena była jedną z najbardziej 

wymownych. 

 

Adrien Brody w  roli Szpilmana sprawdził się 

znakomicie. Doskonale oddał emocje targające 

bohaterem i  jego zagubienie w  nieprzyjaznym 

świecie. Połączenie chwytającej za serce, 

autobiograficznej historii, doskonałej reżyserii i  

starannie dobranej obsady musiało 

zaprocentować świetnym filmem. „Pianista” to 

dzieło, które po prostu trzeba obejrzeć i  to 

najlepiej jeszcze przed przeczytaniem 

prawdziwych wspomnień Szpilmana. 

 

Jest to jeden z tych obrazów, w którym wzrusza 

walka człowieka o przetrwanie, który przeraża, 

pokazując ówczesną, wojenną rzeczywistość, ale 

też pozwala uwierzyć, że pasja jest kluczem do 

zwycięstwa – pozwala ocaleć naszej duszy, nawet 

w najtragiczniejszych momentach. 

Julita Milewska, kl. III c 
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