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BYLE DO DZWONKA     

 
 

 

 

Dwójka to Twoja szkoła!               
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Drodzy Kandydaci oraz Rodzice 

przyszłych uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Olecku, 

 

najnowszy numer 

gazetki szkolnej 

„Byle do 

Dzwonka” 

pozwoli Wam 

lepiej poznać 

naszą szkołę. 

Dowiecie się, za co gimnazjaliści najbardziej 

cenią swoją szkołę, przekonacie się również 

jak pod opieką nauczycieli uczniowie 

rozwijają swoje zainteresowania i nabywają 

nowych umiejętności. 

 

Miłej lektury życzy, 
Barbara Taraszkiewicz – Dyrektor 

 

 

Za co lubię swoją szkołę? 

 

Lubię moją szkołę przede wszystkim za 

panującą w niej atmosferę. Za 

wyrozumiałych i pomocnych, w każdej 

sytuacji, nauczycieli oraz kolegów i 

koleżanki, na których zawsze można 

polegać. Lubię przychodzić do szkoły, bo 

wiem,  że to nie jest zwykły budynek, w 

którym tylko się uczymy, to jest coś w 

rodzaju naszego drugiego domu, w którym 

czujemy się bezpiecznie. Dzięki różnym 

innowacjom czujemy się również spełnieni, 

dowartościowani, możemy rozwijać swoje 

zainteresowania, pasje. Myślę, że gdybym 

ponownie stanęła przed wyborem szkoły 

gimnazjalnej, nie zmieniłabym zdania, 

zostałabym przy Dwójce. 

Aleksandra Wasilewska, kl. I a 

 

Gimnazjum, w którym się uczę jest dla osób 

ambitnych, z pasjami, każdy tu coś dla siebie 

znajdzie. Osoby, które mają problemy z 

nauką mogą skorzystać z zajęć dodatkowych, 

podczas których nauczyciel indywidualnie 

pomoże w nauce. Jeśli ktoś ma 

zainteresowania sportowe, np. lubi piłkę 

nożną, siatkówkę czy koszykówkę może 

zapisać się na zajęcia sportowe. Oczywiście 

są też inne zajęcia pozalekcyjne, np. chór 

szkolny, kółka chemiczne, matematyczne 

czy dziennikarskie, dzięki którym można 

rozwijać swoje zdolności i osiągać sukcesy w 

konkursach. W naszej szkole jest bardzo 

miła atmosfera, sympatyczni kadra 

pedagogiczna i pomocni pracownicy 

administracji i obsługi. Starsi uczniowie są 

bardzo otwarci i życzliwi. Jeśli ktoś jednak 

będzie miał jakiś problem może się zgłosić 
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do nauczycieli, wychowawcy, pedagoga lub 

psychologa, którzy wesprą w każdej sytuacji. 

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, 

zarówno w placówce jak i poza nią, a 

wycieczek i wyjść ze szkoły jest dużo, m.in. 

w ramach realizowanych innowacji: 

humanistycznej, medialnej, językowej i 

matematyczno-przyrodniczej. Uważam, że 

moje gimnazjum, dzięki wyposażeniu szkoły, 

nauczycielom i ich metodom pracy, 

zapewnia każdemu uczniowi świetne 

warunki do nauki. Nie mogłam trafić do 

lepszej szkoły. 

Joanna Jankowska, kl. I a 

 

Ze wszystkich sal w mojej szkole najbardziej 

lubię świetlicę, nie z powodu dostępu do 

telewizji i komputera z Internetem, ale 

dlatego że można tam wspólnie spędzać 

czas, np. rysując na tablicy czy grając w 

szachy. Na naszej stołówce wydawane są 

ciepłe, zdrowe oraz dobre posiłki. Nie każdy 

może zjeść główne danie, ale każdy 

nieodpłatnie może posilić się zupą lub napić 

się. Z okazji świąt są w naszej szkole 

organizowane ciekawe uroczystości, 

ostatnio, z okazji Święta Patrona została 

otwarta Sala Kopernikańska. Z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia urządzaliśmy zaś 

klasowe wigilie – wszyscy byli weseli i 

uśmiechnięci. Moja klasa objęta jest 

innowacją humanistyczną, dzięki czemu na 

zajęciach rozwijamy się np. teatralnie, 

przygotowujemy ciekawe prezentacje i 

uczymy się publicznych wystąpień czy 

uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych 

poza szkołą. Lubię te zajęcia, ponieważ 

prowadzone są w sposób kreatywny i 

interesujący.  

Gabriela Narkiewicz, kl. I a 

 

W mojej szkole bardzo podobają mi się 

inicjatywy samorządu uczniowskiego, np. 

dzień bez kartkówek, dzień uśmiechu czy 
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dzień bez mundurka, choć muszę przyznać, 

że jestem zwolenniczką mundurków 

szkolnych. Lubię również, gdy latem 

możemy wyjść na przerwę na dwór. W 

budynku szkoły też można się zrelaksować 

podczas przerw, ponieważ korytarze są 

szerokie, a pod ścianami stoją ławki dla 

uczniów. Cieszę się, że nasze klasy są 

wyposażone w komputery i rzutniki, z 

których korzystamy na lekcjach. 

Joanna Jasińska, kl. II a 

 

W mojej szkole najbardziej lubię brać udział 

w występach artystycznych na 

uroczystościach szkolnych. Moim 

ulubionym przedmiotem jest chemia, 

ponieważ jest bardzo ciekawa i szybko się jej 

uczę. Nauczyciele w mojej szkole są bardzo 

mili i dobrze tłumaczą tematy na lekcjach. 

Bardzo lubię moją szkołę, dzięki niej 

rozwijam się oraz poznałam ludzi, którzy 

okazali się wspaniałymi przyjaciółmi. 

Natalia Żychniewicz, kl. II a 

 

W mojej szkole najbardziej lubię lekcje 

wychowania fizycznego, od trzeciej klasy 

podstawówki interesuję się sportem. 

Nauczyciele dobrze tłumaczą ćwiczenia, 

dzięki czemu potrafimy je wykonać. Cieszę 

się, że są sportowe zajęcia pozalekcyjne, 

uczęszczam aż na trzy z nich. Dobrze, że 

nauczyciele je zorganizowali, bo uczniowie 

mogą spędzić wolny czas uprawiając sport, a 

nie grając na komputerze. 

Zuzanna Kieczeń, kl. II a 

 

Najbardziej w mojej szkole lubię to, że mam 

możliwość poznawania nowych osób i 

zawierania z nimi przyjaźni. Podoba mi się 

również ogromna pomoc i wsparcie ze 

strony nauczycieli. Potrafią poświęcić nam 

dodatkowy czas, żeby rozwikłać nasze 

pytania dotyczące nowego tematu czy 

pomóc rozwiązać nam nasze inne problemy. 

Bardzo spodobał mi się pomysł z 

indywidualnymi szafkami dla uczniów. 

Dzięki temu w szatni panuje ład, a młodzież 

ma możliwość pozostawienia podręczników 

czy przyborów w szkole. 

Gabriela Iwanowska, kl. II d 
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Najbardziej w mojej szkole lubię atmosferę 

panującą w mojej klasie oraz bardzo ciekawe 

pomysły nauczycieli na prowadzenie zajęć, 

np. organizowanie wycieczek terenowych. 

Nauczyciele potrafią zainteresować tematem, 

dlatego z chęcią pracuję na lekcji. Lubię 

naukę przez działanie, dlatego podobają mi 

się zajęcia z chemii, na których często 

przeprowadzamy doświadczenia. Cenię 

również zajęcia artystyczne i muzykę, 

ponieważ pobudzają wyobraźnię i dzięki nim 

stałam się bardziej kreatywna. Moja klasa 

bardzo często jest chwalona przez 

nauczycieli, przez co jesteśmy motywowani 

do dalszej pracy. 

Gabriela Niedźwiecka, kl. III d 

 

 

Gimnazjum okiem 

przewodniczącej  

Samorządu Uczniowskiego 

 

Przychodząc do gimnazjum miałam wiele 

obaw. Zastanawiały mnie i martwiły  

naprawdę błahe rzeczy. Okazało się, że to 

wszystko nie było potrzebne. Szkoła 

przywitała nas ciepło i od początku było 

widać przyjazną atmosferę panującą w tym 

budynku. 

                                                                                                   

Jako że dosyć szybko odnalazłam się w 

nowej szkole, ponieważ już w pierwszej 

klasie należałam do samorządu 

uczniowskiego, mogę zdecydowanie 

powiedzieć, iż „Dwójka” jest bardzo otwarta 

na uczniów, na ich nowe pomysły, na nowe 

ambicje oraz osobowość.  W szkole 

podstawowej również byłam członkiem SU, 

jednak praca w takiej organizacji  w 

podstawówce i  gimnazjum różni się 

ogromnie. Pierwsza rzecz, jaka rzuciła mi się 

w oczy, to dużo większa odpowiedzialność 

oraz szerszy zakres obowiązków zarządu SU. 

Sami piszemy sprawozdania, wnioski, plan 

działań, ogłoszenia itd. W poprzedniej 

szkole tego typu zadania wykonywał 

opiekun.  

 

W działaniach klasowych również można 

odczuć większy głos uczniów i większą ich  

decyzyjność. Przy planowaniu wycieczek 

klasowych samodzielnie szukamy atrakcji, 

które nas interesują, a następnie razem z 

nauczycielem dyskutujemy, co byłoby 

najtrafniejszym wyborem. Jeżeli chodzi o 

ogniska i inne tego typu wyjścia: sami 

ustalamy składkę pieniężną oraz rozdzielamy 

poszczególne zadania. Wiele spraw zależy 
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także od młodzieży, a nie tylko od 

nauczycieli. To ogromna zaleta gimnazjum.   

 

Dużym plusem jest również fakt, iż dyrekcja 

oraz nauczyciele interesują się tym, jak my, 

uczniowie, czujemy się w szkole. Czy 

podobają nam się prowadzone apele, 

wydarzenia, co jest naszym zdaniem dobrym 

pomysłem, a co byśmy zmienili. W związku 

z tym przeprowadzane są ankiety o różniej 

tematyce, po których rada pedagogiczna, 

wedle możliwości, stara się polepszyć 

działania gimnazjum.  

 

Warto wspomnieć, że nasi nauczyciele są 

chętni do wszelkich rozmów. Niekiedy 

nawet odbiegających od danego tematu 

lekcji. Czasami miło jest z wuefistą 

podyskutować o polityce, a z fizykiem 

porozmawiać o liczeniu kalorii!  

 

W  Gimnazjum nr 2, jak w każdej 

szkole, priorytetem jest nauka, 

zdobywanie nowych umiejętności 

oraz osiągnięć. Mimo to znajdujemy czas na 

rozrywkę, luźne rozmowy lub  rozwijanie 

zainteresowań. Każdy znajdzie tu coś dla 

siebie. Możemy uczęszczać na zajęcia 

plastyczne czy taneczne, muzyczne lub 

chemiczne. Wystarczy tylko chcieć!  

Ada Stachelek, kl. III c 

 

 

Z wizytą 

w oleckich przedszkolach, 

czyli projekt edukacyjny 

„Z książką przez życie” 

 

Uczniowie klasy humanistycznej, realizując 

projekt edukacyjny, pochylili się nad 

niebywale szlachetną materią – książką, która 

skrywa niezwykły świat literatury. O tym, by 

książka była naszym przyjacielem na dobre i 

złe przekonywał m.in. Maksym Gorki, który 

mówił: „Kochajcie książki. One ułatwią 

Wam życie, po przyjacielsku pomogą 

zorientować się w pstrej i burzliwej 

gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One 

nauczą Was szanować człowieka i samych 

siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem 

miłości dla świata, dla człowieka”. 
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Książki mogą mieć ogromny wpływ na 

rozwój, od małego są dla nas źródłem 

wiedzy o wartościach. Kiedy byliśmy mali, 

rodzice czytali nam bajki i baśnie i dzięki 

zaklętym w nich historiom uczyliśmy się 

rozróżniać dobro od zła – mówi Joanna 

Jankowska. 

 

Głośne czytanie zaspokaja potrzeby 

emocjonalne dzieci, znakomicie wspiera ich 

rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny. 

Dobrodziejstw płynących z czytania nie 

sposób wymienić jednym tchem. Czytanie 

wpływa na umiejętności komunikacyjne, 

uczy myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, 

przynosi wiedzę i pomaga przyswoić wzorce 

dobrych zachowań, a ponad wszystko 

pozwala zrozumieć siebie i świat. 

 

Warto od małego wpajać dzieciom miłość 

do książek i rozwijać ich zainteresowania 

czytelnicze – taki cel przyświecał również 

realizacji projektu, w ramach którego 

uczniowie klasy I A odwiedzili oleckie 

przedszkola: Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi Krasnal w Olecku oraz 

Niepubliczne Przedszkola: Jedyneczka, 

Bajka, Smyk, Kubuś i Przyjaciele. 

Młodzież przeniosła przedszkolaków w 

świat ponadczasowych wierszy i baśni. 

Gimnazjaliści czytali dzieciom utwory 

poetów i pisarzy cieszących się niesłabnącym 

autorytetem i popularnością, których mądre 

teksty to obowiązkowa lektura każdego 

młodego człowieka, rozpoczynającego swoją 

przygodę z literaturą. Dzięki utworom 

autorów takich jak: Jan Brzechwa, Julian 

Tuwim, Maria Konopnicka, bracia Grimm 

czy Hans Christian Andersen uczniowie 

stworzyli prawdziwie magiczną atmosferę i 

sprawili dzieciom dużo przyjemności. 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFg5mLooHTAhUPKywKHWpFAB4QFgg6MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.pzoi.olecko.edu.pl%2F&usg=AFQjCNEtkLr2y4DI7QsV-P4XMaums8dTng
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFg5mLooHTAhUPKywKHWpFAB4QFgg6MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.pzoi.olecko.edu.pl%2F&usg=AFQjCNEtkLr2y4DI7QsV-P4XMaums8dTng
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFg5mLooHTAhUPKywKHWpFAB4QFgg6MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.pzoi.olecko.edu.pl%2F&usg=AFQjCNEtkLr2y4DI7QsV-P4XMaums8dTng
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– Przedszkolaki czerpały z czytania ogromną 

radość, na ich twarzach widać było 

ekscytację i zaciekawienie. O 

perypetiach Kaczki Dziwaczki, Słonia 

Trąbalskiego, Samochwały, Lenia czy 

Koziołeczka słuchały z uśmiechem i 

wypiekami na twarzy – wspomina 

Roksana Piwek. 

 

– Dzieci chętnie słuchały, a gdy po 

skończonej lekturze zainicjowałyśmy 

dyskusję na temat treści przeczytanych 

książek zgłaszały się do odpowiedzi jeden 

przez drugiego. Ku naszej ogromnej uciesze, 

potrafiły wyczerpująco odpowiedzieć na 

pytania, dotyczące przeczytanych przez nas 

utworów – podkreśla Patrycja Rzesiowska. 

 

Młodzież w pełni zrealizowała założoną w 

projekcie misję. Zarówno panie nauczycielki 

jak i przedszkolaki byli tak zadowoleni z 

wizyty gimnazjalistów, że uczniowie klasy I a 

zobligowali się do ponownego odwiedzenia 

przedszkolnych grup i kontynuowania 

spotkań z książką. 

 

– Cieszymy się, że możemy podarować 

młodszym kolegom coś bezcennego – czas z 

piękną literaturą dziecięcą – z satysfakcją 

mówi Emilia Antonowicz. 

 

Czytanie to nieodzowny element 

wszechstronnego kształtowania osobowości, 

to aktywność, która powinna być bliska 

każdemu z nas. Kiedy książki są obecne w 

życiu najmłodszych, kiedy są wpisane w ich 

codzienność, to będą również w sposób 

naturalny towarzyszyć im przez całe życie.   

Magdalena Siwko 

 

Tajemnice Stumilowego Lasu 

 

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny klasa 3 c 

wraz z wychowawcą – Małgorzatą Harasim, 
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zaprosiła całą społeczność szkolną do Kina 

Mazur na profilaktyczne przedstawienie w 

języku angielskim, pt. „Mysteries of the 

Hundred Acre Woods”. 

 

Z anonimowej ankiety podsumowującej 

pracę na zajęciach edukacji językowej 

przeprowadzonej na koniec klasy drugiej 

wynikało, że zdecydowana większość 

uczniów, jako formę pracy zaliczeniowej, 

chciałaby napisać i wystawić autorską sztukę 

w języku angielskim.  W przedstawieniu 

udział wzięli wszyscy uczniowie klasy 3 C, a 

reżyserem została Zuzanna Warsiewicz, 

która powitała widzów słowami: 

 

„Od początku roku szkolnego ciężko 

pracowaliśmy nam tym przedstawieniem. 

Jest to sztuka wykonana przez nas od 

podstaw. Od napisania scenariusza, przy 

pomocy Pani Małgorzaty Harasim, przez 

samodzielne wykonanie strojów aż do 

występu dzisiaj przed Wami”.  

 

Główni bohaterowie to postacie z bajek, 

m.in.: Czerwony Kapturek, Kubuś Puchatek, 

Pocahontas, Merida Waleczna i inni, którzy 

mieszkają w Stumilowym Lesie.   

 

Przedstawienie rozpoczyna się sceną, w 

której Kubuś Puchatek jest zamknięty w 

więzieniu, gdzie wbiegają poszukujący go 

przyjaciele. Wówczas światła gasną, a widz 

przenosi się na polanę Stumilowego Lasu 

pokrytą ciałami półprzytomnych 

mieszkańców, którzy poprzedniego wieczora 

zostali zaproszeni na przyjęcie organizowane 

przez Kubusia Puchatka. Wtem na polanę, 

razem z ekipą telewizyjną, wchodzi reporter 

– Krzyś relacjonujący poranne wiadomości. 

Zaskoczony tym, co zobaczył stara się 

ustalić, co wydarzyło się poprzedniego 

wieczora. Budzący się z letargu bohaterowie 

przypominają sobie, że podczas zabawy 

Kubuś częstował wszystkich ciastkami, po 

czym zniknął. Martwią się o niego i 

postanawiają go odszukać. Za nimi podąża 

Krzyś, który pomaga rozwikłać zagadkę. 

 

Bardzo nas cieszy, że spektakl został 

pozytywnie odebrany przez widzów. Mamy 

nadzieję, że poza profilaktycznym 
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przesłaniem, zmotywował także wszystkich 

do nauki i wykorzystywania wiedzy z języka 

angielskiego. Jesteśmy z siebie dumni, że 

przełamaliśmy barierę językową i niemałą 

tremę przed występem dla tak dużej 

publiczności. Dobrze się przy tym bawiliśmy 

– mówią dumnie uczniowie klasy 3 c. 

Małgorzata Harasim 

 

 

Czarodziejski Ogród 

 

Przyleciały bociany, zaczęła się wiosna, a 

uczniowie z klas 2D i 2E rozpoczęli prace 

pielęgnacyjne w ogrodzie szkolnym „Zielona 

Oaza”. Został on założony w ubiegłym roku 

w ramach projektu ekologicznego 

realizowanego przy współpracy z CEE w 

Ełku. Występuje w nim bogactwo 

różnorodnych gatunków roślin. Jako istoty 

żywe potrzebują one właściwej pielęgnacji, a 

więc naszego wsparcia. Wcześniej, starsi 

koledzy dbali i pielęgnowali je, dzięki czemu 

pięknie rosną i cieszą niejedno oko. Gdy 

tylko zaczęło świecić słońce, a temperatura 

była odpowiednia, wyszliśmy ze szkoły, aby 

kontynuować prace ogrodowe w ramach 

innowacji matematyczno-przyrodniczej. 

Należało przede wszystkim pozbierać i 

wyrzucić zeschnięte liście, oczyścić nasz 

roślinny eden. To dopiero początek naszych 

działań w „Zielonej Oazie”. Z 

niecierpliwością czekamy na efekty naszych 

prac i piękne kolory, które już niedługo będą 

ozdabiać teren szkoły. 

Olaf Rafał Sujata, kl. II d 

 

 

O odnajdywaniu pasji 

– rozmowa z Teresą Kudrawiec  

i Jadwigą Wiśniewską 

 

Dnia 27 marca 2017 roku uczniowie klasy 
humanistycznej udali się do Powiatowej 
Biblioteki Pedagogicznej w Olecku, aby 
przeprowadzić wywiad z autorkami wystawy 
malarskiej pt. „Żyć pasją”, paniami: Teresą 
Kudrawiec i Jadwigą Wiśniewską, 
emerytowanymi nauczycielki, dla których 
sztuka stała się największą pasją. Spotkanie 
zostało zorganizowane przez panią 
Agnieszkę Makarewicz – pracownika 
Biblioteki Pedagogicznej w Olecku. 
 
Wystawa, która obecnie znajduje się w 
czytelni Powiatowej Biblioteki 
Pedagogicznej wcześniej została 
zaprezentowana w grudniu 2016 roku w 
Domu Kultury „Mazury Garbate” oraz w 
Galerii Prawdziwej Sztuki im. 
Andrzeja Legusa  w Olecku. Czy był to 
pierwszy wernisaż, czy może wcześniej 
miały Panie okazję do prezentowania 
swoich wybranych  prac?  
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J.W.: Do tej pory malowałam w domowym 
zaciszu. Nie chciałam pokazywać swoich 
prac, ale gdy zobaczył je radny Kazimierz 
Toczyłowski, uznał, że muszą ujrzeć światło 
dzienne. To on namówił nas do 
zorganizowania pierwszego wernisażu. 
 
Na otwarciu wystawy zjawiło się wielu 
mieszkańców Olecka, znajomych i 
rodzina. Jak czuły się Panie przed  
własną publicznością? 
 
T.K.: Wystawa rzeczywiście cieszyła się dużą 
frekwencją. Nasze obrazy zainteresowały 
ludzi w różnym wieku, co oczywiście bardzo 
nas ucieszyło. Szczególnie satysfakcjonująca 
była obecność młodych, którzy wciąż 
rzadko uczestniczą w takich wydarzeniach, a 
szkoda, bo warto jest czasem spotkać się ze 
sztuką i z drugim człowiekiem, warto 
przeżyć coś nowego, wymienić się 
spostrzeżeniami i poszerzyć horyzonty. 
Wiele kulturalnych wydarzeń ma miejsce 
nawet w małych miastach, w większych jest 
jeszcze więcej możliwości, a więc 
korzystajmy – czerpmy garściami z oferty 
kulturalnej, by odkrywać nieznane i rozwijać 
się.  
 
Co spowodowało, że postanowiły Panie 
malować obrazy. Jaki był pierwszy 
impuls? 
 
J.W.: Malarstwem pasjonowałam się od 
zawsze, ale ze względu na obowiązki 
zawodowe i rodzinne nie miałam czasu na 
rozwijanie swojej pasji. Wraz z przejściem na 
emeryturę mogłam rozpocząć swoją 
przygodę z malowaniem. Często żartuję, że 
choć jesteśmy starsze, to jako malarki 
jesteśmy nastolatkami. 
T.K.: Od dzieciństwa lubiłam rysować, 
malować, często brałam szkicownik i 
próbowałam odtwarzać świat. Warunki 
materialne nie pozwalały kształcić się w tym 
kierunku, później praca, dom nie dawały mi 
tyle czasu, aby zajmować się malowaniem. 
Dopiero na emeryturze wzięłam pędzel do 
ręki na dłużej. Przyznać jednak muszę, że 
moja miłość do rysowania narodziła się w 

szkole – miejscu, które ma ogromny wpływ 
na kształtowanie osobowości i talentów 
młodych ludzi. W Liceum Pedagogicznym 
miałam bardzo dobrą nauczycielkę rysunku, 
była zawsze doskonale przygotowana do 
zajęć, a ponadto bardzo kreatywna, dzięki 
czemu potrafiła rozbudzić naszą 
wyobraźnię.    
 
Na obrazach, które Panie namalowały 
widać dużo natury i właściwie to ona 
dominuje, ale widoczne są też inspiracje 
twórczością innych malarzy: Gustawa 
Klimta, Vincenta van Gogha. Gdzie 
jeszcze znajdują Panie inspiracje do 
swoich prac? Czy coś jeszcze  pobudza w 
Paniach kreatywność?  
 
J.W.: Inspirujące jest wszystko, co piękne, a 
przede wszystkim zróżnicowany i tajemniczy 
świat przyrody. Podpatrujemy naturę – to 
ona nas zachwyca i inspiruje. Chcemy ukazać 
urok rzeczy pozornie zwykłych, podkreślić 
urodę otaczającej nas codzienności.  
T.K.: Na dostrzeganie szczegółów bardzo 
wyczuliła nas fotografia. Często 
fotografujemy wyjątkowe widoki, które 
potem utrwalamy na obrazach. Obcowanie z 
naturą daje natchnienie i inicjuje proces 
twórczy. Wszystko, co człowiek tworzy, 
bierze się z obserwowania świata przyrody. 
Spotkanie z naturą to niezwykłe doznanie i 
uczące doświadczenie. 
 
Wiele tworzących osób przyznaje, że 
potrzebują dodatkowych impulsów, 
które pomagają w pracy, np. muzyki 
bądź wręcz przeciwnie – zupełnej ciszy. 
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Określona atmosfera pozwala wyzwolić 
dodatkowe emocje, które nadają 
charakter powstającemu dziełu. Czy 
mają Panie jakiś sekretny rytuał 
pomagający w pracy twórczej? 
 
J.W.: Najpierw muszę oswoić się z tematem, 
który zamierzam podjąć, rozmyślam, 
wizualizuję efekt końcowy, a gdy obiorę 
koncepcję siadam w kuchni, gdzie jest 
najjaśniejsze światło, włączam radio i 
pracuję. Potrzebuję skupienia, bo malowanie 
to pochłaniające zajęcie.  
T.K.: Tak, cisza i spokój – to zdecydowanie 
pomaga w tworzeniu. 
 
Może zechcą Panie opowiedzieć o 
rozwoju swojego warsztatu? Jak ten 
proces wyglądał u Pań? Czy korzystały 
Panie z konkretnych źródeł wiedzy, czy 
raczej warsztat Pań rozwijał się 
intuicyjnie i spontanicznie? 
 
T.K.: Talent malarski ma wielu ludzi, ale sam 
talent nie wystarczy do stworzenia ciekawej 
pracy. Potrzebna jest konkretna wiedza. My 
jesteśmy amatorkami i artystycznego 
wykształcenia nie mamy. Do wszystkiego 
dochodzimy same, metodą prób i błędów. 
Nieustannie poszukujemy i doskonalimy 
swoje umiejętności – pracujemy nad 
kompozycją, kolorem, fakturą czy 
perspektywą. Ja szukam odpowiedzi w 
Internecie, uczę się od tych, którzy technikę 
mają świetnie opanowaną. Praktyka czyni 
mistrza. 
 
Czy mają Panie swoje ulubione obrazy? 
Czy są w kolekcji Pań prace, do których 
czują Panie szczególny sentyment? 
 
T.K.: Nieudane, których nie lubię, stawiam 
w kąt za firankę (śmiech). Oczywiście obrazy, 
do których z nostalgią wracam nie muszą 
być doskonałe. Cenię sobie te prace, które 
mają dla mnie wartość wspomnieniową, 
które przenoszą mnie w miejsca, za którymi 
tęsknię. Moimi ulubionymi są malunki, 
dzięki którym na nowo mogę przeżyć piękne 
chwile.  

J.W.: Naturalnie lubię te obrazy, które 
uważam za bardziej udane, ale te prace, 
które pomagają zachować w pamięci to, co 
minęło są dla mnie szczególnie ważne.  
 
Dzięki pasji nasze życie przeżywamy 
głębiej i piękniej. Jaką radę miałyby 
Panie dla młodych osób, które dopiero 
poszukują swojej pasji? 
 
J.W.: Młodzi powinni być ciekawi świata i 
otwarci na nowe wyzwania, powinni 
rozwijać się na wielu płaszczyznach, mieć 
szerokie zainteresowania i wysoko mierzyć. 
Poszukiwanie życiowej drogi i odważne 
dążenie do obranego celu to zadanie 
każdego człowieka.  
T.K.: Młodzi ludzie mają wiele 
zainteresowań, ważne, by wraz z 
dojrzewaniem umieli się określić i pozostać 
przy tym, co sprawia im największą 
przyjemność. Pasja określa wyjątkowość 
człowieka. Kto nie ma zainteresowań jest 
smutną i mało wartościową osobą, dlatego 
życzę młodym, aby odnaleźli pasję w swoim 
życiu. Nieważne, co robimy, najważniejsze, 
abyśmy robili to z pasją. Pasje uskrzydlają, są 
odskocznią od codzienności. Robić to, co się 
lubi – to najważniejsza rzecz w życiu. 
 
Dziękujemy za rozmowę i motywację do 
działania. 

Magdalena Siwko 


