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WYWIAD Z PANIĄ AGNIESZKĄ SMOŁKĄ 

przeprowadza Daniel Goryl 

 
- Słyszałem, że Pani klasa wzięła udział w biciu rekordu. Proszę nam przybliżyć, czego on dotyczył.  

- W tym wydarzeniu brały udział dwie klasy: 1 SPdP i 2-3 SPdP, jedna moja, druga pani Martyny.  

Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Czyń Dobro przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w 

Wodzisławiu, gdzie zostaliśmy zaproszeni gościnnie, bo to było dla niepełnosprawnych mieszkańców 

Powiatu Wodzisławskiego. Chodziło o zebranie jak największej liczby osób niepełnosprawnych intelektualnie 

wspólnie tańczących do utworu „Ona tańczy dla mnie”. 

- Gdzie to wydarzenie miało miejsce? 

-  W Domu Kultury w Wodzisławiu Śląskim.  

- Internet podpowiedział mi, że odbywały się bicia rekordów w tańcu na śniegu, w tańcu poloneza,  

   w tańcu liniowym. Wasz jaką miał kategorię? 

- Był poza tymi kategoriami. To nie było bicie rekordu tylko jego ustanowienie. 

- O co chodzi w ustanawianiu albo biciu rekordów? Co chce się przez to pokazać? 

- Że tyle osób niepełnosprawnych może wspólnie zatańczyć do jednego utworu i przy tym bardzo    dobrze się 

bawić. To także pokonywanie barier. 

- Jak Wam poszło? Dostaliście jakieś nagrody? 

- Tak. W sumie w ustanawianiu rekordu wzięły udział 373 osoby. Dostaliśmy na koniec certyfikaty  (każdy 

uczestnik) i plakaty z autografami zespołu „Weekend” oraz pamiątkowe zdjęcie grup. 

- Jak w Domu Kultury zmieściło się tyle osób?! 

- Część tańczyła przy scenie, osoby na wózkach były w przejściach. Sala była wypełniona po brzegi, bo oprócz 

uczestników byli ich opiekunowie, czasem 1 na 1. Panowała atmosfera typowo koncertowa, z oświetleniami, 

efektami dymnymi, tańcami duetu profesjonalnego. Ten duet zaraz na początku nauczył nas tańca, przy którym 

ustanawialiśmy rekord Polski.  

- Podejmiecie się kolejnego wyzwania? Jeśli tak, to: Kiedy? W czym? 

- Nie byliśmy organizatorami tego wydarzenia, więc dla nas było to pierwsze takie wyzwanie. Przy kolejnych 

jesteśmy jak najbardziej otwarci. 

- Dziękuję za rozmowę.  

 

WYWIAD Z DANIELEM GORYLEM 

przeprowadza Ewelina Burzyk 

 
 - Niebawem opuszczasz mury tej szkoły. Jak podobało Ci się w niej, jak będziesz ją wspominać?  

 - Bardzo mi się podobało, choć bywało różnie. 

 - Czy to „różnie”, o którym mówisz, oznacza przykre sytuacje? 

 - Oznacza dobre i złe, lecz nie było najgorzej, bo większość chwil była dobra. 

 - Proszę zatem wymienić najlepszą z chwil i najgorszą dla Ciebie.  

- Najlepsza to wycieczka do Auschwitz a najgorsza? – trudno powiedzieć, bo było dużo 

 sytuacji i  trudno przypomnieć sobie tę główną.  

- A zwyczajna przykrość szkolna? 

- Zauważyłem, jak raz zaatakowano kolegę Sebastiana i zareagowałem, odseparowując 

 ich od siebie.  

- Pewnie to było jednocześnie przyjemne, bo stanąłeś na wysokości zadania jako przewodniczący   szkoły i 

zareagowałeś prawidłowo w tej sytuacji. 

- Tak, to było i przykre, i przyjemne.  

- Czy masz już jakieś plany na przyszłość? 

- Jak wyjdę z tej szkoły, chciałbym uczyć się na stolarza.  

- Czy to ma być Twój zawód wyuczony, czy także wykonywany? 

- Chcę się nauczyć innych języków i pracować także jako dziennikarz.  

9 NA PRZEDZIE 

 

 

 

 
 



- Praca w gazetce szkolnej widać daje Ci podstawy do tych planów. Czy masz już na uwadze jakąś redakcję, 

w której chciałbyś pracować? 

- Myślałem o pracy w radio.  

- Zachętą było udzielenie niedawno wywiadu do radia 90? 

- Tak, właśnie to doświadczenie mnie mobilizuje.  

- Jakich języków w związku z tym postanawiasz się nauczyć?  

- Oprócz podstawowego angielskiego chciałbym nauczyć się francuskiego, rosyjskiego, włoskiego i 

niemieckiego.. 

- Chcesz być poliglotą! Życzę Ci spełnienia marzeń. Obyś dobrze spożytkował doświadczenia głównego 

redaktora tej gazetki i mógł w przyszłości zarabiać dzięki temu, czego się tu nauczyłeś.  

 

 

 

Zakończony Turniej Jednego Wiersza 

22 maja odbyło się przesłuchanie konkursowe 

Turnieju Jednego wiersza im. Stanisława 

Krawczyka. Z prawdziwą przyjemnością 

zawiadamiamy, że pierwsze i drugie miejsce w 

konkursie zdobyli nasi gimnazjaliści: Mateusz 

Weis i Mateusz Skowronek.  Trzecia nagroda 

trafiła do Julii Harazim z SP nr 28 w Rybniku 

– Kamieniu. Nagrodę Publiczności otrzymała 

pani Izabela Malarz, bardzo zadowolona                           

z uznania i zachęcona do rozwijania swojego 

talentu. Nagrodami były bony upominkowe do 

Empiku i Croppa oraz książki, słodycze i 

dyplomy. Ufundowali je: ZSS, 

Stowarzyszenie-Jestem, Biblioteka Publiczna 

w Leszczynach oraz organizatorzy Turnieju. 

Poniżej publikujemy wiersz Julii. 

„Przyszłość” 

Może być mglista, albo przejrzysta. 

I nie można jej przewidzieć. 

Czasami ją planujemy, ale to wszystko na nic. 

Bóg zrobi co chce. 

A my musimy liczyć się z wypadkami. 

Zależy ona od wszystkiego co robimy. 

A jeśli o nią nie zawalczymy, 

Będzie nijaka. 

I nie taka, jaką byśmy chcieli. 

 

 

Uroczysta Gala 
3 czerwca o godzinie 10.00 wręczono 

nagrody Laureatom XIX Przeglądu 

Teatralnego i Recytatorskiego Dzieci                         

i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bliskie 

Spotkania”.  

 

 
Na fotografii zdobywcy I miejsca - grupa teatralna Zetki                             

z (od lewej): Kierownikiem Wydziału Promocji Urzędu Gminy                           

i Miasta Czerwionka – Leszczyny p. Krystyną Jasiczek, 

wicestarostą Markiem Profaską, dyrektorem ZSS p. Beatą Zich                     

i reżyserem spektaklu p. Agnieszką Smołką 

 
Na fotografii od lewej: wicestarosta Marek Profaska, laureat 

Grand Prix Daniel Goryl, przewodnicząca Stowarzyszenia-

Jestem Ewelina Burzyk 

WYDARZENIA I FAKTY Z ŻYCIA SZKOŁY 



Konkurs ortograficzny 
 

W konkursie ortograficznym reprezentanci 

naszej szkoły zdobyli 2 miejsce.  

 

Wyjazd do Wrocławia 
 

Część naszych uczniów pojechała do 

Wrocławia.  
 

Konkurs o wakacjach 
12 maja  panie Izabela Cyroń i Ewelina 

Burzyk ogłosiły wspólny konkurs     

literacko – plastyczny „Wakacje moich 

marzeń”.   Spłynęło  kilkadziesiąt prac 

plastycznych i sześć prac literackich.          
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