


W piątek 1 października 2021 roku miała miejsce jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 
- ,,Nie czas umierać”. Film jest 25 częścią serii

o Jamesie Bondzie i  ostatnim występem Daniela Craiga w roli  głównej.  Reżyserem dzieła 
i współautorem  scenariusza  jest  Amerykanin  Cary  Joji  Fukunaga.  Muzyka  w  ekranizacji 
idealnie wpasowuje się w fabułę. Początkowo rozbrzmiewa klimatyczna ballada Billie Eilish 
pt.  „No  Time  To  Die”.  Ważnym  elementem  muzycznym  w  filmie  są  kompozycje  Hansa 
Zimmera. Należy zwrócić uwagę na zjawiskowe efekty specjalne i piękną scenerię.

Akcja filmu rozpoczyna się w momencie, gdy James 
Bond na prośbę swojego starego przyjaciela,  Felixa 
Leitera  z  CIA,  bierze  udział  w  misji  odbicia 
porwanego naukowca. Jednak trop sprowadza go do 
groźnego  przestępcy,  który  dysponuje  nową 
i niebezpieczną  technologią.  Powracające  demony 
przeszłości  burzą  spokojne życie  agenta  007 i  jego 
ukochanej  Madeleine  Swann.  Film  jest  rewolucją 
w świecie  Bonda.  Skupia  się  na  sferze 
psychologicznej bohatera. 

W ekranizacji zostały ukazane jego emocje, wahania, 
przeżycia  wewnętrzne.  Daniel  Craig  w  swoim 
ostatnim występie odchodzi w bardzo wielkim stylu 
dając nam Bonda godnego naszych czasów.



Wywiad  z  absolwentem  naszej  szkoły  Bartkiem  Kocybą,  który  ma 
niecodzienną  pracę.  Pan  Bartek  jest  stewardem.  Lata  po  świecie, 
zwiedza, poznaje wspaniałych ludzi i niesamowite miejsca. Zapraszamy 
do lektury!

Jak wspomina Pan naszą szkołę?
Naszą  szkołę  wspominam  fantastycznie!  Było  to  niezapomniane,  cudowne  6  lat  łącznie 
z gimnazjum.  Fantastyczni  nauczyciele,  super  atmosfera  i  jedyny  w  swoim  rodzaju  nasz 

szkolny chór Bel Canto!

Na czym polega pana obecna praca? 
Obecnie  pracuje  jako  steward (Cabin  Crew) 
w Polskich  Liniach  Lotniczych  LOT.  Wiadomo,  że 
dbamy  o  komfort  naszych  pasażerów  podczas 
całego  rejsu,  jednak  w  głównej  mierze  to 
bezpieczeństwo  lotu  jest  naszym  priorytetem. 
Właśnie pod tym względem jesteśmy najbardziej 
szkoleni na 6 tygodniowym kursie podstawowym 
oraz  corocznych  szkoleniach  przypominających. 
Wielu osobom wydaje się, że nasza praca polega 
na podawaniu pasażerom napojów oraz posiłków, 
jednak  jak  kiedyś  usłyszałem  od  jednej 
z szefowych pokładu nasza praca polega po części 
na  byciu  policjantem,  strażakiem,  ratownikiem 
medycznym, psychologiem oraz kelnerem.

Jakie było najśmieszniejsze wydarzenie w Pana pracy?

Hahaha, jeśli chodzi o śmieszne wydarzenia to są one bardzo częste poczynając od naprawdę 
błahych po zabawne tylko dla pewnej, dość specyficznej, grupy osób.

Jedna z takich sytuacji miała miejsce podczas rejsu do Toronto, gdzie mniej więcej w połowie 
lotu pasażerka podeszła do nas z wyrzutami, że jesteśmy opóźnieni, a ona ma przesiadkę do 
Calgary o 22:30 w Toronto, a już jest przecież prawie północ na jej telefonie! Po dość długiej  
próbie uspokojenia Pani wytłumaczyliśmy, że zgodnie z przepisami godzina odlotu samolotu 
jest zawsze podawana w czasie lokalnym miejsca wylotu, który dla Toronto jest przesunięty 
o 6 godzin wstecz, czyli aktualnie dochodziła tam 18:00

A z codzienności załogi, najzabawniejsze jest gdy pasażer pytając o toaletę próbuje wejść do 
szafy, gdzie wiszą nasze płaszcze i innych pasażerów…



Ile krajów pan zwiedził? Czy można Pana nazwać obywatelem świata?

W swojej  dość  jednak  krótkiej  karierze  zwiedziłem podejrzewam już  kilkadziesiąt  krajów 
zaczynając od prawie całej  Europy,  przez USA, Kanadę i  Amerykę Środkową (Dominikana, 
Meksyk) oraz Indie czy Izrael, a kończąc na dalekim wschodzie Azji w Japonii, Korei, Chinach 
czy zdecydowanie moim najlepszym kraju jakim jest Singapur!

Wydaje  mi  się,  że  mogę  nazwać  się 
obywatelem  świata.  Wszak  poznałem  wiele 
wspaniałych osób w różnych zakątkach świata 
oraz  kulturę  wcześniej  mi  nie  znaną.  Moim 
zdaniem  jednak  świat  staje  się  jedną  dużą 
globalną wioską.

Spotkał pan kiedyś kogoś sławnego w trakcie 
lotu?

Podczas  już  prawie  1000  lotów  poznałem 
kilkanaście  znanych  osób,  jednak  niewielu 
z nich  jest  skłonnych  do  dzielenia  się  swoją 
sławą… Szczególne wrażenie wywarli na mnie, 
jak i całej załodze ekipa filmu Boże Ciało, na 
czele z Bartkiem Bielenia oraz Janem Komasą, 

którą  miałem okazję  przywieźć  do Polski  zaraz  po gali  rozdania  Oscarów w Los  Angeles 
w lutym 2019 roku.

Ile zna Pan języków? Jak bardzo przydają się one w pracy?

Zaczynając  pracę  w  Locie  znałem  oczywiście  język  polski  oraz  angielski.  Potrafiłem 
porozumieć się po niemiecku oraz po rosyjsku.  Język angielski  jest  obowiązkowy podczas 
pracy na tym stanowisku na całym świecie. Z biegiem czasu nauczyłem się również kilku 
zwrotów po włosku czy hiszpańsku, żeby choć trochę umilić podróż naszym gościom. Bez 
języka angielskiego nie ma mowy o pracy w lotnictwie, ponieważ jest to podstawowy język 
komunikacji w lotnictwie, coraz częściej nasze załogi są wielojęzyczne.

Czy każdy może zostać stewardem lub stewardessą?

Cabin Crew może zostać naprawdę każdy! Jedynym przeciwwskazaniem są wyniki badań, na 
które  kandydat  jest  wysyłany  jeszcze  przed  rozpoczęciem  kursu  podstawowego. 
Najważniejszą cechą kandydata jest zdolność pracy w grupie oraz opanowanie w sytuacjach 
stresowych. Bardzo pomocne są również empatia ale i  zdecydowanie,  kiedy dochodzi  do 
dość nieprzyjemnych sytuacji. Trzeba pamiętać, że jesteśmy zamknięci z prawie 300 osobami 
na kilka godzin na wysokości ponad 10 km. Musimy do każdej sprawy podejść indywidualnie 
oraz nie możemy dać się zmanipulować.

Skąd pomysł na taki zawód? Wybór takiej pracy był impulsem czy było to zaplanowane 
i przemyślane?

Od zawsze lubiłem podróżowanie. Na studia wybrałem kierunek Turystyka i  Rekreacja na 
UEKu w Krakowie i któregoś dnia pracując dorywczo podczas studiów na lotniku zobaczyłem 
właśnie  załogę wychodzą z  lotniska i  pomyślałem,  że  może spróbować i  na szczęście się 
udało!  Był  to  bardziej  impuls,  ale  zdecydowanie  tego  nie  żałuje!  Wiele  osób,  w tym  ja, 
mówiłem że przychodzę tutaj na 2 lata, żeby „pozwiedzać” świat, ale gdy człowiek wkracza 
w awiację, ona tak łatwo nie odpuszcza i wręcz uzależnia.



 Czy ma Pan jakieś porady dotyczące szkoły, wyborów życiowych i planów na przyszłość?

Osobiście  uważam,  że  każdy  powinien  pójść  do  takiej  szkoły,  gdzie  czuje  się  najlepiej.  
Nieważne czy będzie to wymarzony, renomowany uniwersytet czy szkoła techniczna. Ważne, 
żeby robić w życiu to co się kocha, a ja właśnie taki zawód znalazłem!

O  bieganiu  opowie  nam  Maja  Dwornicka.  Uczennica  klasy  1d  i  reprezentantka  szkoły 
w biegach sztafetowych.

Swoją  przygodę  z  bieganiem zaczęłam dzięki  mojemu tacie,  gdy  on  zaczął  biegać  byłam 
w 2 klasie szkoły podstawowej. Na początku tata zapisywał mnie na biegi, a ja chętnie lub 
niechętnie biegłam. Czasem zdobywałam lepsze, a czasem gorsze miejsca. Wiele razy udało 
mi się stanąć na podium, ale nawet brak dobrego miejsca nie był powodem, żeby przestać 
biegać. Po kilku latach bieganie nie sprawiało mi już przyjemności i przestałam uprawiać ten 
sport.  Kiedy  po  dłuższej  przerwie  postanowiłam  wróciłam  do  biegania  rozpoczęła  się 
pandemia.. Niestety z jej powodu wszystkie zawody były odwoływane, a szczególnie biegi dla 
dzieci i młodzieży. Będąc w moim wieku trudno jest znaleźć bieg dla siebie albo go wygrać, 
ponieważ osoby w wieku mniej więcej od 13 roku życia nie są zbyt chętne do brania udziału  
w takich zawodach, a jak już biorą udział bardzo często biegają w klubach i trenują już kilka 
lat. W tym momencie odkryłam bieganie dla samej siebie. Można zapytać, co to jest? Dla 
mnie to walka z samą sobą,  z  wygodą,  z  nieprzyjemnymi warunkami pogodowymi.  Takie 
bieganie kształtuje charakter,  silną wolę  i  samodyscyplinę.  Kiedy brakuje determinacji  by 
wyjść  i  pobiegać dobrym pomysłem jest  umówienie się  z  kimś na wspólne bieganie.  Jak 
wiadomo, w grupie zawsze raźniej i w przypadku niepogody jest większa mobilizacja!

Opowiem  wam  trochę,  gdzie  moim  zdaniem  biega  się  najlepiej.  Najprzyjemniejszym 
miejscem  zdecydowanie  jest  las  lub  park,  bieganie  wśród  natury  jest  oderwaniem  od 
rzeczywistości. Gdy biegam, nie skupiam się na rzeczach, które mnie stresują, a raczej staram 
się  nie  myśleć  albo  myśleć  o  samych  przyjemnych  rzeczach.  Takie  bieganie  na  świeżym 
powietrzu pozwala nam oczyścić umysł i uwolnić się od rzeczywistości. Bieganie na stadionie 
lekkoatletycznym też ma swój klimat i bardzo lubię tam trenować. 

Może wiecie, a może nie ale wraz z innymi dziewczynami udało nam się zdobyć mistrzostwo 
Rybnika w przełajowych biegach sztafetowych.  W związku z tym pojechałyśmy do Żor na 
mistrzostwa regionu, ale niestety przegrałyśmy z drużyną gospodarzy. Mam nadzieję, że za 
rok nam się uda! Biegi sztafetowe to zupełnie coś innego niż bieg indywidualny. Ważna jest 
współpraca  zawodników,  motywacja  siebie  nawzajem.  Radość,  szczęście  z  wygranej  po 
prostu mnoży się przez ilość zawodników. Każdy jest dumny z siebie, jak i z reszty zespołu. 
Inaczej wygląda sprawa kiedy nie osiągniemy naszego celu lub przegramy. W takiej sytuacji 
nie możemy zrzucić winy na kogoś, lecz pogodzić się z takim faktem i wyciągnąć wnioski. 



NASZE ŚWIEŻAKI 

Zapytaliśmy  uczniów  klas  pierwszych  o  ich  samopoczucie  w  naszej  szkole. 
Zobaczmy  co  nasi  ankietowani  odpowiedzieli  na  pytania:  1.  Jak  się  czujesz  w  szkole? 
2. Dlaczego zdecydowałeś/aś się na ten profil?  3. Jakie masz plany na przyszłość?

To odpowiedzi naszych dwujęzycznych humanistów z klasy 1A:

Emilia -  Gdy przyszłam na test kompetencji  poczułam, że to moje miejsce. Wybrałam ten 
kierunek,  bo  uwielbiam przedmioty,  które  rozszerzam.  Prawdopodobnie  wiążę  przyszłość 
z językiem angielskim, ale także interesuje mnie dziennikarstwo.

Olaf -  W  “Powstańcach”  jest  świetnie.  Jestem  tu,  bo  nauka  angielskiego  sprawia  mi 
przyjemność. Nie myślę jeszcze o przyszłości. Żyję chwilą!

Marta - Początkowo się stresowałam, ale odkąd poznałam wielu cudownych ludzi chcę tu 
przychodzić.  Jestem  na  takim  profilu,  bo  bardzo  lubię  przedmioty  humanistyczne. 
Początkowo  miałam  iść  do  liceum  plastycznego,  jednak  ostatecznie  mój  wybór  padł  na 
“Powstańców”. Przyszłość chciałabym wiązać  z tym, co sprawia mi przyjemność. 

Nasi przyszli medycy z klasy 1B odpowiedzieli:

Ania - W szkole czuję się bardzo dobrze. Przyjemna atmosfera oraz mili nauczyciele, którym 
zależy na uczniach. Wybrałam biol-chem-mat, bo nie widzę siebie na innym profilu. Na ten 
moment jest mi ciężko powiedzieć o moich planach na przyszłość, może coś związanego 
z medycyną.

Julia - Czuje się tu doskonale. Dostanie się tutaj było spełnieniem moich marzeń. Mój wybór 
padł na ten kierunek, ponieważ moją przyszłość wiążę z medycyną. Chciałabym zdać maturę 
z dobrym wynikiem, dostać się na wymarzone studia, rozwijać się. Chcę spełniać marzenia. 

Mikkel - Szkoła mi się podoba. Wybrałem ten kierunek, bo w dzieciństwie dużo chorowałem 
i  w  przyszłości  chciałbym  zostać  lekarzem.  Moim  największym  celem  na  przyszłość  jest 
spełnianie marzeń. 

Co powiedzieli nam uczniowie z klasy 1C?

Emilia - W szkole czuje się dobrze, jest dużo nauki, ale rekompensują to znajomi. Wybrałam 
ten profil ze względu na chemię. Bardzo ją lubię i sprawia mi przyjemność. Podobnie jest 
z biologią. Za innymi przedmiotami nie przepadam. Przyszłość wiążę z dietetyką.



Karolina - W naszej szkole czuję się bardzo dobrze. Moja klasa jest świetna. Wybrałam biol-
chem,  ponieważ  biologia  i  chemia  to  moje  mocne  strony.  Przyszłość  chcę  wiązać 
z weterynarią. 

Radek -  W szkole czuje się znakomicie. Nauczyciele i  ludzie są tu 10/10,  więc panuje tu 
wspaniała atmosfera. Wybrałem ten kierunek, ponieważ przyszłość wiążę z medycyną, a ten 
profil  zdecydowanie  to  ułatwi.  Na  ten  moment  chciałbym  być  lekarzem  medycyny 
estetycznej.  

W klasie 1D pytania skierowane zostały do Zosi, Wojtka i Hani

Zosia -  W szkole poznałam ludzi, w których towarzystwie czuję się dobrze. Wybrałam ten 
kierunek, ponieważ lekcje języka polskiego w szkole podstawowej sprawiały mi przyjemność. 
Lubię czytać książki. Kiedy myślę o swojej przyszłości, to widzę się jako dziennikarka.  

Wojtek - czuje się w szkole dość dobrze: Miła atmosfera, ciekawi ludzie i świetni nauczyciele. 
Nie spodziewałem się, że tak szybko zwiążę się z klasą. Wiadomo, poziom i ilość nauki mnie 
zdziwiły, ale wiedziałem na co się pisze idąc do tej szkoły. Wybrałem ten profil ze względu na 
zainteresowanie  językiem  polskim.  To  był  najlepszy  najlepszy  wybór  jaki  mogłem  sobie 
wymarzyć. Przyszłość? To wiadomo, że McDonald ;) . A tak na serio to nie mam żadnych 
planów. Mam nadzieję, że będę mógł wiązać zawód z moimi zainteresowaniami. 

Hania -  Bardzo  lubię  moją  nową  klasę.  Trafiłam  na  ludzi,  którzy  mają  podobne 
zainteresowania, a także poczucie humoru. W szkole podstawowej bardzo lubiłam historię 
i angielski. Chciałam się dostać do klasy dwujęzycznej, ale nie wyszło. Plany na przyszłość? 
Dobre pytanie. Życie jest pełne niespodzianek. Nigdy nie wiesz, gdzie trafisz. 

Z klasy 1E, mat-fiza zapytaliśmy Tymka, Jakuba i Maję. 

Tymek - Przez pewien czas chodziłem do Kopernika (IV LO) i mogę śmiało stwierdzić, że tutaj  
mi się bardziej podoba. Matematyka to zdecydowanie mój ulubiony mój przedmiot. Narazie 
nie mam szczególnych planów na przyszłość, ale myślę, że coś związanego z informatyką. 

Maja - W klasie czuję się bardzo dobrze. Nauczyciele również są bardzo sympatyczni, ogólnie 
szkoła bardzo mi  się  podoba.  Wybrałam ten profil,  ponieważ fizyka sprawia mi  ogromną 
przyjemność. W przyszłości chciałabym zostać architektem. 

Kuba - W szkole czuję się bardzo dobrze. Otaczam się ludźmi, których naprawdę polubiłem. 
Matematyka  to  moja  pasja,  a  fizyka  z  przypadku.  W  przyszłości  być  może  zajmę  się 
architekturą. 

Na mat-fiz-infie dwujęzycznym, czyli w klasie 1F zapytani zostali Kasper, Maciek i Ania.

Kasper - W szkole czuję się naprawdę dobrze. Mam bardzo zabawną klasę. Nauki ścisłe to 
moja pasja. Szczerze mówiąc nie jestem wielkim fanem języka polskiego. O planach jeszcze 
nie myślę. Będzie co będzie!

Maciek -  Znam  tutaj  każdego,  więc  czuję  się  bardzo  dobrze.  Wybór  padł  na  ten  profil, 
ponieważ moim hobby jest programowanie. Kiedyś chciałbym zostać programistą. 

Ania -   W  szkole  czuje  się  bardzo  dobrze,  jest  miła  atmosfera  i  każdy  pomaga  sobie 
nawzajem. Mam super klasę, która w każdej chwili może w czymś pomóc.  Wybrałam profil  
mat- fiz-inf-ang, ponieważ bardzo interesuje mnie fizyka i matematyka, a średnio przepadam 
za biologią lub polskim.  Moje plany dosyć często się zmieniają, ale na ten moment myślę 
o pracy w bazie kosmicznej w NASA lub gdzieś indziej na świecie.



Zupa z dyni z pestkami słonecznika

Składniki:
- Dynia
- Marchewka 
- Czosnek
- Pomidor
- Cebula
- Łyżka oliwy z oliwek
- kostka rosołowa
- jogurt naturalny  lub śmietana 18%
- Pestki słonecznika

Sposób przygotowania:
1. Dynie pokroić na mniejsze kawałki, obrać ze skórki 

i wyciągnąć miąższ. 
2. Cebulę  z  marchewką  i  czosnkiem  podsmażyć  na 

oliwie z oliwek, aż się zeszkli cebula. 
3. Później dodać pomidora.
4. Na patelnię wrzucić dynię 
5. Wszystko  wrzucić  do  wcześniej  przygotowanego 

bulionu z kostki rosołowej
6. Gotować do momentu, aż dynia zmięknie
7. Następnie wszystko blendujemy na gładką masę
8. Możemy dodać jogurt naturalny lub śmietanę 
9. Na wierzch posypać pestkami słonecznika

         Baw się w kuchni przepisami
Rzadko  kiedy  trzymam  się  ściśle  przepisów,  przeważnie  wyszukuję  w  internecie  kilku 
przepisów i robię swoją własną wariację. Nie inaczej jest w przypadku kremu z dyni. W mojej  
wersji nie ważę dynii tylko biorę z ogrodu taką jaka mi wyrosła i proporcjonalnie do niej czyli  
“na oko” i smak dodaję pozostałe składniki. 
Składniki:

- 1 dynia ok 1-1,5 kg.
- 400 ml mleczka kokosowego - ja wybieram wersję light
- Świeży imbir - ile chcecie czyli według waszego smaku
- 1-2 pomarańcze jw. :)
- ok. 300 ml bulionu warzywnego, może być drobiowy - jeśli idziecie na skróty, jak ja 

i nie  robicie  na “prawdziwym rosole”  to wybierajcie  te buliony,  które  mają dobry 
skład. Zdarza mi się robić też bez bulionu ale wtedy musicie dodać soli.



Jedno jest pewne, dynie należy pokroić na mniejsze kawałki, a pestki wydrążyć i opcjonalnie 
wyrzucić  lub  wysuszyć.  Naszą  dynie  musimy  obrać  ze  skórki,  jedni  polecają  dynie  upiec 
i wtedy faktycznie skórka łatwo schodzi, natomiast ja polecam użycie najlepszej obieraczki na 
świecie z popularnej sieciówki IKEA 365+ VÄRDEFULL. Kawałki dyni gotuję w bulionie, kiedy 
jest już miękka blenduję ją, dodaję mleczko kokosowe, trę na tarce imbir, podobnie robię ze 
skórką z pomarańczy, a następnie pomarańczę kroję na pół i wyciskam z niej sok. Wszystko 
jeszcze  raz  mieszam  za  pomocą  blendera  i  według  własnego  smaku  dodaję  imbiru, 
pomarańczy, a jeśli trzeba to i soli. Krem z dyni ma to do siebie, że po czasie sam zgęstnieje 
i wtedy należy dolać wody. 
Wszystko  zależy  od  Was  i  waszego  smaku.  Jeśli  lubicie  ostrzejsze  smaki  dodajcie  więcej 
imbiru,  mleczko  kokosowe  trochę  złagodzi  smak  i  nada  aksamitnej  konsystencji,  a  sok 
z pomarańczy i aromat potartej skórki… mmm - sami spróbujcie. 
Jeśli chcecie pogrzeszyć możecie na talerzu wykończyć zupę śmietaną i prażonymi pestkami 
dyni lub grzankami, a potem wybrać się na spacer... - albo na odwrót :).
O niecodziennym przepisie na zupę dyniową opowiedziała Pani Jolanta Stelmach – Adamczyk

Zapraszamy do wywiadu ze szkolną panią psycholog 
Aleksandrą Mieszczak, która opowie o szkole i ważnej 
roli psychologa w szkole.

 Jak  wspomina  Pani  szkołę?  Czy  dużo  się  tutaj 
zmieniło? 

Czas spędzony tutaj w szkole to był jeden z najlepszych 
czasów  w  moim  życiu.  Szkołę  wspominam  bardzo 
dobrze.  Ze  względu  na  nauczycieli  i  ludzi,  których 
spotkałam  na  swojej  drodze.  Niezapomnianym 
przeżyciem był  chór Bel  Canto -  polecam wszystkim. 
Czas  spędzony  tutaj  był  czasem  wielu  możliwości 
rozwoju. Również artystycznego, ale też pod względem 
edukacyjnym.  Jeżeli  chodzi  o  to  co  się  zmieniło,  to 
w jakimś stopniu kadra pedagogiczna, a poza tym czuję 
się  jakbym  wróciła  do  tego  samego  miejsca. 

Oczywiście żyjemy teraz w innym środowisku, więc wpływa to na rozwój, na zmianę w samej 
szkole, ale miejsce ma dalej tego samego ducha i ten sam klimat .

Czy  praca  tutaj  spełniła  Pani  oczekiwania?  Jak  najbardziej,  jeśli  nawet  nie  przerosła. 
Wiedziałam co mnie czeka, ponieważ byłam tu na praktykach jeszcze za czasów studiów.

Czy lubi Pani swoją pracę? Co sprawiło, że została Pani psychologiem? 

Bycie  psychologiem  jest  bardzo  szerokim  pojęciem.  Przede  wszystkim  lubię  rozmawiać 
z ludźmi. To jest bardzo ważne dla mnie, że mogę tutaj to robić, bardzo się w tym spełniam. 



Wymyśliłam to już w gimnazjum, wtedy to był to tylko taki pomysł nastolatki, który gdzieś 
tam się rozwijał. Brałam też udział w zajęciach z doradztwa zawodowego, u nas w szkole, jak 
i na  terenie  poradni  psychologiczno-pedagogicznej.  Wszystkie  te  testy,  rozmowy  tylko 
potwierdzały,  że  chciałabym pracować z ludźmi, więc psychologia była takim naturalnym 
wyborem. Bardzo się cieszę, że wykształciłam się w tym kierunku. 

Uczniowie nieraz źle reagują na słowo psycholog – myślą, że pomocy potrzebują osoby 
z chorobą. Może opowie pani jak przełamać ten stereotyp?

Też  się  z  tym  spotykam,  ale  na  szczęście  coraz  rzadziej,  ponieważ  chodzenie  do 
psychoterapeutów stało się modne i  popularne.  Z jednej  strony to cieszy,  a  z  drugiej  strony 
pojawiają się z tym związane obawy.

Nie  rozumiemy różnicy  między  psychiatrą  a  psychologiem czy  psychoterapeutą.  Rzeczywiście 
choroby psychiczne są wśród nas i spotykamy się z nimi na co dzień. Od chorób są lekarze, lecz 
od wsparcia, od terapii, od pomocy jesteśmy my -  psychologowie. Nie trzeba być chorym, żeby 
rozmawiać.  Tak jak powiedziałam wcześniej,  najważniejsza w tym wszystkim jest  rozmowa – 
szczera, taka ze wspólnym zrozumieniem i rozmowa o emocjach, o tym co nas spotyka, czego 
doświadczamy. Czasami może być dużo bardziej pomocna dla nas niż same leki. 

Co skłoniło panią do pracy w szkole?

Praca w szkole była moją pierwszą pracą zawodową. Od tego zaczęło się moje doświadczenie 
zawodowe. Po studiach, jak się to często zdarza stało się to przypadkiem, ponieważ tam pojawiła 
się oferta. Zaczynałam od bardzo niewielkiej ilości godzin, była to moja pierwsza praca, więc tam 
zbierałam doświadczenie. Kiedyś  chciałam pracować w więzieniu lub w zakładach poprawczych. 
Chciałam  pójść  na  psychologię  kryminalną,  ale  spotkałam  się  z  pracą  w szkole.  Okazało  się,  
że poziom,  trudności  spotykanych  przypadków  czy  ilość  i  różnorodność  problemów  uczniów 
zdecydowanie  zapewnia  mi  wszystko  czego potrzebowałam w tej  pracy.  Psychologia  sądowa 
odeszła  na  drugi  plan,  a  w  tym  momencie  skupiłam  się  na  rozwoju  moich  kompetencji  
w kierunku terapii  behawioralnej,  terapii  młodzieży i  młodych dorosłych.  Praca w szkole była 
przypadkiem, ale stała się tak naprawdę sposobem na życie zawodowe oraz miejscem, z którego 
na pewno szybko nie chciałabym rezygnować.

Czym różni się pedagog od psychologa szkolnego?

To  jest  pytanie  z  którym  często  się  spotykam..  Psychologowie  w  szkołach  pojawili  się  tak 
naprawdę od niedawna. Na studiach pedagogicznych uczyliśmy się zupełnie czegoś innego niż na 
studiach psychologicznych. Pomimo tego, że są to dziedziny pokrewne, wiedza ta się przeplata. 
Zarówno  ja,  jak  i  pani  pedagog  mamy  podobne  kompetencje  oraz  wiedzę.  Psychologowie 
zajmują się przede wszystkich wsparciem,  terapią i  pomocą psychologiczną,  pomocą właśnie 
stricte z  kompetencjami społecznymi i  emocjonalnymi.  Pedagodzy są to osoby,  które pracują 
edukacyjnie,  organizacyjnie,  współpracują  z  instytucjami.  W  szkole  z  panią  pedagog  ściśle 
współpracujemy i uzupełniamy się wzajemnie dla dobra uczniów.

Dziękujemy bardzo za wywiad

Ja również dziękuję. Zapraszam każdego do kontaktu, ponieważ rozmowa jest najważniejsza i bez 
niej nic nie osiągniemy.



Młody Matczak  to druga płyta polskeigo raprera Maty -  Michała Matczaka.  Jej  premiera 
miała miejsce 1 października 2021 roku. Płyta została wydana przez wytwórnie SBM Label. 

Zawiera  17  piosenek  i  4  skity,  czyli  krótkie 
przerywniki.

Album  przed  premierą  uzyskał  status 
podwójnej  platynowej  płyty.  W  utworach 
pojawiają się tacy artyści jak Taco Hemingway, 
Quebonafide, Malik Montana, Popek i White 
2115.  Nie  zabraknie  także  przyjaciół  Maty, 
czyli Wygusia i Szczepana.

Młody Matczak jest opowieścią o wchodzeniu 
artysty  w  dorosłość.  Dzieło  zapowiada 
piosenka  pt.  ,,Patoreakcja”.  Teksty  do 
utworów  napisał  Mata.  Płyta  jest  bardzo 
zróżnicowana, nie brakuje w niej śmiesznych, 
jak  i  poważnych  piosenek.  Znajdują  się  tam 
lovesongi  i  bardzo  kontrowersyjne  utwory. 

Najpopularniejszymi piosenkami na płycie są: Szafir, Kiss Cam, Szmata oraz Patorekacja.

2 października na płycie lotniska Bemowo odbył się koncert Michała. 

Panowała tam niesamowita atmosfera. W rytm piosenek wykonywanych przez Matę bawiło 
się 100 tys. ludzi. Był to największy koncert hip-hopowy w Polsce.  Oprawa wydarzenia była 
bardzo efektowna. Tancerze i statyści wykonali bardzo dobrą robotę , jak i sam artysta. Nie 
zabrakło gości specjalnych, takich jak Young Leosia. Podczas koncertu pobliskie bloki i domy 
doświadczyły  wstrząsów.  Było  to  powodem  ewakuacji  mieszkańców.  Świadczy 
to o niesamowitej energii i przywiązania Michała do swoich fanów. 



Od redakcji:
Gorąco  zachęcamy  do  współpracy  z  nami.  Jesteśmy 
otwarci  na  wasze  pomysły.  Masz  idealny  pomysł  na 
artykuł lub propozycje jak ulepszyć gazetkę? Napisz 
do nas na maila -  newsyzpowstancow@gmail.com lub na 
instagramie -  gazetka.powstancza
Pozdrawiamy wszystkich czytelników!
Ekipa gazetki powstańczej :) 
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