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WYWIAD Z PIERWSZOKLASISTAMI
Ja: Na początek chciałabym Was zapytać o
wasze wrażenia po tym pierwszym miesiącu w
nowej szkole?
Asia: Na pewno mi się podoba, ale „Śląskie” są
bardzo wymagającą szkołą, trzeba się uczyć
systematycznie, żeby być na bieżąco. Nie
przeszkadza mi to jednak, bo wiem, że dokonałam
słusznego wyboru i na pewno wyjdzie mi to na
dobre.
Ania: Oczywiście w moim przypadku jest trochę
inaczej- moja pierwsza myśl to: „Nie zdam”, ale
uważam, że to nawet dobrze, bo dzięki temu szkoła
utrzymuje wysoki poziom, a mnie motywuje
do nauki.
Uczeń IB: Trochę trudno, ale większość
nauczycieli jest bardzo miła, więc jest ok.
Ja: Sprawdziły się wasze przypuszczenia i
obawy?
Ania: O ŚLTZN słyszałam dużo od mojego
kuzyna, który jest teraz w drugiej klasie. Właśnie
od niego słyszałam, że będzie trudno i jak dotąd się
sprawdza.
Asia: Tak, ja też słyszałam, że łatwo nie będzie,
a nawet na to nie liczyłam.

już zgrana? Dogadaliście się ze sobą?
Asia: Można by powiedzieć, że raczej porobiły się
już takie grupki, ja cieszę się, że dogadałam się
z Anią, póki co, to nam wystarcza. A tak to raczej
każdy trzyma się osobno.
Ja: Sądzicie, że dogadanie się między sobą
jeszcze przed wami?
Ania: Myślę, że dopiero czas pokaże. Póki co
zamierzamy się tolerować i szanować, może po
jakimś czasie obudzą się w nas jakieś sympatie.

Ja: Skoro było pytanie o klasę, to teraz o
Nauczycieli. Zdążyliście już komuś podpaść?
Ania: Paru osobom z naszej klasy już się to udało,
ale z wiadomych przyczyn nie będziemy
wymieniać nazwisk…
Uczeń IB: Wydaje mi się, że jeszcze nie.
Ja: Teraz znowu pytanie skierowane bardziej do
dziewczyn, bo jak wiadomo, wam facetom,
obojętne jest, co macie na sobie. Co sądzicie
o obowiązku noszenia mundurka?
Ania: Da się przyzwyczaić.

Uczeń IB: Słyszałem, że „Śląskie” to dobra szkoła
i nie pomyliłem się.

Asia: Nawet mi to odpowiada, nie muszę
codziennie myśleć, w co się ubrać, tylko po prostu
ubieram to, co muszę. Fajnie też, że wszyscy są
równi, bo jednak wyglądamy prawie tak samo.

Ja: Macie już jakieś skuteczne sposoby na
efektywne uczenie się?

Ja: Ostatnie już pytanie dotyczy jedzenia.
Korzystacie ze szkolnego sklepiku?

Asia: Robię sobie po prostu notatki, dzięki czemu,
przepisując dane informacje, utrwalam je sobie,
a potem czytam do skutku aż się nie nauczę.

Asia: Oczywiście, że tak, szczególnie, że Pani
ze sklepiku zapamiętała już, że jestem
wegetarianką i ma dla mnie zawsze odłożoną
bułkę.

Ania: Ideałem byłoby uczyć się systematycznie, ale
raczej mi się to nie zdarza, więc dzień przed testem
otwieram podręcznik i jakoś daję radę.

Ja: Wszyscy wspominacie, że słyszeliście
wcześniej o naszej szkole. Macie tutaj
znajomych, ktoś z rodziny jest absolwentem?
Uczeń IB: Mój wujek kończył tę szkołę, niestety,
nie wiem, na jakim kierunku był.
Ania: Jak już wcześniej wspomniałam, w klasie
drugiej mam kuzyna. Jest co prawda na innym
kierunku niż ja, ale jego znajomi są właśnie
na „analityku”.

Ania: Jak większość uczniów, jestem ogromną
fanką zapiekanek.

Uczeń IB: Wstyd się przyznać, ale ja zapiekanek
jeszcze nie spróbowałem.
Ja: W takim razie musisz koniecznie
spróbować :) Dziękuję Wam bardzo i życzę
powodzenia.
Wywiadu udzielili: Ania Zaporowska (IC), Joanna Palińska
(IC) oraz anonimowy uczeń (IB).
Rozmawiała: Emilia Kaczmarek z IIc

Asia: Ja mam tutaj paru znajomych.
Ja: Dziewczyny, teraz pytanie bardziej do was,
bo jak wiadomo problemy społeczne dotyczą
głownie tych damskich klas. Wasza klasa jest
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Prosto z … Wiednia!!!
Kahlenberg - jakże zaszczytne miejsce w historii
Polski.
To właśnie stamtąd 12 września 1683 r. król Jan
III Sobieski dowodził zwycięską bitwą z potężną
armią Imperium Osmańskiego.

zrozumienia wszystkich wypowiedzi, elementów
Mszy czy nawet pieśni. Jest to także wielkie święto
Polonii austriackiej, po uroczystościach odbywają
się dożynki. Zewsząd słychać polskie pieśni,
góralską muzykę i czuć zapach tradycyjnych
polskich potraw.
Chór Archikatedralny z Katowic pod
dyrekcją Krzysztofa Kagańca co roku koncertuje
podczas
uroczystości
rocznicy
Odsieczy
Wiedeńskiej. Tegoroczne spotkanie odbyło się 10
września, rozpoczęło je złożenie kwiatów w
kaplicy polskiego króla przez liczne delegacje
polskie i międzynarodowe przybyłe do Wiednia, w
tym przedstawicieli polskiego rządu.
Nasz chór, który w tym roku obchodzi
swoje 70 – lecie już 25 raz uświetnił Mszę i
obchody rocznicowe, do których zawsze sumiennie
się przygotowuje. W tym roku za działalność i

Co roku na kahlenberskim wzgórzu upamiętnia się
i świętuje to niebywałe zwycięstwo.
W obchody rocznicy zaangażowanych jest wiele
osób i organizacji:
grupy rekonstrukcyjne jak Husarze Gniewscy,
którzy w pięknych ciężkich zbrojach na koniach
przejeżdżają po wzgórzu i prezentują umiejętności;
szlachta polska w pięknych bogato zdobionych
sarmackich strojach, a także grupa z Ukrainy
prezentująca ubiór, tradycyjne pieśni oraz walkę
Kozaków; kapele góralskie, które zawsze
wprowadzają folklorystyczny klimat, kobiety w
barwnych ludowych strojach; uczniowie polskiego
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III
Sobieskiego w Wiedniu kultywujący polskie
tradycje i udzielający się w życiu Polonii oraz
grupa biegaczy charytatywnych.
Uroczystości rozpoczyna Msza odprawiana
w języku polskim, lecz zawsze tłumaczona na
język austriacki oraz ukraiński. Przedstawiciele
władz Austrii mają dzięki temu komfort

posługę chór został uhonorowany srebrnym
ryngrafem z wizerunkiem Matki Boskiej
Częstochowskiej. Jest to ogromny powód do dumy,
gdyż spośród wszystkich chórów w Polsce, to nasz
został wyróżniony. Wyjazd do Wiednia stał się już
ćwierćwieczną tradycją chóru, który zawsze
honorowo przyjmuje zaproszenie na następny rok.
Chór Archikatedralny z Katowic, do którego
należę, cieszy się uznaniem, dobra opinią,
a na swoim koncie ma wiele nagród i odznaczeń.
Bardzo często, ponieważ kilkanaście razy do roku,
wyjeżdża w różne regiony kraju oraz za granicę,
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by reprezentować Śląsk oraz Polskę na różnych
uroczystościach, koncertach, ślubach. Niestety,
chór przechodzi kryzys, jest coraz mniej nowych
osób, często nowi młodzi śpiewacy nie przechodzą
okresu próbnego lub nie zgadzają się na działalność
nieprzynoszącą im korzyści pieniężnych. Uważam,
że przynależność do chóru to wspaniała sprawa,
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„Czarny Śląsk” - projekt,
który ma zmienić oblicze
Śląska wśród społeczności
całej Polski
Śląsk to tylko węgiel, smog i szare osiedla
familoków? Otóż nie! Ten stereotyp chcą obalić
nasi koledzy z klasy 2G wraz z rówieśnikami z
innej katowickiej szkoły.

mam nadzieję, że kryzys minie i za rok i w
następnych latach z jeszcze pokaźniejszą liczbą
chórzystów zaśpiewam z Kahlenbergu, kultywując
tę wspaniałą tradycję.
Hundertwasser Village
Natalia Siodłak II c ( chórzystka Chóru Archidiecezjalgo)

Jakub Gryc i Dominik Jurek wraz
z przyjaciółmi z III L.O im A. Mickiewicza w
Katowicach stwierdzili, że używany stereotyp na
temat zanieczyszczonego Śląska jest dość
powszechny. Postanowili więc stworzyć swój
projekt w ramach platformy „Zwolnieni z teorii”.
Głównym celem projektu jest pokazanie pięknych
miejsc na Śląsku. Twórcy planują wyjść na ulicę
naszego regionu i zadać ludziom jedno pytanie:
„Za co kochasz Śląsk?”. Z materiału nagrywanego
przez parę miesięcy powstanie film, który będzie
opisywać właśnie największe walory naszej
najbliższej okolicy, które wskaże społeczeństwo.
Całe przedsięwzięcie będzie realizowane
przez 6 miesięcy – tyle czasu grupa nastolatków ma
na skończenie wszystkich swoich działań.
Inicjatywa ta została już wsparta honorowym
patronatem dyrektora naszej szkoły oraz zyskuje
coraz większy rozgłos wśród społeczności socialmediów. Mamy nadzieję, że projekt zyska spore
zainteresowanie. Z tego miejsca chcielibyśmy
zaprosić
na
fanpage’a
inicjatywy:
www.facebook.com/czarnyslaskzwolnienizteorii
oraz życzymy powodzenia!
Dominik Jurek 2G
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Historia Srebrnego Grzebienia
Słońce prawie zaszło za horyzont i powoli zaczęło się ściemniać. Na niebie migotały już pierwsze
gwiazdy i układały się w przeróżne konstelacje, które o tej porze roku były niezwykle widoczne na nocnym
niebie. Fale cicho obmywały piaszczysty brzeg, liście drzew szumiały pod naporem lekkiego wiatru.
Wszędzie wokoło panowała cisza. Tylko z jednego miejsca, w pobliżu wejścia do gęstej puszczy, dochodził
gwar rozmów. Płonęło tam niewielkie ognisko, dookoła którego siedziała grupka nastolatków. Na pierwszy
rzut oka wyglądali zupełnie zwyczajnie, ale ktoś, kto siedzi w samym sercu bezludnej wyspy po zmroku,
gdy las tropikalny budzi się do życia, mając przy sobie cały arsenał broni i niewielki zapas żywności, musi
być osobą nietuzinkową. Tak właśnie było z ekipą siedzącą przy ogniu. Ich wyprawa w morze miała
większy cel, a na wyspie znaleźli się tylko dlatego, że po drodze natknęli się na potworną nawałnicę, która
uszkodziła ich okręt i zmuszeni byli zatrzymać się gdzieś by go naprawić i przy okazji uzupełnić zapasy.
-Eryku, opowiedz nam proszę jakąś ciekawą historię z twojego życia. Wszyscy wiemy, że przeżyłeś wiele
niezwykłych przygód - Odezwała się jedna z dziewcząt zwracając się do chłopca, który wydawał się
odrobinę starszy od reszty towarzystwa.
-No, nie wiem Hanno. Wydaje mi się, że lepiej będzie jeśli położymy się spać, a Tomek i ja zostaniemy
na straży. Nigdy nie wiadomo co można spotkać w takiej dziczy. - Odpowiedział chłopiec z zamyśleniem
marszcząc brwi. - Jutro czeka nas dużo pracy. - Dodał dla podkreślenia wagi swoich słów.
-Tylko jedną Eryku, a zaraz potem pójdziemy spać. Obiecuję! - Poprosiła Hanna błagalnym głosem.
-Tak Eryku, tylko jedną. - Reszta paczki poparła dziewczynę. Każdy chciał posłuchać, co takiego
ciekawego ma do opowiedzenia chłopak.
-Dobrze, ale zaraz potem wszyscy idziecie do szałasów. - Pokiwali głowami na zgodę.
- To było dawno temu, kiedy jeszcze pływałem na pirackim okręcie na Karaibach. Nawinęliśmy
wtedy do portu, aby uzupełnić zapasy żywności i zwerbować nowych rekrutów. Mnie, jako pachołka do
pomocy, wyznaczyli do zwijania lin na pokładzie i pilnowania łajby. Byłem ambitny, więc nie
sprzeciwiałem się, tylko ochoczo zabrałem się do roboty. Szybko skończyłem i żeby nie siedzieć
bezczynnie postanowiłem się przejść na spacer po plaży. Jeden z piratów wrócił już wtedy na statek, więc
mogłem sobie na to pozwolić. Podziwiałem piękny zachód słońca, gdy ujrzałem siedzącą na skale
dziewczynę czeszącą swoje długie jasne włosy, które w świetle słońca mieniły się złotem. Podszedłem
bliżej i spostrzegłem, że zamiast nóg ma ogon pokryty niebiesko – zielonymi łuskami. Była syreną. Gdy
usłyszała za plecami moje kroki, podskoczyła przestraszona. Spojrzała na mnie swoimi dużymi,
bursztynowymi oczami i przez chwilę kompletnie nie wiedziałem co powiedzieć. Zatkało mnie, była taka
piękna. Zrobiłem krok w jej stronę, a ona krzyknęła.
-Spokojnie, nie ma się czego bać. Nie chcę cię skrzywdzić. - Próbowałem ją uspokoić.
-Nie chcesz? - Szepnęła zdziwiona.
-Nie, coś ty, jesteś taka śliczna, nie potrafiłbym. - Zarumieniła się, a ja uśmiechnąłem się promiennie. Myślałem, że syreny nie istnieją. - Słysząc to roześmiała się serdecznie i odparła:
-Wiele osób tak myśli, ale to nieprawda. Niestety nie wszyscy zasługują na to by nas zobaczyć. Zaskoczyłeś
mnie i okazałeś mi dobre serce, dlatego jestem ci winna jedno życzenie. - Rozejrzała się wokoło w
poszukiwaniu czegoś co mogłaby mi dać i jej wzrok padł na srebrny grzebień, który trzymała w dłoni. Weź mój grzebień i wróć tu jutro o tej samej porze. Gdy zanurzysz grzebień w wodzie, przypłynę by spełnić
twoje życzenie. Proszę cię tylko o jedną rzecz. Nie wspominaj nikomu o tym, że mnie spotkałeś. Nie
wszyscy ludzie są tacy dobrzy jak ty. - Po tych słowach syrena zniknęła wśród morskich fal, a ja znowu
zostałem sam. Wzruszyłem ramionami i wróciłem na statek. Jak to bywa w męskim towarzystwie, piraci
raczyli się rumem, przechwalając się swoimi najbardziej niesamowitymi morskimi opowieściami. Dali mi
też, bo jako ich kompan nie mogę być stratny i zachęcili do podzielenia się własną historią. Chciałem być
najlepszy i wbrew prośbie syreny, podzieliłem się z kamratami nowiną. Nie uwierzyli mi nawet, gdy
pokazałem im należący do niej srebrny grzebień. Śmiali się do rozpuku i drwili sobie ze mnie. Wtedy
wściekły już na całego powiedziałem im, że jeśli mi nie wierzą, mogą jutro pójść tam ze mną i zobaczyć
syrenę na własne oczy.
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Następnego wieczora udałem się na brzeg. Reszta załogi ukryła się za burtą pobliskiej łodzi i
obserwowała wszystko z kryjówki. Przeczesałem grzebieniem fale. Przez chwilę nic się nie działo, gdy
nagle spomiędzy fal wypłynęła syrena. Wyglądała jeszcze piękniej niż wczoraj. Uśmiechnęła się do mnie
nieśmiało i podpłynęła bliżej. Nie zdążyłem nic powiedzieć, ponieważ jeden z piratów wyskoczył z ukrycia,
złapał ją i wrzasnął na cały głos:
-Mam cię! Teraz spełnisz wszystkie nasze życzenia, ślicznotko! - Dziewczyna posłała mi rozczarowane
spojrzenie i rozpłynęła się w powietrzu. Zaraz potem ocean zaryczał jak dziki zwierz i piraci, a wraz z nimi
ja, ocknęliśmy się w podwodnym królestwie Posejdona. Pierwszą rzeczą, która przykuła nasz wzrok, był
ogromny, szklany tron, na którym siedział równie olbrzymi mężczyzna. Był umięśniony jakby każdy dzień
spędzał na siłowni, miał długą brodę, na głowie koronę, a w ręce trzymał trójząb. Patrzył się na nas
lodowato niebieskimi oczami z wściekłością. Wreszcie przemówił:
-Ośmieliliście się złapać jedną z moich córek. Za karę nie wypuszczę was stąd, dopóki nie usłyszę
opowieści bez końca. - Korsarze znali wiele długich opowieści, ale choćby stawali na głowie w swoich
staraniach, każda z nich wcześniej czy później się kończyła. Wtedy przyszła kolej na mnie. Przez chwilę
miałem kompletną pustkę w głowie. Miałem wyrzuty sumienia z powodu tego, że zawiodłem piękną
syrenę, a teraz jeszcze miałem świadomość tego, że znaleźliśmy się tu przeze mnie. Musiałem za wszelką
cenę nas stąd wydostać. Wtedy przypomniałem sobie wszystkie długie spacery, jakie odbywałem samotnie
każdego wieczora, zanim rozpocząłem pirackie życie. Zacząłem opowiadać.
-Był sobie raz człowiek, który postanowił wyczyścił plażę tak, żeby błyszczała. W tym celu podniósł jedno
ziarenko piasku i wypolerował je. Następnie podniósł drugie ziarenko i je wypolerował. Potem podniósł
trzecie ziarenko i zrobił z nim to samo co z pierwszym i drugim... - Gdy doszedłem do sześćset
czterdziestego ósmego ziarenka piasku, Posejdon skapitulował.
-Dobrze, już dobrze - Powiedział. - Z tego co wiem, byłeś dobry dla mojej córki. Tylko żeby mi się więcej
to nie powtórzyło. Wracasz z powrotem.
-A oni? - Zapytałem o moich kompanów

-A oni zapłacą za swoją chciwość i zachłanność. - Wtedy machnął trójzębem i ocknąłem się na brzegu
z grzebieniem w ręce. Mogłem się tylko domyślać co Posejdon zrobił z resztą wilków morskich, ale wydaje
mi się, że próbował dokończyć im historię, którą zacząłem, a że ona nie ma końca, pewnie siedzą tam nadal
i słuchają o człowieku, który postanowił wyczyścić plażę. Po tym wszystkim wróciłem do domu, bo bez
moich kompanów życie pirata to nie to samo.
-Nie wierzę ci. - Fuknęła jedna z dziewczyn siedzących najbliżej Eryka. - To tylko bujdy na resorach. - Po
czym wstała i poszła do szałasu, zanim weszła do środka, zawołała jeszcze do reszty. - To idziecie spać czy
nie? Pamiętajcie, że jutro łódź się sama nie naprawi. - Cała kompania powoli podniosła się i ruszyła do
szałasu śladem dziewczyny. Został tylko Eryk i Tomek, którzy przez kolejne dwie godziny mieli trzymać
wartę.
Eryk westchnął i wyciągnął z kieszeni spodni srebrny grzebień by przyjrzeć się mu po raz kolejny
i zastanowić się, czy jeszcze kiedyś będzie mu dane spotkać piękną syrenę z Karaibów. Nie był świadomy
tego, że ona też o nim pamięta i rozmyśla o tym, czy jeszcze kiedykolwiek ujrzy tego błękitnookiego
młodzieńca, który o zachodzie słońca wystraszył ją i zarazem oczarował swoim rozbrajającym uśmiechem.
Ale kto wie co niesie ze sobą przyszłość. Może spotkają się szybciej niż myślą. W końcu wyspa Guanahani,
na której się aktualnie znajdują leży na Karaibach.
Roksana Zmorek - Laureatka Szkolnego Konkursu Literackiego dla Młodych Twórców "Gęsie Pióro" w kategorii
PROZA rok szkolny 2016/2017
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***

Jak się kocha pierwszy raz.

Że Twe oczy nie są dla mnie,

Jeszcze ci nie powiedziałem,

Co zielenią lasów lśnią,

Wszystkich Twoich zalet, wad.

Usta Twoje delikatne,

Jeszcze nocą nie szeptałem,

Pieścić będą cudzą skroń,

Jak mi Ciebie bardzo brak.

Nigdy więcej nie pochwycę,

***

Dłoni Twojej w moją dłoń,

Jest takie miejsce,

Życie, całe nasze życie,

Gdzie czas się zatrzymał,

Słodka bólu woń.

To myśli moje,

***

W tych myślach ciągle ta sama godzina

Być jak chłodny powiew wiatru

I słowa Twoje.

W letnią noc.
Nieopisany.

Gdy pocznę schodzić z tego świata,

Pocałunek w czoło, ciepły koc.

Będę jak motyl, który wlata

Nieokrzesany.

Ku górze wiecznych wartości

Być jak mglista postać z czarnej mgły.

Precz morza gniewu i miłości.

I przestraszyć.
Uśmiech dawać, słodkie sny.

Więc wykrzyczałem całym sobą,

Na Twej twarzy.

Przez zaciśnięte zęby,

***

Na wpół otwarte usta,

Jeno strach na śmiech miarkuje,

Nim zdałem sobie sprawę,

Przyodziewa w barwy,

Że nienawiść jest pusta.

Kto swą pychę w cień odrzucił,
Umysł ma otwarty.
***

Maciej Pawlus – Laureat Szkolnego Konkursu dla Młodych Twórców "Gęsie Pióro" w kategorii PROZA rok
szkolny 2016/2017

Szczęśliwy ten,

Który przez zawiść nie spogląda
Na miłość bliźniego.
Ten, który nie pożąda tego,
Czego umysł jego,
Zmierzyć nie może.

***
Jeszcze Cię nie pokochałem,
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"Smartfon również dla seniora" - czyli wywiad z autorem
Napisanie i wydanie własnej książki to marzenie niejednego nastolatka. Niewielu, jednak to marzenie
realizuje. Udało nam się przeprowadzić wywiad z jednym z tych szczęśliwców - Krzysztofem Kulą,
uczniem klasy drugiej informatycznej w naszej szkole. Mało tego, książka, którą stworzył wspólnie
z uczniem z Piekar Śląskich - Danielem Pliszką oraz nauczycielem Markiem Smyczkiem może
zrewolucjonizować życie starszego pokolenia. Jest to bowiem poradnik pt. "Smartfon również dla
seniora".
Redakcja: Krzysiu, skąd wziął się pomysł, żeby napisać książkę?
Krzysztof: Wiesz co, pomysł się wziął od mojego nauczyciela – pana profesora Marka Smyczka. Podszedł
do mnie i zapytał, czy nie chcę napisać książki. Znaczy się, na forum klasy to powiedział jako propozycję
skierowaną do wszystkich, a ja na koniec lekcji do Niego podszedłem i mówię: "Okej, w porządku".
Wysłałem Mu, jak już przyszedłem do domu, oczywiście, pytanie na Facebooku, jak to ma wyglądać, a On
odpowiedział, że to będzie coś w tym stylu, że będziemy pisać książkę dla osób w podeszłym wieku oraz
żebym wysłał mu testowo coś, żeby mógł ocenić, czy potrafię w ogóle pisać, bo to podstawa. Wysłałem Mu
więc dwa luźne tematy. Pan to przeczytał, stwierdził, że się do tego nadaję i stąd się to wzięło.
Redakcja: Czym się inspirowałeś, pisząc książkę?
Krzysztof: Łoł... W sumie to jest książka poradnik, dlatego inspiracji za bardzo nie miałem, także pisałem
w niej to, co powinno w niej być.
Redakcja: Tak, ale skąd wiedziałeś, co dokładnie w niej zawrzeć? Co ci ludzie chcieliby wiedzieć?
Krzysztof: Myślałem... Pisałem to tak, jakbym to ja był tym starszym człowiekiem i co ja chciałbym
przeczytać w tej książce, co chciałbym wiedzieć, co chciałbym usłyszeć.
Redakcja: Czy trudno napisać książkę, będąc w tak młodym wieku?

Krzysztof: Nie. Właściwie jest lepiej, bo ma się więcej czasu.
Redakcja: Z tego co wiem, nie pisałeś sam. Jak wspominasz współpracę z kolegą i nauczycielem?
Krzysztof: Kolega – Daniel Pliszka zaczął pisać jako pierwszy. Ogólnie, to ja nie byłem w ogóle
w planach. On zaczął to pisać. Tak samo pan Smyczek podszedł do niego z propozycją czy chciałby
napisać, on się zgodził, ale projekt okazał się tak duży, że potrzebowali jeszcze jednej osoby i wtedy
pojawiłem się ja. Jeżeli chodzi o współpracę, to tylko wysyłaliśmy sobie na Facebooku informacje, co i jak,
ale nie miałem z nim kontaktu w rzeczywistości. Właściwie spotkałem go po raz pierwszy, dopiero jak był
wywiad w gazecie. Zobaczyłem go na żywo.
Redakcja: Czy zaistniały jakieś trudne momenty w trakcie pisania? Nie wiem, jakiś tzw. 'Artblock"?

Krzysztof: Czas, bo niby miałem go dużo, ale były takie momenty, że przez dwa tygodnie nie miałem go
i nie pisałem. Później miałem taki moment, że potrafiłem przez miesiąc nie pisać książki z różnych
powodów, ale tylko z początku narzekałem na brak czasu, bo jak później się okazało, że lecę z tematami
szybko, to potem to minęło. Ale ogólnie nie miałem z tym problemów, jedynie mogę narzekać na to, że
niektóre z tematów były takie nurzące. To znaczy – dlaczego ja muszę tłumaczyć takie oczywiste rzeczy,
które z pozoru wszyscy powinni rozumieć. Wiesz, o co chodzi?
Redakcja: Tak. Czyli wena sprzyjała?
Krzysztof: Tak.
Redakcja: Dla jakich grup wiekowych przeznaczona jest twoja książka?
Krzysztof: J est to głównie dla starszych osób, seniorów - tak jak jest napisane w tytule, ale myślę, że
osoby takie nie tylko w bardzo podeszłym wieku mogłyby z niej skorzystać. Ale myślę, że tak od 50 w
górę...
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Redakcja: Powiem ci, że ja też powinnam skorzystać z tej książki, bo wczoraj nie wiedziałam, jak
włączyć dyktafon w telefonie. (Śmiech)
Krzysztof: Szczer ze mówiąc, ja też się nauczyłem paru nowych rzeczy.
Redakcja: Opierałeś to może na przykładach znajomych ci starszych osób, na przykład dziadków?
Krzysztof: Nie, ewentualnie ojca się pytałem, czy czegoś nie rozumie, ale tak to nie.
Redakcja: Co poradziłbyś osobom, które też chciałyby napisać i wydać swoją własną książkę?
Krzysztof: Wiesz co, to pr zede wszystkim tr zeba mieć znajomości. Nie masz znajomości, to jest ciężko.
A co bym poradził? Cierpliwość i to tyle.
Redakcja: Opowiedziałbyś w kilku słowach, o czym jest ta książka i dlaczego warto ją przeczytać?
Krzysztof: Opowiedzieć mogę. Jest to poradnik dotyczący telefonów z systemem android, jak z nich
korzystać od podstaw. Dosłownie od samych podstaw po zaawansowane funkcje i to jest typowo
przeznaczone dla ludzi, którzy z tymi telefonami kontaktu w ogóle nie mają albo mają i nie wiedzą nic.
Warto ją przeczytać by poznać funkcje telefonu, żeby wiedzieć o nim prawie wszystko co jest potrzebne i
nie być głupim. Można dowiedzieć się czegoś ciekawego, sam wcześniej wspomniałem, że gdy ją pisałem i
szukałem informacji, dowiedziałem się o funkcjach, o których wcześniej nie miałem pojęcia.
Redakcja: Ostatnie pytanie. Jak się czujesz, będąc tak rozchwytywanym przez media i dziennikarzy?
Krzysztof: Śmiesznie. Nigdy tak w życiu nie miałem. Naprawdę śmieszne uczucie, szczególnie, gdy w
telewizji przystawiają ci obiektyw do twarzy. (Śmiech). Albo jak mówię i po pięciu sekundach "Ej, czekaj!
Jeszcze raz, bo nie włączyłem kamery."
Redakcja: Dziękuję za wywiad i gratuluję sukcesu.
Krzysztof: Nie ma spr awy, dzięki.
Wywiad z uczniem klasy 2d i autorem książki "Smartfon również dla seniora" przeprowadziła Roksana Zmorek kl. 2c
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