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Wywiad z ... 

 
W tym numerze Sojuszu Dziennikarskiego proponujemy Wam na początek lekturę 2 wywiadów: 

z Panią Moniką Chodacką, Wychowawcą w Internacie oraz z Panem Wojciechem Urynowiczem, 

który prowadzi zajęcia z pracowni inseminacyjnej, zootechnicznej, a także chowu i hodowli 

zwierząt oraz inseminacji zwierząt. 
 

Wywiad z Panią Moniką Chodacką: 

Redaktor: Dzień dobry! Dziękujemy, że zgodziła się Pani na udzielenie nam wywiadu. 

Pani M. Chodacka: 

Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. 

Redaktor: Od zeszłego roku jest Pani Wychowawcą w Internacie. Co Panią urzekło w tej pracy? 

Pani M. Chodacka: 

Lubię pomagać i lubię pracę z ludźmi i ta praca  łączy te dwie funkcje.                                                                          

My, wychowawcy, uczymy i wychowujemy młodzież, ale dużo też uczymy się od nich -  trzeba tylko 

umieć słuchać. To taka wzajemna wymiana doświadczeń: oczywiście, w pozytywnym znaczeniu. 

Człowiek uczy się całe życie i ja nie stanowię wyjątku. 

Redaktor: Możemy Panią również spotkać w banku… 

Pani M. Chodacka: 

W zasadzie, tak….. już 14 lat pracuję w pobliskim banku, zajmuję się obsługą kredytową. 

Redaktor: Wiemy, że nie jest to Pani jedyny zawód... 

Pani M. Chodacka: 

No cóż, tak się w życiu złożyło. Ale zaznaczam, iż w naszej szkole                                                                                              

uzyskałam pierwsze kwalifikacje , ukończyłam Liceum Ekonomiczne,  później ukończyłam studia na 

AGH na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na kierunku inżynieria środowiska . W 

tym samym czasie ukończyłam studium pedagogiczne również na AGH. W późniejszym czasie studia 

podyplomowe na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i 

rodzinnym. Chcąc pomagać młodzieży w wyborze dalszej drogi zawodowej podjęłam studia  

podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość. Ale najbardziej dumna jestem z  

"zawodu rodzica", który wykonuję już od 19 lat na jednym a od 16 lat na drugim etacie i w tym zawodzie 

najbardziej chciałabym osiągnąć sukces. 

Redaktor: Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas. 

Pani M. Chodacka: 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmowa z Panem Wojciechem Urynowiczem 
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Redaktor: Dzień dobry, Panu. Dziękujemy bardzo, że zgodził się Pan udzielić wywiadu Naszej 

gazetce. 

Pan Urynowicz: Dzień dobry   
Redaktor: Pierwsze skojarzenie, które pojawia się, gdy słyszymy Pana nazwisko, to … żółwie. 

 

Pan Urynowicz: Ha ha... , no cóż, gady te towarzyszą mi od najmłodszych lat i stanowią stały obiekt 

moich zainteresowań. Dzięki nim rozwinęła się moja pasja naukowa oraz miłość do zwierząt. Jestem 

autorem wielu artykułów popularnonaukowych z zakresu zwierząt egzotycznych opublikowanych w 

prasie specjalistycznej, a także na stronach internetowych.  

W 2010 nakładem Zeszytów Akwarystycznych została wydana moja książka pt. „Żółw ozdobny 

(Trachemys scripta)”, a w 2017 kolejna pt. "Żółwie wodno-lądowe" (wyd. Black Unicorn). Nie 

wspominając już o artykułach i publikacjach konferencyjnych w ramach badań naukowych. 

 Z mojej inicjatywy od 2009 roku w Krakowie odbywają się Krajowe Obchody z Okazji Dnia 

Żółwia. Także skojarzenie całkiem słuszne  
 

Redaktor: Oprócz tego, że jest Pan nauczycielem, jest Pan również studentem… 
 

Pan Urynowicz: Faktycznie jestem studentem studiów doktoranckich z biologii na Uniwersytecie 

Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Obiektem moich badań są jenoty, a właściwie ich rozród.  
 

Redaktor: Na czym polegają studia doktoranckie? Często można usłyszeć, że studiowanie 

sprowadza się do 3 Z: zakuć, zdać, zapomnieć... 

 

Pan Urynowicz: Rzeczywiście zasada trzech, a nawet czterech „Z” jest znana każdemu studentowi  

Na etapie kształcenia każdy z Nas musi jednak samodzielnie zdecydować, które ze zdobytych 

wiadomości są dla niego ważne. Studia doktoranckie dają możliwość dalszego rozwoju w dziedzinie, 

która nas interesuje. W moim przypadku to anatomia i rozród zwierząt. Oczywiście, jak na każdych 

studiach są również zajęcia obowiązkowe zgodne z programem kształcenia. Wszystko ma jednak na 

celu pomoc w rozwoju naukowym, podjętych badaniach oraz przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 
 

Redaktor: Niewiele osób wie, że znajduje Pan również czas dla najmłodszych, trenując z nimi 

rugby i piłkę nożną. 
 

Pan Urynowicz: Oprócz zwierząt moją pasją jest sport. Od 2014 jestem trenerem grup młodzieżowych 

rugby w klubie NHRK Kraków, gdzie sam rozpoczynałem swoją zawodniczą przygodę. Aktualnie od 

2016 związany jestem jako zawodnik KR Husaria Kalisz, gdzie gram w ramach rozgrywek Pucharu 

Polski Rugby 7. Ponadto od dwóch lat jestem trenerem skrzatów  

w piłce nożnej. Dzięki temu jako pedagog mam kontakt z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, aż po 

studentów, a także i słuchaczy KKZ w naszej szkole.  
 

Redaktor: Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas. 

 

Pan Urynowicz: Dziękuje i życzę samych redakcyjnych sukcesów!  
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Św. Walenty lutowym gościem Internatu 

 

W lutym, miesiącu zakochanych, pomimo zimowej aury, w Internacie zrobiło się cieplej 

niż zwykle. Czerwień, kojarzona z miłością i kształtne: serca, serduszka, serducha 

zdominowały dekorację, pięknie skomponowaną przez p. P. Racułt, tworząc przyjemną 

atmosferę, sprzyjającą miłosnym zachwytom i uniesieniom.     

 

    

W ekscytującej i tajemniczej mgiełce oczekiwania na: osobiste wyznania, małe 

niespodzianki, wyrażające często skrywane emocje i niepewności, stopniowo, krok po kroku 

budziła się -  kreatywność. 

W Konkursie na „Najpiękniejszą Kartkę Walentynkową” zorganizowanym przez p. 

K. Bylicę oraz P. Kowalik wzięło udział wiele osób. Wszystkie Uczestniczki Konkursu 

zasługują na wyróżnienie i wielkie brawa za poziom wykonania złożonych prac. 

Pierwsze miejsce zajęła  Jadwiga Kaim, której praca wywołała ogólny zachwyt poprzez 

oryginalność materiału (drewno), pomysłowość i subtelność w ujęciu tematu oraz wysoką 

estetykę. Drugie miejsce zajęła – Kamila Ślizowska, a trzecie –  Julia Gwizdała. Inicjatywę 

Konkursu wsparło Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Rolniczej w Czernichowie za co 

serdecznie dziękujemy. 

                                 P. Kowalik 
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Jadwiga Kaim – I Miejsce 
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Kompas – gdzie warto pojechać? 

Aktywne ferie:  Escape for reality! 

Podczas ferii zimowych wzięłam udział w międzynarodowych projekcie Escape for reality - human 

rights escape room (17-25.02.18 r.) w Villigarcii de Arousa położonej w hiszpańskiej Galicji nad 

Oceanem Atlantyckim. 

By tam dotrzeć leciałam z Krakowa trzema samolotami do Santiago de Compostela znanego jako cel 

pielgrzymek do grobu św. Jakuba - trzecie po Jerozolimie i Rzymie najświętsze miejsce chrześcijaństwa. 

Do Santiago prowadzi Droga Św. Jakuba - jest to cała sieć szlaków rozciągających się po całej Europie 

od czasów średniowiecza.  Przez nasz region przebiega Małopolska Droga św. Jakuba oznaczona 

charakterystyczną żółtą muszlą na niebieskim tle (m.in. przez Kraków, Liszki, Rybną). Właśnie tam 

podróżował tytułowy Pielgrzym w książce Paulo Coelho (przyp. autora). 

        

    

 

W niedzielę 17 lutego zebraliśmy się w Villagarcii grupą 24 pracowników młodzieżowych i innych 

zaangażowanych w pracę w organizacjach pozarządowych, pochodzących z 8 krajów Europy (Polska, 

Hiszpania, Łotwa, Grecja, Rumunia, Niemcy, Malta, Włochy). Ideą tego zjazdu było wykorzystanie 

escape roomów, które służą głównie rozrywce do celów edukacyjnych w kontekście praw człowieka. 

Nasi gospodarze nie mogli po nas wyjechać samochodem, ponieważ wszystkie ulice miasteczka zostały 

zablokowane przez (sic!) spóźnioną paradę karnawałową. Zmierzając do naszego lokum z walizkami 

napotykaliśmy mieszkańców miasteczka przebranych za wszelkie możliwe stwory. Aktorzy teatralnej 

trupy, zwierzaki wszelkiej maści, jaskiniowcy, królewny i królewicze, transformersi, a nawet smoki też 

tam były! 

Kiedy dotarliśmy już wszyscy z trzech stron świata, to cały pierwszy dzień spędziliśmy poznając 

siebie nawzajem i Villagarcie. Hiszpański zespół urządził dla nas grę miejską w podgrupach, podczas 
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której mieliśmy m.in. przejść sztafetę z jajkiem na łyżce trzymanej w ustach, powtarzać hiszpańskie 

sentencje w głuchym telefonie albo zapoznać się ważnymi obiektami w mieście i jego mieszkańcami. 

Drugiego dnia zapoznawaliśmy się z tematyką praw człowieka. Dyskutowaliśmy również w jaki sposób 

te podstawowe prawa są łamane w realnych świecie. 

Trzeciego dnia pojechaliśmy na północ, do A Coruny, by tam doświadczyć na własnej skórze jak to jest 

znaleźć się w escape roomie. Każdy przechodził przed dwa ER - moja grupa trafiła do "więzienia 

Guantanamo", a kiedy już stamtąd uciekliśmy,  to zamknęli nas znowu w "radzieckim laboratorium" ze 

zwierzęcymi mutantami. 

    

Przez kolejne dwa dni pracowaliśmy w ośmioosobowych zespołach (po jednym przedstawicielu 

każdego państwa) nad własnymi autorskimi ER. Mieliśmy zbudować trzy ER: w tematyce migracji, 

niepełnosprawności umysłowej i chorób psychicznych oraz niepełnosprawności ruchowej. Znalazłam 

się w tej pierwszej grupie - pracowaliśmy całe te dni i przez część nocy, a już w piątek po południu 

mieliśmy mieć otwarte wydarzenie dla mieszkańców miasteczka. Kiedy testowaliśmy nawzajem swoje 

ER na parę godzin przed wszystko wydawało mi się totalną klapą i chaosem - poprawialiśmy 

niedociągnięcia dosłownie co do ostatniej minuty. 

W piątek 23 lutego o godz. 17 przyszła do nas pokaźna grupa lokalnej młodzieży ze szkoły 

średniej. Byliśmy jednocześnie podekscytowani i przerażeni tym faktem. Każdy mógł się wpisać do 

wybranego ER  w grupie maksymalnie 6 osób. Mieliśmy skończyć po dwóch rundach (godzina na 

wyjście z ER), a tak bardzo im się podobało, że chcieli więcej i w efekcie całe wydarzenie skończyło 

się dopiero ok. 22! Potem czekała nas szalony hiszpański wieczór (a raczej noc) z lokalnymi potrawami 

i prawie flamenco (a przynajmniej ze strojami flamenco). 
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Ostatniego dnia podsumowywaliśmy projekt i zbieraliśmy wszelkie materiały, by móc 

odtworzyć te same ER w naszych krajach. Spotkaliśmy się również z lokalnymi władzami, a wieczorem 

świętowaliśmy powodzenia przedsięwzięcia. 

Gospodarzami byli członkowie hiszpańskiej organizacji Arousa Moza, zamieszkujący Villagarcie - 

wielkie ukłony w ich stronę za świetną organizację i gościnność, w szczególności dla Borjy Santamaría 

Gonzáleza! 

Cały projekt był finansowany ze środków Erasmus+. Jest to program Komisji Europejskiej na rzecz 

edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na okres 2014–2020. Też możecie z niego korzystać ! Planuję 

spotkanie poświęcone Erasmus+ w maju/czerwcu, tymczasem udzielam konsultacji również w tym 

temacie w gabinecie (sala 21). Zapraszam zarówno uczniów jak i kadrę :) ! 

                                                                                                                                                            

Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Gargas - psycholog szkolny 

 

Nasze pasje i zainteresowania 

 

Gołębie moją pasją  

 

J: Cześć Mateusz! 

 Chciałabym, abyś odpowiedział mi na kilka pytań związanych z 

Twoją pasją dotyczącą ptaków. 

 

M: Cześć Justynka! 

Ale, o jakie ptaki chodzi? Czyżby chodziło o moją pasję związaną z hodowlą gołębi 

pocztowych? 

J: Świetnie  właśnie tak! Chodzi mi o twoją hodowlę tych zwierząt, bo jak dobrze wiesz, 

sama bardzo interesuje się ptakami. 

M: No to pytaj śmiało  
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J: Ok., to od jak dawna interesujesz się 

gołębiami? 

M: Gołębiami pocztowymi interesuję 

się od niepamiętnych czasów. Od 

wczesnych dziecięcych lat. Te 

zwierzęta towarzyszą mi aż do dziś. 

 

J: Od czego się to wszystko zaczęło? 

M: Zaczęło się to dzięki mojemu tacie, który już w 1995 r. założył 

hodowlę gołębi. Tak naprawdę przygoda z tymi zwierzakami zaczęła się w taki sposób, że 

będąc małym chłopcem, obserwowałem, jak tata obchodzi się z nimi i z czasem zaczęło mnie 

to coraz bardziej interesować i coraz bardziej wdrażałem się w ten temat. Na początek 

zacząłem obserwować zachowania - czyli takie codzienne życie tych istot, a z biegiem czasu 

zacząłem się wdrażać w podawaniu im pokarmu, wody oraz sprzątaniu w gołębniku. 

 

J: Czyli dużo nas łączy, bo pasje z ptakami towarzyszą nam od samego początku. 

Czy preferujesz jakieś odmiany barwne? 

M: Najbardziej lubię odcienie niebieskiego i pstre, ponieważ dają im niepowtarzalny urok. 

J: Czym karmisz swoje gołębie? 

M: Osobiście karmię je mieszankami składającymi się z głównie ziarna, min.: kukurydzy, 

pszenicy oraz innymi bogatymi w witaminy paszami. 

 

J: Ile mniej więcej posiadasz gołębi? 

 

M: Jest ich około 180 sztuk. Ogólnie podzielone są na 3 gołębniki. W jednym z nich są 

gołębie przeznaczone do rozpłodu, w drugim są gołębie konkursowe, natomiast w trzecim 

gołębniku są osobniki młode. 

J: Ojej, nie wiedziałam, że posiadasz tak dużą hodowlę tych ptaków! Słyszałam, że takie 

gołębie pocztowe wystawia się do zawodów sportowych. A ty, Mati, w jakim celu je 

hodujesz? 

 

M: Ja je hoduję ze względu na swoją miłość do nich. Dodam,  jesteśmy w okręgowej sekcji 

PZHGP (Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych), gdzie gołębie zostają 

zarejestrowane w sekcji okręgowej poprzez założenie obrączki z chipem i w okresie letnim 

takie gołębie zostają wywiezione do różnych krajów o ustalonym wcześniej dystansie. 

Najczęstszymi  odległościami pokonywanymi przez gołębie są: 500 kilometrów, 700 

kilometrów lub 900 kilometrów. 

 

J: Czy twoje gołębie odniosły jakieś 

sukcesy w tym sporcie? 

M: Ooo tak………. Wiele razy zdobyły 

puchary oraz dyplomy. W jednej z edycji 

Mistrzostw Polski w Lotach, gołąb z 

naszej hodowli zdobył Puchar Polski, 

który jest jedynym egzemplarzem w kraju. 

                                                           

J: Łał!..... to rzeczywiście fantastyczny sport. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Miłego 

dnia, Mati! 
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M: Nie ma, za co!  Mam nadzieję, że odbiór naszych czytelników na temat tychże ptaków 

będzie pozytywny, bo wiem, że w okolicach Krakowa, gołębie są traktowane, jako miejskie 

szkodniki. Tobie również życzę miłego dnia, Justyś! 

 
                      Opracowali: Mateusz Krusiec, Justyna Stopa 

                              Zdjęcia: Mateusz Krusiec 

  
 

Wydarzenia 

 
W związku ze zbliżającym się Świętem 

Konstytucji 3 maja,  w dn.  26. 

kwietnia o godz. 12 odbędzie się 

uroczyste, wspólne odśpiewanie 

Mazurka Dąbrowskiego z gościnnym 

udziałem Orkiestry Dętej. 

                                                                                      

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     https://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-w-marzecicach/dzien-flagi-rzeczypospolitej-polskiej/ 

 

MATURA 2018 

Wszystkim Maturzystom życzymy 

P O W O D Z E N I A !!! 

 

 

 

Redakcja Sojuszu Dziennikarskiego                                          

dziękuje wszystkim Czytelnikom za rok 

szkolny 2017/2018. Życzymy udanych  

Wakacji    

Kolejny numer już we wrześniu!            

Supercoloring.com 

 

 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/lezak-i-parasol

