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Numer specjalny poświęcony „Ludziom z pasją” 

 

Uczniowie  klasy II d przedstawiają wyniki swojej  

pracy zrealizowanej w ramach konkursu  
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„My na Pomorzu” to akcja społeczna Wojewody Pomorskiego skierowana do 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Główna idea to promowanie 

zdrowego i bezpiecznego życia, pozytywnych postaw, które są doskonałą receptą 

na kłopoty. Celem akcji jest  nauka , wspólna praca i podejmowania wyzwań oraz 

odpowiedzialności za swoje decyzje. 

W konkursie wzięło udział 70 zespołów z kilkudziesięciu szkół województwa  

pomorskiego. Największą popularnością cieszył się blok tematyczny 

„Wspólnota”, a najczęściej wybieranym tematem był - „ Moja gmina ludzi  

z pasją”.  

 Nasza klasa również wybrała ten temat. Przedstawiamy Wam efekt  naszej pracy. 
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Wywiad z panią Dorotą Dulińska – nauczycielem chemii w naszej szkole. 

Tematem wywiadu były pasje i zainteresowania. 

 

R: Dzień dobry.  

D.D: Witam, dzień dobry. 

R: Jaka jest pani największa pasja oraz na czym ona polega? 

D.D: Moją pasją są zwierzęta. Od kiedy pamiętam, w moim domu były zwierzęta. 

Na początku były to najczęściej psy. Miałam również ptaki, rybki.. 

Kiedy mój pies zmarł na serce, miał on  około 2 lat, cała rodzina płakała, wtem 

nastała era, że Tak powiem, kotów w moim życiu. 

Pierwszego września 2003 przy ulicy Grunwaldzkiej spotkałam tam małą kotkę, 

którą z czasem nazwałam „Gracja”. Kotka była  w strasznym stanie, o tym czy 

przetrwa, decydowały minuty. Wiek? Miała może kilka miesięcy. Nie potrafiłam 

wtedy jej tak zostawić, wzięłam ją do domu. Tak to wszystko się zaczęło. 

Z czasem, w moim skromnym życiu pojawiło się więcej zwierząt. Na przykład 

koło naszego domu okociła się kotka, oczywiście że przygarnęliśmy całą 

rodzinkę, niestety mama tych kociąt nie tak dawno zmarła. 

R: Ile u pani znajduje się teraz kotów? 

D.D: Obecnie przebywa u mnie 10 kotów. Mają one wręcz idealne warunki, gdyż 

mieszkam w domu z ogrodem, w którym koty, o ile pogoda pozwala, uwielbiają 

spędzać czas. Każdy ma swoje imię, na które reaguje, ponadto, każdy kot ma 

swoje kocie opowieści, swój album ze zdjęciami. Dla ich zdrowia są 

wykastrowane, gdyż przy takiej ilości zwierząt w domu, brak sterylizacji mógłby 

im nie działać na korzyść z wiadomych powodów. Jak wspomniany  

o ilości zwierząt w domu, oprócz wspaniałych kotów, mam również dwie 

jaszczurki, ptaszki, psa, z rybkami włącznie. Absolutnie, mój pies nie jest rasowy. 
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Zwierzaczki są tutaj albo znalezione przeze mnie (lub bliskich), albo ze 

schroniska. 

R: To na pewno się pani nie nudzi. 

D.D: A pewnie że nie, ok. 12 kuwet to nie taka lekka praca przy tych moich 

zwierzakach. 

R: Czy jakieś zdarzenie, związane z pani pasją, szczególnie utkwiło pani 

w pamięci? 

D.D: Tak. Pracuję w szkole, Gimnazjum nr 3 im. Znaku Rodła w Kwidzynie, 

jako nauczycielka chemii. 

Podczas jednej z zwykłych przerw między lekcjami, w zimie, podczas dyżuru 

jednego z naszych nauczycieli wf-u z dachu spadł gołąb. Wszyscy w szkole 

wiedzą, iż pomagam potrzebującym zwierzętom. Więc potrzebujące zwierzę 

oddano w moje ręce. Od razu sie nim zajęłam. Na początku nie mógł nawet jeść,  

był tak zmarznięty. Jednakże po jakimś czasie gołąbek odzyskał pełnie sił. Wraz 

z rodziną przyglądaliśmy się, jak próbował latać. Pierwsze loty kończyły się na 

uderzeniu w szafkę, lecz nie było to coś poważnego. Nadszedł czas na 

wypuszczenie go. Cała rodzina zebrała się w ogrodzie. Gdy odleciał, wszyscy się 

wzruszyliśmy. 

R: Piękna historia. Czy ktoś pani pomaga w tejże pasji? Może ze strony miasta 

wychyliła się pomocna ręka ? 

D.D: Oczywiście, każdy kto wie o moim działaniu, stara mi pomóc, ale ja daję 

sobie ze wszystkim radę. Jestem zaradną kobietą. Ze strony miasta czy okolicy 
nie oczekuję żadnej pomocy. Nigdy się zresztą nie zgłaszałam, nie prosiłam 

innych o pomoc. Jedyną osobą, z którą współpracuję, jest doktor weterynarz pan 

Stachurski. Obejmuje on całą opiekę lekarską nad zwierzętami. Jest on 

wspaniałym człowiekiem i lekarzem. Mam do niego wielkie zaufanie. 

R: Ma pani naprawdę wielkie serce. 

D.D: Oj, już bez przesady. 

R: Bardzo dziękujemy za wywiad oraz życzymy, aby pani pasja nigdy nie 

wygasła. 

D.D: Dziękuję. PS. Moja pasja to moje życie, więc nie ma prawa wygasnąć 👍 

 

Wywiad przeprowadziły: 

• Aleksandra Piotrowska 

• Klaudia Schneider 

Uczennice klasy  2 D z Gimnazjum nr 3 im. Znaku Rodła w Kwidzynie 
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Pani Mariola Kalińczak jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego  

w Gorzowie Wielkopolskim. Jest nauczycielem wychowania fizycznego  

w naszej szkole. Ponadto pani Kalińczak prowadzi zajęcia z wychowania do życia 

w rodzinie.  

Od ponad 15 lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi, organizując dla 

nich zajęcia rekreacyjno-sportowe, począwszy od sali gimnastycznej Gimnazjum 

nr 3 w Kwidzynie, poprzez obiekty sportowe znajdujące się na stadionie,  

a kończąc na pływalni miejskiej. Jest też animatorem sportu 

osób niepełnosprawnych, trenerem Olimpiad Specjalnych w badmintonie oraz 

instruktorem pływania.  

Od 2000 roku zajmuje się Olimpiadami Specjalnymi i jak sama mówi: 

„Olimpiady Specjalne to szansa dla osób niepełnosprawnych  intelektualnie, 

by czerpać radość i satysfakcję z uprawiania sportu, współzawodnictwa  

i przyjemności, które rodzą się pośród sportowych zmagań a dla ich rodzin, 

by znaleźć zrozumienie, wsparcie i akceptacje społeczeństwa”. 

 

 

 

 



str. 6 

 

 

 

 

Dnia 23.02.2015r. na lekcji historii odbyło się spotkanie z dwoma 

żeglarzami – z panem Andrzejem Fiksą komandorem klubu 

Jachtklub VEGA w Kwidzynie  i z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Pomocy 

Rodzinie PROMYK panem Wiesławem Kazimierskim. 

 

Panowie są członkami Jachtklubu VEGA w Kwidzynie. Żeglarstwo jest ich 

wielką pasją. Pan Andrzej i Wiesław z chęcią pokazywali zdjęcia regat  

i z wielkim entuzjazmem opowiadali historie z obozu żeglarskiego. Zdjęcia 

przedstawiały nie tylko regaty, ale także atrakcje obozowe, takie jak: wspólne 

ognisko z muzyką, gry i zabawy, konkursy, łowienie ryb itd.. Pan Wiesław 

Kazimierski opowiedział nam również, że  Stowarzyszenie jest  organizatorem 

letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami żeglarstwa lub 

programem socjoterapeutycznym w Ośrodku Żeglarskim Promyk w Siemianach 

gm. Iława. Ponadto organizuje także festyny oraz biwaki. 

Nasi goście pokazując uroki żeglarstwa, chcieli zachęcić nas - uczniów 

gimnazjum - do wzięcia udziału w obozach żeglarskich.  

Pod koniec tego ciekawego spotkania, każdy z nas dostał od Panów 

ulotkę, na której znajdowały się informacje o ich działalności i zaproszeniem do 

współpracy. 
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Wywiad z panią dr. Justną Liguz. Pani Justyna od kilkunastu lat zajmuje się 

działalnością na rzecz propagowania wiedzy historycznej o Kwidzynie 

i powiecie kwidzyńskim. Działa jako specjalista d/s pracowni regionalnej 

przy Kwidzyńskim Centrum Kultury oraz jako prezes stowarzyszenia 

o nazwie Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne. Jest współtwórcą  

i wiceprezesem Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”. Na co dzień 

prowadzi prace związane z gromadzeniem informacji i materiałów 

dotyczących historii Kwidzyna i ziemi kwidzyńskiej. 

 

 

A.N: Na początku poproszę panią, aby opowiedziała  pani o sobie. 

J.L:  Więc.. urodziłam się w Kwidzynie w 1970 r. Właściwie z Kwidzynem 

związałam swoje całe życie. Od początku mieszkam na tej samej ulicy, w tym 

samym domu i właściwie poza takim momentem, kiedy wyjechałam na studia, 

cały czas mieszkam w tym mieście. Praktycznie już od szkoły podstawowej 

interesuję się historią tego miasta- wydarzeniami, kto tu żył, co się działo i jakie 

były dzieje tego miasta. 

A.N: Czym się pani zajmuje na co dzień? Lubi pani to, co robi? 

J.L: W moim przypadku spotkało mnie wiele szczęścia, ponieważ udało mi się 

połączyć pasję z pracą zawodową. To, co mnie zawsze pasjonowało to historia  

a przede wszystkim historia miasta. Właśnie to udało mi się połączyć z pracą 

zawodową. Pracuję w Kwidzyńskim Centrum Kultury w dziale, który nazywa się 

pracownią regionalną, który w zamyśle jest takim zaczątkiem Muzeum Historii 

Kwidzyna. A oprócz tego, po tak zwanych godzinach, prowadzę stowarzyszenie 

pod nazwą Kwidzyńskie Centrum Kulturalne, które też zajmuje się historią 

Kwidzyna. 

A.N: Od dawna pani miała plany z historią, chodzi mi czy po skończeniu szkoły 

średniej, była pani pewna, że chce iść na studia i podjąć pracę w tym kierunku? 

J.L: Cały czas gdzieś planowałam  pójście na historię, ale wtedy nie miałam 

jeszcze sprecyzowanych zainteresowań na tej zasadzie, że będzie to historia 

Kwidzyna. Tym bardziej, że mam jeszcze inne zainteresowania, jednym z nich 

jest kartografia, historia kartografii – właściwie tym się zajmowałam na studiach. 

A.N: Na czym polega ta dziedzina ? 
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J.L: Są to dzieje powstawania map, począwszy od tego, kto tworzył mapy, 

dlaczego tworzył, na podstawie jakich regulaminów, jakimi zasadami 

i przepisami się kierował, na czym te mapy powstawały, jakie były narzędzia 

miernicze ,które przenosiły dane na arkusze map. Jest to dość szeroka działka  

i bardzo techniczna. 

A.N: Wyprzedziła pani już moje pytanie. Od kiedy się pani zaczęła interesować 

historią. 

J.L: Tak od szkoły podstawowej, miałam bardzo dobrą nauczycielkę historii i to 

ona mnie zaraziła tym. Poza tym w 1985 r. odbywał się cykl różnych imprez  

z okazji 750-lecia miasta Kwidzyna. Ja wtedy chodziłam do 8 klasy szkoły 

podstawowej i brałam udział w konkursie wiedzy o Kwidzynie. Ten konkurs na 

poziomie swojej szkoły wygrałam. Później przeszliśmy do kolejnego etapu - 

miejskiego. I brałam w takim dużym, dużym konkursie wiedzy o Kwidzynie i to 

już jakoś tak zostało. 

A.N: Prowadzi pani bloga, co panią do tego zainspirowało? 

J.L: Właściwie to, że podczas poszukiwań historycznych trafia się bardzo wiele 

informacji króciutkich, z których nie da się stworzyć jakiegoś wydawnictwa, 

a są bardzo ciekawe i interesujące. Dzięki temu doszłam do wniosku, ze blog jest 

doskonałym miejscem, by właśnie te króciutkie informacje tam zamieszczać. 

Czyli jest to dobra forma do tego, żeby w krótkich tekstach  

o Kwidzynie popularyzować wiedzę. Dużo jest informacji w archiwum 

państwowym w Elblągu z siedzibą w Malborku. W Malborku w zamku jest  

archiwum, w którym są dokumenty z zakresu jeszcze stanu wojennego  

i powojennego. Są to krótkie informacje, które warto zamieścić na blogu.  

A.N: Dziękuję, że zgodziła się pani na rozmowę i przekazała nam informacje  

o swojej pasji. 

J.L: Oczywiście, proszę. 

 

Wywiad z panią dr Justyną Liguz przeprowadziła Anna Nowosielska, uczennica 

kl. II d Gimnazjum nr 3 im. Znaku Rodła w Kwidzynie 
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Zbigniew Lewicki  trener trójboju siłowego i wyciskania klasycznego 

w klubie  Nadwiślanin Kwidzyn. Opowiadał o pasjach swoich i młodzieży 

kwidzyńskiej związanych z tymi dyscyplinami sportu.  

 

 

 Z.L: Witam. 

R: Dzień dobry. Jesteśmy uczennicami Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie. Razem  

z koleżanką oraz całą klasą przeprowadzamy wywiady, gdyż bierzemy udział  

w konkursie ,,Moja gmina ludzi z pasją”. Chciałybyśmy zadać panu kilka pytań. 

R: Kiedy zaczęła się Pana przygoda ze sportem? 

Z.L: Przygoda ze sportem zaczęła się w wieku 16 lat, mieszkałem na wsi,  

a z nadmiaru czasu postanowiłem zrobić sobie siłownię i tak się stało. 

Próbowałem sam dla własnej kondycji oraz wyglądu ćwiczyć. Później musiałem 

iść do szkoły średniej, Technikum Chemicznego i tak się stało, że zacząłem 

dźwigać ciężary na poważnie. Później poszedłem do wojska, wróciłem i po 

wojsku zacząłem uprawiać trójbój siłowy. Byłem Wicemistrzem Polski, 

brązowym medalistą Mistrzostw Europy i piąty na Mistrzostwach Świata.   Ok. 5 

lata temu w 2010 tak z przypadku się to stało, że taka dziewczyna tu przychodziła, 

która później była Wicemistrzynią Polski, nazywała się Urszula Odya. Ona 

poprosiła mnie, żebym ją trenował i tak zaczęła się moja praca 

w byciu trenerem. Na początku było to dla zabawy, ale czytając wiele  

w Internecie, zauważyłem że są Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym, a że 

widziałem w niej wielki potencjał, więc pojechaliśmy. Miałem rację, co do Uli, 

dlatego że za pierwszym razem zdobyła 2 miejsce. Do Urszuli doszło wiele osób, 

jednak nie wszyscy wytrzymali tejże presji. Na następnych zawodach Ula była 

znowu druga, aż w końcu zakończyła treningi. Później powstała grupa, która jest 

aż do teraz. Ona jest najlepsza. W skład grupy to: Natalia Szymczak, Natalia 

Talarska, Sandra Kolasa, Nikol Śpica, Marta Onisk i Klaudia Piskorska, Sebastian 

Kolasa, Michał Anuszek, Karol Nowicki, Adrian Kaźmierczak, Dawid 

Kuczkowski i Stanisław Chodór. Moi zawodnicy zdobyli 32 medale Mistrzostw 

Polski z tego 23 złote, 6 srebrnych i 3 brązowe. Pobiliśmy 60 rekordów Polski. 
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Najwięcej rekordów Polski pobiła Klaudia Szymczak aż 20, Natalia Talarska 15, 

jestem z dziewczyn bardzo zadowolony, bo jak na swój wiek osiągnęły do tej pory 

bardzo dużo. 

R: Dużo osób chętnych jest do chodzenia na takie treningi?  

Z.L: Marta wiesz sama po sobie, że chętnych jest bardzo dużo, jednak nie wszyscy 

wytrzymują. Takie treningi są naprawdę ciężkie. Albo jest osiągnięcie albo nie 

ma nic, to nie jest klub fitness, żeby poćwiczyć mięśnie, tylko siłownia dla 

prawdziwych twardzieli chcących coś osiągnąć.  

R: Co sprawia panu największą satysfakcję  w trenowaniu nas?  

Z.L: Największą satysfakcję mam, jak widzę uśmiech na waszych twarzach po 

pobiciu rekordu, zdobyciu jakiejkolwiek nagrody i po postępach.  

R: Miał pan chwile, w których pan myślał o zaprzestaniu trenowania  

i zostawienia wszystkiego?  

Z.L: Nie, nie było niczego takiego, chwilowy odpoczynek tak, ale nigdy nie 

chciałem zostawić tego, co robię.  

R: Ma pan jakieś inne pasje, oprócz bycia trenerem? 

Z.L: Nie, nie mam, ja tym żyję, jest mi to potrzebne jak woda dla ryb. Ja się  

z tym budzę i z tym kładę spać.  Moje zdanie jest takie: ”Jeżeli chcesz coś 

osiągnąć, trzeba cały czas o tym myśleć, analizować błędy zawodników i swoje, 

bo to nie jest tak, że ja się nie mylę, na pewno mam do tego jakąś smykałkę  

i talent, ale ja też potrafię mylić, bo nie ma treningów, na których wszystko jest 

idealne, potrafią być fatalne i nikomu nic nie wychodzi a za dwa dni wszyscy biją 

rekordy, to tak jak w życiu, jednego dnia śmiejemy się z niewiadomego powodu 

a drugiego dnia, choćby przyprowadzili ci najlepszy samochód, czy 

najprzystojniejszego chłopaka, ty i tak będziesz płakać i nie będzie ciebie to 

zadowalać”.  

R: Dzięki Panu wiele osób osiąga duże rekordy. 

Z.L: Tak, wiele osób, ale to nie tylko moją pracą, swoją zawziętością. Moi 

zawodnicy są w światowej czołówce. 

R: Dziewczyny są lepsze od chłopców, czy jednak nie?  

Z.L: Dziewczyny są o wiele bardziej odporniejsze psychicznie. Potrafią wiele 

znieść i nie załamują się od razu, natomiast chłopcy po nieudanej próbie tracą 

humor i widać po minach, że chcieliby zapaść się pod ziemię. Dziewczyny 

przychodzą chore, niedysponowane, zmęczone i nigdy nie narzekają, a chłopcy 

tak. Gdyby chłopcy mieli zawziętość dziewczyn, to tu by były największe 

rekordy, no ale i tak jest dobrze, ale tak jest wszędzie.  

R: Bardzo dziękujemy panu za wywiad. 

Z.L: Nie ma za co dziękować, opowiadanie o własnej pasji to przyjemność.  

 

Wywiad z trenerem przeprowadziły: 

 Marta Onisk 

 Klaudia Piskorska 

Uczennice klasy  2 D w Gimnazjum nr 3 im. Znaku Rodła w Kwidzynie 
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 9 marca uczniowie klasy II d uczestniczyli w zajęciach z zakresu obrony 

cywilnej. Głównym celem zajęć było zapoznanie młodzieży  

ze sposobami i środkami  ochrony przed skażeniami chemicznymi  

i promieniowaniem.  

 

O swoich pasjach, zainteresowaniach i pracy opowiadali członkowie 

Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego GWARD, panowie 

Aleksander Łubiński i Jacek Synakiewicz.  Przedstawili oni różne rodzaje 

umundurowania, odzieży ochronnej oraz jaką rolę spełniają one 

w wojsku i ochronie ludności cywilnej. Wielu spośród uczniów chętnie włączyło 

się w ćwiczenia zakładając  ubrania i  maski ochronne.  

 

Zajęcia z instruktorami z KSSK cieszyły się dużym zainteresowaniem 

uczestników. Członkowie KSSK zaproponowali nam udział w zajęciach 

strzeleckich prowadzonych przez instruktorów Stowarzyszenia na strzelnicy 

miejskiej. Mamy nadzieję, że wkrótce znów się spotkamy! 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego. Z wykształcenia 

historyk. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Skończył też studia 

podyplomowe z religioznawstwa i filozofii, politologii oraz geografii. Jest 

instruktorem Krajoznawstwa Polski i przewodnikiem turystyki pieszej.  

 Pan Antoni Barganowski opowiadał nam o blaskach i cieniach swojej pracy 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  imienia Marii Skłodowskiej – Curie 

w Kwidzynie. Jest to największa szkoła ponadgimnazjalna w mieście, jeśli  chodzi 

o liczbę uczniów i kierunków kształcenia.  

 

Nasz rozmówca opowiedział nam o największej jego pasji, jaką jest historia 

regionu kwidzyńskiego. Zajmuje się nią od ok. 25 lat. Jest autorem wielu 

artykułów w Zeszytach Kwidzyńskich. Pan Barganowski żałuje, że wcześniej nie 

zajął się tematami związanymi z historią regionu, kiedy było więcej materiałów  

i żyło więcej ludzi, którzy pamiętali wydarzenia sprzed 60 czy 70 lat. Można było 

znaleźć wtedy więcej dokumentów, książek, czy też innych pamiątek mówiących 

nam o przeszłości tych ziem. Swoimi pasjami nasz rozmówca stara się 

zainteresować młodzież szkół kwidzyńskich w trakcie rajdów PTTK  

i okolicznościowych spotkań z młodzieżą. Za naszym pośrednictwem zachęca 

wszystkich do poznawania swojej przeszłości i ziemi kwidzyńskiej.                                                                                                                      

Cały wywiad trwał ok. półtorej godziny, które upłynęły nam w okamgnieniu. 

Niestety niewielki rozmiar naszej gazetki nie pozwala nam umieścić całego 

wywiadu. Postaramy się, aby znalazł się on w jednym z kolejnych numerów                 

,, Trójki +”. 

 

 Wiemy, że nie do wszystkich pasjonatów udało nam się dotrzeć i jest nam 

z tego powodu przykro. Zachęcamy Was, abyście wskazywali nam ludzi z pasją 

a my w miarę naszych możliwości będziemy przeprowadzać z nimi wywiady.                

My, uczniowie klasy II d, zachęcamy wszystkich do realizowania swoich pasji 

i dzielenia się nimi z innymi. 

 


