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Olimpijczycy opowiadają o swoim hobby! 

 

Antonina Luty, uczennica kl. 4  

        Odkąd skończyłam 6 lat jeżdżę konno. Pierwszy kontakt z koniem miałam rok 

wcześniej i bardzo mi się to spodobało. Postanowiłam poświęcić temu więcej czasu i dzięki 

zaangażowaniu moich rodziców jeżdżę do teraz. Dziś jestem na poziomie zaawansowanym. 

Jazda konna to moja ulubiona forma spędzania wolnego czasu. Mogę polecić ją każdemu. To 

dość oryginalny sport, ale też bardzo niebezpieczny. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo każdy 

upadek z konia grozi poważną kontuzją.  

 

Stanisław Kopyść, uczeń kl. 3  

      Hobby, które mogę polecić to z pewnością piłka nożna. To dyscyplina zespołowa, 

ale wymaga ona ogromnego zaangażowania każdego zawodnika. Od roku trenuję ten 

sport w klubie SC Champion w Rokietnicy. Wcześniej próbowałem swoich sił w Lechu 

Poznań. Gram w ataku na lewym skrzydle. Na tej pozycji szczególnie ważna jest 

odpowiednia ruchliwość, tempo gry, wartka i dynamiczna akcja. Cel zawsze jest 

jeden: stworzyć odpowiednią sytuację strzelecką i uzyskać rezultat – strzelić bramkę!   

 

Darya Mironchanka, uczennica kl. 2a 

    Od roku trenuję łyżwiarstwo figurowe. Zajęcia odbywają się niemal codziennie na 

lodowisku „Chwiałka” w Poznaniu. Zawsze fascynował mnie ten sport. Z ogromnym 

podziwem patrzyłam na kobiety tańczące na lodzie w pięknych strojach. Myślę jednak, że to 

coś więcej niż taniec. Trzeba pamiętać, że jazda figurowa na lodzie, tak jak każdy sport niesie 

ze sobą ryzyko kontuzji. Chwila nieuwagi lub rozkojarzenie podczas skoków, piruetów czy 

obrotów przy dynamicznym tempie wykonywanych manewrów mogą spowodować poważne 

obrażenia.  
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,,Chleb według starożytnego rzymskiego 
przepisu’’ 

  

Składniki:   

4 szklanki mąki żytniej,  

3 szklanki mąki pszennej,  

50g drożdży,  

½ szklanki mleka, 

½ szklanki wody,  

4 łyżki oliwy z oliwek, 

4 łyżeczki miodu,  

2 łyżeczki soli,  

szczypta cukru, 

3 łyżeczki cynamonu.  

Do ciepłego (ale nie gorącego) mleka rozkruszamy drożdże, dodajemy szczyptę cukru oraz łyżeczkę 

mąki. Mieszamy i odstawiamy, aż mikstura potroi swoją objętość (ok. 10-15 minut). Do dużej miski przesiewamy 

mąkę, dodajemy sól, cynamon, miód, oliwę z oliwek i wlewamy wyrośnięte drożdże. Mieszamy chwilę i wlewamy 

ciepłą wodę. Mieszamy całość łyżką do połączenia się składników, następnie ciasto wykładamy na blat                   

i zagniatamy, aż stanie się  jednolite i elastyczne. Wykładamy z powrotem do miski i zakrywamy ściereczką. 

Odstawiamy na 40 minut. Wkładamy do foremki (dwie długie keksówki), nakrywamy ściereczką i odstawiamy na 

40 minut w ciepłe miejsce. Potem piekarnik nagrzewamy do 220 stopni Celsjusza. Wierzch chleba smarujemy 

wodą. Wstawiamy do piekarnika i zmniejszamy temperaturę do 190 stopni Celsjusza (160 z termoobiegiem). 

Pieczemy na złoty kolor około 35 - 40 minut.  

Smacznego! 
 
         Aurelia Kucharska, kl. 5 
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Poznajcie naszych rodziców  
Kacper Tylenda z kl. 8 rozmawia ze swoją mamą Agnieszką… 

 

„Restauracja z pasji” 

Spotykamy się dzisiaj w azjatyckiej restauracji „Tasaky”, znajdującej się przy ulicy Za 

Bramką pod numerem 1 w Poznaniu. Lokal rozpoczął swoją działalność w grudniu 2016 

roku. Wystrój utrzymany jest w klimacie kultury japońskiej, która charakteryzuje się prostotą. 

Dominuje czerń i biel uzupełniony odcieniami ciepłego drewna. 

Właścicielami tej restauracji są: jedna z najbardziej doświadczonych restauratorek w 

Poznaniu - Agnieszka Tylenda, z którą mam przyjemność dziś rozmawiać oraz znany fotograf 

Kris Bednarzewski. 

Kacper Tylenda: Kiedy narodził się w Pani głowie pomysł stworzenia tego typu restauracji? 

Agnieszka Tylenda: Idea ta powstała jeszcze w czasie, gdy prowadziłam moją  poprzednią 

restaurację ,,Hugo”, a konkretnie podczas podróży po Szwajcarii. Urzekł mnie wówczas,  

zarówno smakiem jak i atmosferą jeden z tamtejszych lokali, o takim właśnie charakterze. 

Fascynacja była tak wielka, że zainspirowała mnie do otwarcia restauracji azjatyckiej w 

Poznaniu. 

K.T. :Dlaczego w takim razie postanowiła Pani otworzyć kolejną restaurację ze wspólnikiem? 

A.T. :Ponieważ „Tasaky” powstało z pasji do jedzenia i podróży, postanowiłam ułożyć swój 

biznes tak, by mieć czas na podróże. 

K.T.: Czy łatwo znaleźć wspólnika i czy ta osoba była przypadkowa? 

A.T.: Nie było mi łatwo znaleźć wspólnika, dlatego od pomysłu do realizacji minęły 3 lata. 

Tak naprawdę to Kris znalazł mnie, odwiedzając restaurację „Hugo“. Już przy pierwszym 

spotkaniu zauważyliśmy idealne połączenie naszych pasji. Spędziliśmy wiele godzin na 

rozmowach, które zakończyły się pomysłem wspólnej podróży do Tajlandii. 

K.T.: Jaka jest idea tego miejsca? 
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A.T.: Główna ideą „Tasaky” jest zabranie naszych gości w podróż po Azji, poprzez smaki od 

Tajlandii przez Koreę, Wietnam czy Japonię po fotografie Krisa z kilkunastu krajów 

azjatyckich, które można podziwiać na naszych ścianach. Dlatego serdecznie zapraszamy 

każdego, kto ma chęć wybrać się z nami w taką podróż. 

K.T.: Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony mi czas. Mam nadzieję, że to nie ostatnia 

nasza rozmowa na temat tego fascynującego miejsca.  
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Poznajcie naszych rodziców  
Stanisław Gilewski z kl. 8 rozmawia ze swoją mamą Moniką… 

 

        „Projektowanie – finansowanie” 
 

Stanisław Gilewski: Moim gościem jest dziś Monika Gilewska, współzałożycielka firmy 

„Project Hub”. Przeprowadzimy rozmowę o tym, jak wygląda praca pani Moniki. Na 

początek 

chciałbym Pani pogratulować sukcesu. 

 

Monika Gilewska: Dziękuję bardzo. Ogromnym zaszczytem dla mnie jest przeprowadzić 

rozmowę z Panem i opowiedzieć o swojej pracy. 

 

S.G.: Na początek niech Pani opowie, na czym polega Pani praca. 

 

M.G.: Moja praca polega na pisaniu projektów dla szkół lub innych placówek. Projekt to 

swego rodzaju tekst, który ma przekonać np. powiat lub gminę do przekazania pieniędzy na 

zbudowanie lub dofinansowanie np. boiska szkolnego lub komputerów do szkoły. 

 

S.G.: Czym się Pani zajmuje w firmie? 

 

M.G.: Akurat ja z moją koleżanką piszemy projekty, ale mamy też księgowych i innych 

specjalistów w danej dziedzinie. 

 

S.G.: A czym się zajmuje Pani mąż, bo z tego co wiem, też pracuje w firmie? 

 

M.G.: Widzę, że się Pan przygotował. Mój mąż, pan Wojciech Gilewski, jeździ na spotkania, 

aby nawiązać relacje z gminami, powiatami, wszelkiego rodzaju placówkami. Właśnie dzięki 

nowym relacjom pozyskujemy naszych klientów. 

 

S.G.: A tak z ciekawości, na jakie kwoty pisane są projekty? 

 

M.G.: Średnio na około od 1 miliona do 5 milionów. Jednak nasz największy projekt był na 8 
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milionów. 

 

S.G.: Takie przedsięwzięcie musi zajmować mnóstwo czasu. Ile czasu mija od rozpoczęcia 

projektu (od na wiązania relacji) do ukończenia projektu (do otrzymania zgody na budowę)? 

 

M.G.: Powiem tak: więcej, niż by się mogło wydawać. Zazwyczaj około 1,5 roku, 2 lata. 

Jednakże zależy to w dużej mierze od wielkości danego projektu.  

 

S.G.: To faktycznie mnóstwo czasu. Ale dlaczego to zajmuje tyle czasu? 

 

M.G.: To ile czasu nam zajmie, zależy też od gminy. Najwięcej czasu tracimy, kiedy 

czekamy na zgodę na budowę. Jeżeli powiat lub gmina ma dużo „na głowie” albo im się po 

prostu nie chce, to w takiej sytuacji zajmuje to więcej czasu. 

 

S.G.: Zbliżamy się do końca, jakie kierunki poleca Pani młodym ludziom, którzy chcieliby 

się rozwijać w kierunku projektów? 

 

M.G.: Polecam wszelkie kierunki z językiem polskim. Na początek trzeba się nauczyć pisać 

projekty. Dla przykładu, ja skończyłam Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w 

Poznaniu. Właśnie tam odkryłam pasję do pisania. Mój mąż natomiast skończył liceum na 

kierunku historycznym. Dlatego też on nie pisze projektów. 

 

S.G.: Dziękuję za rozmowę 
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Z cyklu: Lekkie pióro Olimpijczyków 

 
Uważam, że wśród nas żyją prawdziwi bohaterowie. Dla mnie są to moi rodzice, 

ponieważ mają wszystkie cechy wyjątkowej osoby. Chciałbym opowiedzieć o mojej mamie, 

która ma na imię Anita i o tacie Krzysztofie. Oni codziennie pokazują swoją niezwykłość.  

Każdy bohater musi się wykazać odwagą. Moi rodzice są odważni i cierpliwi. 

Pokazali to, kiedy byłem chory i bardzo źle się czułem. Wtedy podejmowali bardzo mądre i 

odważne decyzje. Pamiętam, kiedy byłem mały i bałem się ciemności, to oni zawsze 

wiedzieli, co zrobić.  Podziwiam ich za pracowitość. Widzę to, gdy angażują się w życie 

domowe, np. robiąc zakupy. Dzięki temu mam wszystko, czego potrzebuję. Oni martwią się o 

to, żebym był najedzony  i ciepło ubrany. Od rana do wieczora czuję ich troskę. Mama i tata 

stanowią dla mnie ogromne wsparcie. Są ciekawymi ludźmi. Mają swoje pasje i  

zainteresowania. Moja mama na przykład lubi spacery. Czasem spaceruję razem z nią. Wtedy 

rozmawiamy o różnych ważnych sprawach. Mój tata uwielbia jeździć na rowerze. Wspólnie 

oglądamy filmy.  

Z tego wynika, że nie tylko żołnierze, którzy giną na wojnie są bohaterami, ale rodzice 

również mogą nimi być.  

            Stanisław Muszyński, kl. 5 
 
 
 
 

 

Pewnego razu pojechałem na wycieczkę z tatą. Jechaliśmy do celu ponad 5 godzin, w 

ciągu których rysowałem piękne obrazki oraz trochę czytałem. Droga była całkiem spokojna, 

aż nagle wjechaliśmy do tunelu.  

Jak byłem mały bardzo lubiłem tunele, a tego dnia czułem się dziwnie. Przy wyjeździe 

z tunelu zobaczyliśmy z tatą dym i stojący w poprzek samochód. Tata natychmiast włączył 

światła awaryjne. Za nami zaczęły zatrzymywać się inne samochody. Mój tata wysiadł z auta 

jako jedyny, a pozostali siedzieli w środku lub omijali roztrzaskany pojazd. Tata podbiegł do 

niego i próbował otworzyć drzwi. Niestety były zablokowane, a w środku były ranne osoby.  

Tata pukał w szybę, bo chciał sprawdzić, czy kierowca może otworzyć drzwi od 

środka. Kierowca w ogóle się nie ruszał, pasażer tak samo. Ja siedziałem w samochodzie tak, 

jak poprosił mnie tata, ale i tak byłem przerażony. Nagle zauważyłem, że tata wybiegł z 

tunelu i szybko wrócił trzymając w ręce duży kamień. Podbiegł do rozbitego samochodu, 
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wziął rozmach i wybił kamieniem szybę od strony kierowcy. Udało mu się otworzyć drzwi od 

środka i dostać się do poszkodowanych. W oddali słychać było odgłosy karetki i policji. Tata 

sprawdził tętno poszkodowanych i krzyknął do mnie, że żyją. Nagle z silnika zaczął 

wydobywać się ogień. Kierowca i pasażer zdołali odzyskać przytomność i tata pomógł im 

wysiąść z pojazdu. Po chwili przyjechała straż pożarna. Strażacy szybko wyskoczyli z wozu i 

przystąpili do akcji gaszenia pożaru.  

Nigdy nie zapomnę tego dnia. Pomimo strachu i trudnej sytuacji mój tata zachował się 

jak prawdziwy bohater.  

        Konrad Sowa, kl. 5 


