
„Mamy nasze MAMY…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezinteresowna miłość, 

przebaczenie, ciepło, zrozumienie, 

radość, siła, motywacja, dobroć, 

opiekuńczość…  

Czy jest jedno słowo, które spaja  

te wszystkie wartości? Tak!  

Tym słowem jest – MATKA, 

MAMA, MAMUSIA…  

 

To bicie Jej serca słyszy dziecko  

od pierwszych chwil swojego 

życia…  

 

To na Jej brzuchu leży 

noworodek, który pojawia się 

na tym świecie…  

 

To Ona, dla swoich dzieci  

jest zawsze zdrowa, nawet wtedy,  

gdy jest chora…  

 

To Ona chroni swoje pociechy  

jak lew!  

 

Nigdy się nie poddaje,                      

a w chwilach, kiedy Jej dziecko 

mówi dość i upada…  

Ona je podnosi, podaje rękę,  

aby iść dalej wyznaczoną drogą… 

 

 

 

Jak co roku, w Polsce 26 maja swoje święto obchodzą wszystkie 

MAMY. Z tej okazji redakcja OŚMIORNICZKI, postanowiła uhonorować 

ten dzień, w sposób szczególny. Redaktorzy i redaktorki szkolnej gazetki 

wzięli się ostro do pracy i solidnie przepytali swoje MAMY o…  

Prawie o wszystko! Zobaczcie poniżej efekty pracy tej dzielnej ekipy. 



MARZĘ O MAŁYM, DREWNIANYM DOMKU.  

 

Energiczna, zabiegana i dbająca, aby na talerzu było zawsze  

to co wartościowe i zdrowe. Fantastyczna mama, która świata  

nie widzi, poza swoją najukochańszą córką Gabrysią.  

Poznajcie MAMĘ Aleksandrę. 

 

Witam bardzo serdecznie!!!  

Dzień dobry… 

 

Wiem, że masz córkę, która ma na imię Gabriela? Prawda? 

Tak, rzeczywiście. Moja kochana córeczka… 

 

Czy z tym imieniem wiąże się jakaś ciekawa historia? Może zabawna?  

W zasadzie śmieszna. Wszystko zaczęło się od kota… 

 

Jak to? Nie rozumiem? 

Już tłumaczę… 

 

Zamieniam się w słuch… 

W dzieciństwie miałam kotkę o imieniu Gabrysia. Była wspaniałym, 

rozumnym i psotnym zwierzaczkiem.  

 

Kotka? Rozumna? 

Oczywiście! Gdy tylko ją wołałam przychodziła w mgnieniu oka! 

Wiedziała o kogo chodzi. Tak mi się to imię spodobało, że już wtedy 

wiedziałam, że jeśli w przyszłości będę miała córkę, to dam jej na imię 

właśnie Gabrysia. Plany się ziściły… 

 



Rzeczywiście fajna i zabawna historia, a o tym, że koty mogą poważnie 

zmienić nasze plany, sama się przekonałam. Póki co jednak 

chciałabym kontynuować temat związany z Twoją córką.  

Czy pamiętasz może jakąś śmieszną, a może straszną historię  

z Jej życia? 

Ależ oczywiście! 

 

Możesz podzielić się tą opowieścią? 

To było dawno temu… Gabi miała jakieś 5 lat i jechałyśmy do prababci  

na rowerach. W pewnej chwili postanowiłyśmy się zatrzymać na placu 

zabaw, żeby odpocząć i złapać oddech. Gabrysia od razu pobiegła  

na huśtawki, nawet kasku nie zdjęła… Jak się później okazało bardzo 

dobrze zrobiła… 

 

Czemu? 

Już mówię… Usiadła na huśtawce i zaczęła się bujać, normalna sprawa, 

ale po paru mocnych „bujnięciach” tak się rozkojarzyła, że wypadła  

z huśtawki upadając z całym impetem na ziemię. W pierwszym momencie 

zamarłam! Byłam przerażona! Gabrysia leżała na ziemi i nie ruszała się. 

Na szczęście, gdy do niej podeszłam okazało się, że nic Jej się nie stało,  

bo kask uratował jej twarz i miała jedynie lekko zdarty nosek, który 

szybko się zagoił. 

 

Ale i tak musiało boleć. Mam nadzieję, że nic się poważnego nie stało? 

Nie, na szczęście nic poważnego. Trochę pobolało, ale szybko przestało. 

 

Zmieńmy trochę kategorię wiekową, bo tak cały czas o córce 

rozmawiamy. Może Ty masz jakąś śmieszną historię, ze swojego 

życia? 

Oj! Mam takich wiele… 

 

 



A jest szansa, że podzielisz się z naszymi czytelnikami taką 

najśmieszniejszą? 

No dobrze… Jechałam kiedyś ze swoją przyjaciółką Agnieszką na jednym 

rowerze, a druga koleżanka jechała sama. Siedziałam na kierownicy 

roweru, a ona normalnie na siodełku. Tak się sprawy potoczyły,  

że wpadłyśmy do rowu, a ja zrobiłam salto przez kierownicę. Moja 

przyjaciółka spadła na mnie, a obie nas dodatkowo przycisnął  

jeszcze rower. Ta koleżanka, która jechała sama na rowerze zanosiła się  

od śmiechu, do tego stopnia, że nie zdążyła do ubikacji. Mnie bolało 

dosłownie wszystko, a one obie zaśmiewały się do łez. 

 

Nie pytam, czy miałaś wtedy na sobie kask, ale jak mogliśmy się 

przekonać, nieraz bardzo się on przydaje. Mam nadzieję,  

że te wypadki nie są jakąś rodzinną przypadłością? 

Nie, nie! Absolutnie, po prostu uznałam tę historię za najśmieszniejszą,  

no przynajmniej w tej chwili wpadła mi ona do głowy… 

 

Skoro mowa o podróżach, bo przecież rower kojarzy nam się  

z wycieczkami, to czy byłaś kiedyś w jakimś dalekim kraju? 

Tak! 

 

A możesz zdradzić jaki to był kraj? 

Japonia! Kraj kwitnącej wiśni fascynował mnie od dziecka…  

 

Co najbardziej zachwyciło Cię w tej azjatyckiej krainie? 

Kultura dalekiego wschodu przede wszystkim. Już w szkole podstawowej 

trenowałam karate kiokushin i poznawałam tajniki nie tylko sztuki walki, 

ale również filozofii i stylu życia. Dlatego marzyłam o tym,  

żeby kiedyś odwiedzić ten kraj i to marzenie się spełniło, bo marzenia się 

spełnia, choćby po to, żeby wyznaczać sobie następne…  

 

No to ostatnie pytanie sama wywołałaś…  

Nie rozumiem? 



No jakie jest Twoje aktualne marzenie, skoro poprzednie  

już spełniłaś? 

Fakt mogłam się domyśleć, że o to zapytasz… Marzę o małym, 

drewnianym domku, w ustronnym miejscu, najlepiej w pobliżu drzew, lasu 

i łąk. A nieopodal domku? Mógłby sobie spacerować kucyk lub koń,  

dla mojej kochanej córeczki oczywiście.  

 

Naprawdę bardzo fajne marzenie i mam nadzieję, że się ono spełni, 

czego Ci serdecznie życzę. 

Dziękuję bardzo… 

 

To było już ostatnie pytanie. Bardzo zaciekawiły mnie Twoje historie. 

Zaciekawiły i rozbawiły…  

Cieszę się, że mogłam Ci dostarczyć powodów do uśmiechu. 

 

Nie tylko mnie, ale i wszystkim czytelnikom… Dziękuję Ci  

za rozmowę. 

Dziękuję. 

 

Rozmawiała: Redaktor Gabriela 

 

 

 

„Co takiego jest w matkach, że na ich widok czujemy się dobrze 

 jak przy kominku i w sercu zaczynają nam tańczyć kolorowe muppety?” 

Kendare Blake 

 

 

 

 



NIE WYJECHAŁAM DO NIEMIEC, BO SIĘ ZAKOCHAŁAM.  

Bycie szczęśliwym jest niezwykle ważne. Agnieszce szczęście dała 

rodzina. Spokojne życie, które prowadzi i nad którym ma kontrolę 

daje jej poczucie spełnienia każdego dnia. Kobieta pełna pasji miłości  

i niezliczonych pokładów dobroci.  

 

Zaczniemy od początku, bo przecież każda historia ma swój początek. 

Czy pamiętasz swoje dzieciństwo? Co wtedy lubiłaś robić najbardziej?  

Gdy byłam mała, nie miałam jakiś szczególnych zainteresowań. Pamiętam 

jednak, że bardzo lubiłam się wspinać na drzewa. Trochę mniej pamiętam 

już spadanie z nich, a wiem z opowiadań, że takich sytuacji trochę było…  

 

To były miękkie lądowania, czy wręcz przeciwnie? 

No… kilka złamań też się zdarzyło, ale obeszło się bez większych  

i długotrwałych urazów. 

 

Czy ta dziwna pasja wspinaczki, w późniejszych latach odcisnęła 

piętno na Twoim życiu? Wiązały się z nią jakieś późniejsze plany  

na przyszłość? 

Skądże! Moja ścieżka życiowa potoczyła się w zupełnie inną stronę.  

Po pierwsze, po pewnym czasie wyrosłam ze wspinania się na drzewa.  

Po drugie zaczęłam wyznaczać sobie nowe drogi wspinaczki, tym razem 

umysłowej. Moimi wyżynami i szczytami stały się nauka i praca. 

Zaczęłam uczyć się niemieckiego i poczułam, że to jest coś dla mnie! 

Bardzo lubiłam ten język. W pewnym momencie chciałam się nim otaczać, 

mówić i myśleć po niemiecku. Moim planem stał się wyjazd za naszą 

zachodnią granicę. Ale muszę wspomnieć jeszcze o jednym… Bardzo 

łatwo i przyjemnie przychodziła mi nauka matematyki. Z nią też wiązałam 

swoje dalsze plany życiowe. 

 

Czyli taki rozwój lingwistyczno-logiczny, można by powiedzieć?  

Dokładnie! Szkoda tylko, że plan nie wypalił…  

 



Co stanęło na przeszkodzie realizacji tych marzeń? 

Miłość! 

 

To bardzo pięknie! 

Owszem… Miłość, to cudowna rzecz, choć potrafi pokrzyżować plany. 

Sama się o tym przekonałam, ale absolutnie nie żałuję, ponieważ 

zakochałam się szczęśliwie i nie pragnęłam już tak bardzo wyjazdu  

do Niemiec. Po prostu, w tamtym momencie poczułam, że nie jest mi  

to już do niczego potrzebne, choć wciąż darzyłam ten język ogromną 

sympatią.  

 

A nie mogliście wyjechać razem? 

No właśnie, mój obecny mąż, a w tamtym czasie osoba, z którą chciałam 

spędzić resztę życia, nie umiał mówić po niemiecku. Nie mieliśmy  

tam więc czego szukać. 

 

Z jednej strony miłość, na drugiej szali marzenia… Wybór, z którym 

nie każdy sobie daje radę, ale można to połączyć, choć w Twoim 

przypadku wyglądało to trochę inaczej… Trzeba było wybierać jedno. 

Wróćmy zatem do matematyki… Co się stało z zainteresowaniem  

do nauk ścisłych? Tu też miłość zwyciężyła? 

Nie… Miłość i matematykę można połączyć, chociaż nie każdy 

matematykę kocha. Studiowałam nawet przez krótki czas ten przedmiot, 

ale nie czułam do niej powołania. Do bycia nauczycielem również i bardzo 

szybko rzuciłam studia. Kilka lat później wyszłam za mąż, urodziła  

nam się dwójka wspaniałych dzieci, a my z mężem założyliśmy firmę.  

 

Tak wszystko od razu? 

Może nie w jednym czasie, ale w krótkich jego odstępach.  

Takie przyspieszone tempo ma swoje dobre strony, a ja potrafię sprostać 

wyzwaniom i lubię się z nimi mierzyć. Nie zapominaj, że swoje życie 

zaczynałam od wspinaczki! 

 



To chyba trudne zająć się dwójką dzieci, wychować je, a jednocześnie 

prowadzić firmę?  

Owszem, to nie było proste, ale w pewien sposób czułam się szczęśliwa. 

Pomimo, że nie zawsze nade mną i moją rodziną świeciło słońce. Powiem 

więcej… Zdarzały się dni z burzami, nawet z gradem. Kiedy miałabym 

podsumować moje dotychczasowe życie, śmiało mogę powiedzieć,  

że czuję się dobrze. Mam kochającą rodzinę i to jest najważniejsze. Moje 

dzieci mają mocne charaktery i czasami trudno mi je okiełznać, ale żyje 

nam się bardzo fajnie. 

 

Zatem trzymam kciuki, by ta szczęśliwa aura utrzymywała się  

nad Tobą i Twoją rodziną jak najdłużej… Dziękuję Ci za rozmowę. 

Dziękuję bardzo. 

 

 

 

„Nie pytajcie mnie, jak wyglądała moja matka: czy można opisać słońce? 

Z mamy promieniowało ciepło, siła, radość. Bardziej pamiętam  

te odczucia niż rysy jej twarzy. Przy niej śmiałem się i nic złego nie mogło 

mi się przytrafić.” 

Éric-Emmanuel Schmit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAŁAM SIĘ KRWI I ZOSTAŁAM NAUCZYCIELKĄ 

Wspaniała córka i kochana mama. Energiczna i wesoła osoba. 

Nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem.   

 

Zaczniemy od pracy… Czy zawsze chciałaś zostać nauczycielką? 

Nie. Marzyłam o byciu lekarzem, chciałam pomagać ludziom,  

ale był jeden problem…  

 

Jaki?  

Niestety bałam się krwi i tak zostałam nauczycielką. 

 

Co lubisz robić w wolnym czasie? 

Bardzo relaksuje mnie praca w ogrodzie. Najbardziej lubię sadzić warzywa 

i owoce, zwłaszcza te, które nie wymagają zbyt dużej opieki. 

 

Gdybyś miała się przeprowadzić w dowolnie wybrane przez Ciebie 

miejsce na ziemi, to gdzie by to było?  

Zdecydowanie Wyspy Kanaryjskie. Gran Canaria i Teneryfa,  

to jest to co kocham. Tam jest ciepło przez cały rok, a ja lubię  

jak jest ciepło. 

 

Czy masz jakieś marzenia, które udało Ci się spełnić? 

Mam wspaniałą rodzinę i to jest dla mnie najważniejsze marzenie,  

które udało mi się spełnić, a drugie, bardziej przyziemne,  

ale jeszcze do zrealizowania…  

 

Mianowicie? 

Chciałabym kupić sobie szpilki Christiana Louboutin. 



Zostańmy w sferze tych marzeń i życzeń, tyle, że może bardziej  

w bajkowej odsłonie. Wyobraź sobie, że łapiesz złotą rybkę,  

która może spełnić Twoje trzy życzenia. Co by to było?  

Żeby każdy Polak sam płacił podatki i miał świadomość, że to on płaci,  

a nie pracodawca. Po drugie chciałabym cofnąć się w czasie o 5 lat i kupić 

10 bitcoinów. Trzecim życzeniem byłby remont całego domu. 

 

Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć spełnienia wszystkich Twoich 

marzeń i serdecznie podziękować za rozmowę. 

Również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. 

 

 

 

„Kto raz został matką, będzie nią już zawsze.” 

Kristin Hannah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POPROSZĘ O CISZĘ I SPOKÓJ 

Opiekuńcza, dobra i gotowa nieść pomoc wszystkim i każdemu  

z osobna, zawsze, kiedy inni tego potrzebują. Kochająca mama  

i wspaniała żona… W wolnych chwilach szyje, robi bukiety z lizaków 

oraz przeróżne kompozycje z pieluch. Oto Agnieszka Sobura-Szmalec. 

Poznajcie ją!   

 

Czym się zajmujesz na co dzień?  

Na co dzień jestem mamą na pełen etat! Zajmuję się domem, pracą  

na działce i szyciem.  

 

A jakie masz hobby? Znajdujesz w ogóle na nie czas?  

Udaje się! Moja pasja to szycie! Oddaję się tej czynności bez reszty!  

To chyba mój najlepszy sposób na odstresowanie się, a przy tym po prostu 

kocham to robić, także jak to się mówi, przyjemne z pożytecznym.  

Oprócz szycia, śmiało mogę powiedzieć, że uwielbiam tworzyć wszelkie 

kompozycje florystyczne. Kwiaty potrafią zafascynować każdego… 

Można się z nimi nawet zaprzyjaźnić, ale do tego potrzebna jest miłość  

do roślin.  

 

Przysłuchując się Twoim zainteresowaniom mogę stwierdzić,  

że kiedy byłaś małą Agnieszką uwielbiałaś biologię, czy tak? 

Chyba nie do końca… 

 

Jak mam to rozumieć? 

Moimi ulubionymi przedmiotami były w-f, technika i matematyka.  

 

A czy były przedmioty, których nie lubiłaś?  

Zdecydowanie historia i chemia nie były moimi „faworytkami”.  

 



Czy ogólnie byłaś dobrą uczennicą?  

Miałam raczej dobre oceny, więc chyba tak. 

 

Wspomniałaś już, że w pełni poświęcasz się rodzinie, domowi  

i dzieciom, a co robisz w wolnych chwilach?  

Och! Chciałabym, żeby było ich więcej, ale nieraz o to trudno,  

choć nie narzekam, bo kocham zajmować się domem i moimi 

najwspanialszymi na świecie dziećmi, które kocham bezgranicznie.  

Jeśli już jednak znajdę chwilkę dla siebie, uciekam w szycie,  

o czym wspomniałam wcześniej. To moja pasja! Robię to z radością,  

bo udaje mi się szyć dla siebie i swoich dzieci. Oprócz tego chodzę  

na spacery i jeżdżę na wycieczki. 

 

Zaintrygowałaś mnie tym szyciem dla siebie i dzieci. Czy One chętnie 

ubierają się w to co Im szyjesz? 

Robią to z zachwytem, sprawiając mi niesamowitą przyjemność!  

Nie chodzi mi o to, że uważam się za wielką projektantkę mody, ale szyjąc 

oddaję swoje całe serce, dlatego tak miło jest potem zobaczyć efekt mojej 

pracy, kiedy dzieciaki biegają w tym, co im uszyłam.   

  

Na koniec chciałabym zapytać o marzenia… Gdybyś mogła 

wypowiedzieć jedno życzenie to czego by dotyczyło?  

Moje życzenie? Byłaby to prośba o ciszę i spokój! (śmiech)  

 

Rozmawiała: Aleksandra Szmalec 

 

„Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, aby je dać swoim dzieciom.” 

Madeleine Delbrer 

 



MEDYCYNA TO NIE „PRZELEWKI” 

 

Empatyczna i wspaniała w pracy… Idealna i najukochańsza mama  

w domu… W życiu? Osoba, która potrafi spełniać swoje marzenia! 

Jak tego dokonała? Czy było to trudne? Jak udaje się Jej  

być szczęśliwą? Poznajcie Agnieszkę Kierzkowską i tajemnice Jej 

sukcesu.  

 

 

 

Kim chciałaś zostać będąc małą Agnieszką? 

 

Odkąd sięgam pamięcią moim marzeniem było zostać lekarzem.  

Już w szóstej klasie szkoły podstawowej dokładnie wiedziałam,  

że medycyna to moje powołanie i robiłam wszystko, by osiągnąć swój cel. 

 

 

 

Udało się? 

 

Na szczęście tak, choć nie wszystko przyszło tak łatwo. 

 

 

 

Czy to znaczy, że studia medyczne są bardzo ciężkie?  

 

Ciężkie? Trzeba po prostu bardzo dużo pracować nad sobą. Mieć ogromną 

samodyscyplinę i determinację. Jeszcze będąc na studiach wielokrotnie 

narzekałam, że jest bardzo trudno, ale nie poddałam się, nie zniechęcałam  

i dziś mogę być dumna z ukończenia medycyny oraz cieszyć się  

z wykonywania wymarzonego zawodu. Muszę szczerze przyznać,  

że z perspektywy czasu, chętnie jeszcze raz postudiowałabym troszkę…  

W związku z tym, chyba nie było tak źle. 

 

 

 

 

 



Po tym co usłyszałam można stwierdzić, że studia medyczne  

są dla wytrwałych i pilnych studentów, a „leniuszki” nie mają  

tu czego szukać? 

 

Mogę to tylko potwierdzić, ale muszę jeszcze dodać, że lekarz nigdy  

nie przestaje się uczyć. Medycyna wciąż się zmienia, ewoluuje, 

unowocześnia, a my musimy być ciągle na bieżąco i podążać  

za tymi zmianami, dlatego to zawód dla wymagających…  

przede wszystkim od siebie. 

 

 

To co powiedziałaś przed chwilą czyni samą pracę lekarza trudną? 

 

Praca ta jest niezwykle trudna. Wymaga wielu wyrzeczeń.  

Jak wspomniałam przed chwilą, potrzebne są nauka, skupienie, 

doświadczenie, empatia i poświęcenie innym. Szczególnie ciężki jest okres 

pandemii, który obecnie przeżywamy wszyscy… My lekarze, pielęgniarki, 

cały personel, pacjenci oraz rodziny i bliscy pacjentów. Kiedy Covid-19 

zaatakował, a potem wszystko przerodziło się w pandemię, praca lekarzy 

nie była ograniczona żadnymi ramami czasowymi. W szczycie pandemii 

rzadko wychodziłam do domu o określonej porze. Nie ja jedna,  

ale wspominam o tym dlatego, że przez obowiązki służbowe, można 

zaniedbać wiele innych, niezwykle ważnych spraw. Niestety często  

nie mamy na to wpływu. Teraz nie mieliśmy. Nie narzekam, bo szłam  

na medycynę z przeświadczeniem chęci pomocy innym ludziom  

i przede wszystkim z tego postanowienia muszę się wywiązać.  

 

 

 

Po tym co usłyszałam, o tym braku czasu, jakoś tak trudno mi  

o to teraz zapytać, ale czy masz jakieś hobby? Znajdujesz na nie czas? 

 

No właśnie… Na hobby potrzebny jest czas, a tego czasu bardzo mi 

brakuje. Jeśli jednak znajdę już chwilę dla siebie, a za oknem pada deszcz, 

to czytam książki, ale nie tylko te medyczne, obyczajowe też.  

Kiedy natomiast pogoda dopisuje, ruszam w drogę, na długi spacer.  

Tak dla zdrowia, jak na Panią doktor przystało! (śmiech) 

 

 

 



Wiem, że wolnego czasu masz mało, ale na pewno są takie chwile, 

które poświęcasz dzieciom. Co wtedy najczęściej robicie?  

 

Z córką idziemy do schroniska i pomagamy zwierzętom, Ala to bardzo 

kocha, a z moimi synami, Jasiem i Julianem, gramy w piłkę.  

Natomiast całą rodziną lubimy jeździć na wycieczki i poznawać świat. 

Trzymamy się maksymy Pana Kleksa: „cała naprzód ku nowej 

przygodzie!”. I nam udaje się te przygody łapać!  

 

 

Jak dobrze zrozumiałam Ala, Jaś i Julek… tak mają na imię Twoje 

dzieci?  

 

Zgadza się… 

 

 

 

Skąd pomysły właśnie na takie imiona? 

 

Dawno temu przeglądaliśmy kalendarz z imionami i wybraliśmy te,  

które wydały nam się najpiękniejsze na świecie. Wtedy bardzo nam się 

podobały. Mało tego! Do dziś bardzo nam się podobają. Dzieciom też!  

I to jest najważniejsze!  

 

 

Dziękuję bardzo za rozmowę. 

 

Również bardzo dziękuję. 

 

 

 

Rozmawiała: Alicja Kierzkowska 

 

 

„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, 

płacze a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska.” 

Józef Ignacy Kraszewski 

 



„ROBIĘ BARDZO DOBRĄ SZARLOTKĘ Z BEZĄ” 

 

Na co dzień nauczycielka, z 15-letnim stażem, która pyta swoich 

podopiecznych: „English is easy?” Zazwyczaj odpowiedź jest jedna… 

„Yes it is!”. Bo wszyscy, którzy mają lekcję z Panią Elizą Derszniak, 

chwalą sobie czas spędzony na zajęciach z języka Szekspira.  

Każdą minutę spędzoną z kochaną mamą celebrują również,  

jej trzy wspaniałe córki: Zosia, Marysia i Antosia.  

Ach! Zapomnielibyśmy o „Ince”, uroczej suczce, która, tak jak córki, 

cieszy się, gdy jej Pani jest w domu.  

 

 

Jak wspominasz swoje dzieciństwo? 

 

Ojjj bardzo dobrze! Mam dwójkę młodszego rodzeństwa, więc często  

było tak, że pomagałam im w wielu sprawach. Niekiedy czułam się  

jak młoda mama, bo byłam za nich odpowiedzialna…  

 

 

Przypominasz sobie marzenia, jakie tliły się w głowie małej Elizy? 

Tak, doskonale! Jak większość małych dziewczynek marzyłam, aby zostać 

piosenkarką. Plany potoczyły się inaczej… Nie żałuję. Zostałam 

nauczycielką, ale nie muzyki, tylko języka angielskiego.  

 

 

Skąd taki wybór? 

Kiedy byłam młodsza, bardzo łatwo przychodziła mi nauka nowych 

języków. To właśnie wtedy postanowiłam związać z tym moją przyszłość. 

 

 

 

 



Co lubisz robić w wolnym czasie? 

 

Uciekam w literaturę… Bardzo lubię czytać książki, zwłaszcza  

te psychologiczne. To właśnie one motywują mnie do działania w leniwe 

dni.  

 

A masz jakąś ulubioną książkę? To coś z psychologii?  

 

Tutaj nie jestem wierna swojemu ulubionemu gatunkowi, bo to powieść  

z cyklu fantasy. Według mnie, książka wszechczasów… „Mistrz  

i Małgorzata”.   

 

 

Oprócz czytania masz jeszcze jakieś zainteresowania i pasje? 

Kiedy akurat nie czytam, lubię też piec i gotować. Wychodzi mi to chyba 

całkiem nieźle, bo moja rodzina twierdzi, że robię bardzo dobrą szarlotkę  

z bezą. Piekę ją na specjalne okazje, ale również zawsze wtedy, kiedy moje 

córki mnie o to poproszą, bo akurat mają ochotę na szarlotkę. Robię  

to oczywiście z największą przyjemnością. Tylko im nie mówcie,  

bo będą mnie prosić codziennie… (śmiech) 

 

 

A sama? Co lubisz jeść najbardziej? Masz jakąś ulubioną potrawę? 

 

Zdecydowanie ucztą dla mojego podniebienia jest sałatka z wątróbką.  

To doskonałe połączenie słodkiego, kwaśnego i słonego. Ten wiraż 

smaków powoduje, że to danie polubią nie tylko koneserzy wątróbki. 

Polecam gorąco, choć to danie na zimno! 

 

 

 

 



Gdybyś mogła dostać, to czego sobie zażyczysz, co by to było? 

 

Najbardziej chciałabym dostać… milion dolarów. Wyjechałabym wtedy  

na bezludną wyspę, żeby zobaczyć i przekonać się jak żyje się bez innych 

ludzi. Oczywiście tylko na jakiś czas… Resztę pieniędzy spożytkowałbym 

na wyjazd dookoła świata. Po podróży kupiłabym sobie ogromny dom,  

z jeszcze większym ogródkiem, koniecznie gdzieś nad morzem. 

 

Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć spełnienia tych marzeń  

i serdecznie podziękować za miłą rozmowę. 

Również dziękuję, było mi bardzo miło. 

 

 

Rozmawiała: Antonina Mazoń 

 

 

 

 

„Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli mama 

stoi po twojej stronie, nic ci się nie stanie.” 

Jojo Moyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHCIAŁABYM ODWIEDZIĆ MALEDIWY 

 

Miła i sympatyczna urzędniczka Poczty Polskiej, w domu kochająca 

mama, wspaniała żona, a przede wszystkim największy przyjaciel,  

dla której rodzina jest najważniejsza. Poznajcie Małgorzatę 

Kowalczyk. 

 

  

 

Dzień dobry… 

 

Witam! 

 

 

 

Dziękuję, że zgodziłaś się na ten wywiad i znalazłaś na niego czas. 

 

Nie ma sprawy, z niecierpliwością czekam na pierwsze pytanie. 

 

 

 

No to zaczynajmy… Co  lubisz najbardziej robić w wolnych chwilach? 

 

Moją największą pasją jest zdecydowanie pieczenie ciast. 

 

 

 

To bardzo ciekawe, smaczne i słodkie hobby. A jakie ciasto jest Twoim 

popisowym?  

 

Chyba sernik… Posiłkuję się „badaniem opinii domowej”. Mój syn Bartek 

mówi, że lepszego sernika nie jadł nigdy i nigdzie. 

  

 

Zmienimy na chwilkę ten miły klimat… Co Cię najbardziej stresuje?      

 

Chwile, w których moim synom dzieję się coś złego. Chodzi o choroby  

i ewentualną interwencję lekarską w szpitalu.           

 

 



Powiedziałaś, że masz synów… Ilu? 

 

Dwóch. 

 

 

Jak mają na imię?   

 

Bartek i Marcel. Bartek ma dwanaście lat, a Marcel, już prawie sześć. 

Bardzo ich kocham i oddałabym za nich życie.  

  

 

Czym interesują się Twoi synowie? 

  

Marcel bardzo lubi różne potwory, Godzille, klocki i dinozaury.  

Jest niezwykle kreatywny i pokazuje to przy budowaniu różnych 

konstrukcji. 

 

 

A Bartek? Ten starszy syn? Czym On się interesuje?                

 

Wielką pasją Bartka jest jazda na nartach. Nie ogranicza się jednak  

do samych zjazdów. Interesują Go ośrodki narciarskie, wyciągi i armatki 

śnieżne, ich funkcjonowanie po prostu. Uwielbia też zjeżdżalnie wodne  

i aquaparki. Oprócz tego bardzo lubi geografię, politykę, zbiera  

też informacje o miastach i gospodarkach wielu państw.                                                         

 

 

To szerokie spectrum zainteresowań trzeba przyznać.  

A czy Ty uprawiasz jakiś sport? 

 

Tak. Kocham pływać i ćwiczyć w basenie. Myślę, że dobrze  

mi to wychodzi.                    

            

           

 

 

 

 

 

 



Załóżmy, że nie masz żadnego ograniczenia budżetowego.  

Gdzie wybrałabyś się na wymarzoną podróż? 

 

Szczerze przyznam, że czekałam na takie pytanie! Z miłą chęcią  

na nie odpowiem i to bez zająknienia. Moim wymarzonym miejscem  

na wakacje są Malediwy. Bajkowe wyspy złożone z Atoli.  

Bardzo chciałabym tam jechać. Och… Rozmarzyłam się…   

 

 

Wakacje, tuż, tuż… może spełni się Twoje marzenie? 

 

Bardzo bym chciała!            

         

 

I tego właśnie Ci życzę… Spełnienia marzeń, a teraz dziękuję bardzo 

za ten wspaniały wywiad. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. 

 

Ja również bardzo serdecznie dziękuję. 

 

 

 

Rozmawiał: Bartosz Kowalczyk 

 

 

 

„Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, to chuchanie  

na uderzone miejsce. Mama to samo dobro i sama przyjemność.  

Coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło siebie, dookoła siebie, 

gdzieś na horyzoncie.” 

Melchior Wańkowicz – „Ziele na kraterze” 

 

 

 

 

 



KARMEL MOGĘ JEŚĆ KILOGRAMAMI! 

 

Na co dzień asystentka stomatologa, która wie co to znaczy higiena 

jamy ustnej. Wiedzą tą stara się podzielić ze swoimi dwoma 

kochanymi dzieciakami, które o myciu zębów pamiętają zawsze. 

Poznajcie Aleksandrę Mazurkiewicz, wspaniałą i najukochańszą 

mamę, dla której poniższy wywiad i pytania wcale nie były takie 

proste, jak mogłoby się to wydawać…  

 

Czy Twoja praca jest ciężka? 

Czasami tak… 

 

Jak mam to rozumieć? Co uważasz za najcięższe w Twoim zawodzie? 

Wszelkie zabiegi prowadzone w gabinecie. To dosyć duże wyzwanie i nic 

przyjemnego. Niejednokrotnie wiąże się to z dużą ilością krwi, bo ciężko 

jest osuszyć pole zabiegowe. 

 

Oj, to rzeczywiście mało przyjemna sprawa, zatem zmieńmy temat  

i porozmawiajmy o czymś przyjemnym. Jakie było twoje marzenie  

z dzieciństwa?  

Owszem marzenia są przyjemne, zwłaszcza kiedy się spełniają… Niestety 

moje marzenie się nie spełniło, przynajmniej na początku. 

 

Co to było za marzenie? Chciałaś być piosenkarką, aktorką, zwiedzić 

cały świat?  

Nie, nie, znacznie bardziej przyziemne. Jak byłam dzieckiem bardzo 

chciałam mieć psa, ale moja mama niestety nie chciała się na niego 

zgodzić. 

 

I psa nie było? 

Był, był! Po dłuższych namowach moja mama się na niego zgodziła. 

Byłam wtedy najszczęśliwszą osobą na świecie! 



Wszystko dobre co się dobrze kończy… A czy bałaś się czegoś będąc 

małą Olą? 

Najbardziej bałam się pająków! Uważałam że są wstrętne. Szczerze 

przyznam… do dziś ich nie lubię. 

 

Masz dwójkę wspaniałych dzieci, a skoro mowa o strachu,  

to czy ten towarzyszył Ci przed porodem? 

Chyba, jak każdej kobiecie… 

 

Co wywoływało Twoje największe obawy?  

Najbardziej bałam się bólu, ale przede wszystkim chciałam, żeby dzieci 

urodziły się zdrowe. 

 

Nasz wywiad zakończymy bardzo sympatycznym akcentem, 

kulinarnym i na dodatek „słodkim”. Jakie jest twoje ulubione ciasto? 

Co za przemiły temat! To bardzo dobrze, że zostawiłeś go na „deser”. 

Moim ulubionym ciastem jest tarta z bananami, toffi i bitą śmietaną. 

Uwielbiam karmel i mogę go jeść kilogramami! 

 

Aż zgłodniałem… Dziękuję za rozmowę. 

Również bardzo dziękuję. 

 

 

Rozmawiał: Bartosz Mazurkiewicz 

 

 

„Macierzyństwo to taki zawód, w którym nie można pracować  

na zmiany.” 

Jodi Picoult 

 

 



RODZINA JEST DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZA 

 

Niemal zawsze pogodna, miła, ciepła, rozsądna i mądra. Swoim 

uśmiechem i pogodą ducha zaraża wszystkich wokół, zarówno  

w pracy, jak i w domu. Wspaniała żona i najukochańsza pod słońcem 

mama dwójki dzieci, które są z Niej bardzo dumne. Chcecie poznać 

bliżej Annę Pochopień?  

 

 

 

Czy jesteś gotowa na szczerość?  

 

Chyba tak… Choć nie lubię mówić o sobie (śmiech). 

 

 

 

Kim jesteś z zawodu? Gdzie pracujesz?  

 

Od wielu lat pracuję w zawodzie psychologa.  

 

 

 

Czy odpowiada Ci to czym się zajmujesz? 

 

Uwielbiam to co robię. Nie każdy ma ten przywilej, ale ja tak… Moja 

praca jest moją pasją. To super sprawa robić coś, się kocha.  

Odkąd pamiętam ciekawili mnie ludzie, ich motywy działania, wybory  

i decyzje…  

 

 

 

A co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Praca? 

 

Z pewnością nie, choć to ważny element codzienności. Najważniejsza  

jednak jest dla mnie moja rodzina! Nie będę oryginalna, ale szczera. 

Bliskość, miłość, wzajemne wsparcie, szczęcie moich krewnych,  

ich potrzeby, ale i moje także, to najważniejsze obszary mojego życia. 

Lubię patrzeć na uśmiech moich dzieci i męża. Lubię przyglądać się  

jak rosną, rozwijają się, dojrzewają i podejmują wyzwania, to cudowne  

dla oczu mamy i żony. 



A jaki moment w Twoim życiu był dla Ciebie najbardziej 

wzruszający? 

 

Ojej! Takich momentów było bardzo wiele. Sądzę, że najbardziej 

wzruszające były dla mnie narodziny moich dzieci. To fantastyczne 

patrzeć jak rodzi się nowe życie! 

 

 

 

Jeśli mogłabyś „narysować” swój wymarzony dzień…  

Jak by on wyglądał?  

 

Hmmm, to trudne pytanie. Wiem, co lubię i o czym marzę, ale zdecydować 

się na jeden dzień? Od zawsze fascynują mnie podróże, doświadczenia, 

poznawanie czegoś nowego. Myślę, że byłby to dzień aktywny, pełen 

wrażeń, spędzony swobodnie, na luzie, w gronie bliskich i przepięknej 

scenerii basenu Morza Śródziemnego (śmiech).  

Dzień, w którym byłby czas na wszystko, także na lekturę książki, 

pływanie i beztroską dawkę leniuchowania (śmiech). 

 

 

 

Pozwolisz, że naszą rozmowę zakończymy akcentem kulinarnym? 

 

Jak najbardziej!  

 

 

 

Lubisz gotować?  

 

Tak, lubię gotować, choć chyba jeszcze bardziej piec.  

 

 

Co najbardziej lubisz gotować? 

 

Staram się przyrządzać potrawy zdrowe, takie które mają sporo 

składników odżywczych, niestety ciasta na ogół do takich nie należą 

(śmiech). Lubię wszelkiego rodzaju sałatki, zapiekane cukinie  

z warzywami i potrawy kuchni włoskiej. Z ciast uwielbiam bezę z bitą 

śmietaną i owocami. Zdradzę, że moi domownicy też za nią przepadają! 



Musimy kończyć, bo zrobiłam się bardzo głodna, choć trochę szkoda, 

bo była to niezwykle ciekawa rozmowa, za którą bardzo Ci dziękuję. 

 

Ja również dziękuję. Też było mi miło porozmawiać… 

 

 

 

Miło i szczerze, a to dla mnie niezwykle istotne.  

 

 

 

 

Rozmawiała: Julia Pochopień 

 

 

 

„Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, 

co słowo i spojrzenie matki.” 

Wilhelm Raabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,BYCIE MAMĄ NIE JEST ŁATWE” 

 

Wieloletnia nauczycielka klas I-III. Od niedawna mierzy się z nowym 

wyzwaniem, pełniąc funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 

w Kielcach. Właścicielka i amatorka kotów, ale przede wszystkim 

kochająca mama i wspaniała żona. Poznajcie Katarzynę Kasperek-

Kitę. 

 

 

Kim z zawodu chciała być mała Kasia? 

Jako dziecko chciałam zostać nauczycielką klas młodszych. Cieszę się,  

bo moje marzenie się spełniło. Pracowałam i nadal pracuję z klasami 1-3,  

a obecnie piastując funkcję wicedyrektora muszę mieć oko na wszystkie 

dzieciaki, te z klasy ósmej też, choć to prawie dorośli ludzie. 

 

Zbliża się 26 maja, to święto wszystkich matek. Czy trudno  

jest być mamą? 

To przede wszystkim trudne pytanie. Bycie mamą nie jest łatwe…  

Pewnie powie to każda mama. Po drodze napotkałam wiele problemów, 

ale dałam sobie z nimi radę. Muszę jednak dodać, że bycie mamą  

jest po prostu wspaniałe, a dzieci, to największa duma i skarb rodziców.  

 

Mamy często nie mają dużo wolnego czasu, ale jeśli już go znajdziesz, 

co lubisz robić?  

Wolnego czasu bardzo mi brakuje, zwłaszcza ostatnio, ale jeśli już uda  

mi się wygospodarować jakiś skrawek dnia, to bardzo lubię „popatrzeć  

w telewizor”…  

 

Lubisz oglądać jakieś konkretne programy, czy filmy? 

Raczej filmy i to wszelakie, ale jednym z moich ulubionych jest ,,Zapach 

kobiety”, z mistrzowską rolą Al’a Pacino. 

 



Skoro wspomniałaś o „zapachu”, to ja zapytam przewrotnie o kolor. 

Konkretnie, to jaki jest Twój ulubiony? 

Nie ma takiego jednego koloru… 

 

Jest ich wiele? 

Wiele nie, ale dwa na pewno… Czarny i zielony. 

 

Na koniec chciałbym zapytać o Twoje marzenia. Czy są takie obecnie? 

Oczywiście! Dzięki marzeniom żyjemy… Po to by je realizować.  

Moim marzeniem jest wylot na wakacje do Egiptu, Hiszpani oraz Chin. 

 

Sporo tego… Poważna wycieczka! 

To nie koniec… 

 

Jeszcze jakieś państwa do zwiedzania? 

Nie. Moje najważniejsze marzenie dotyczy mojego syna. Chciałabym,  

aby był najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. 

 

W takim razie życzę spełnienia marzeń i dziękuję za rozmowę. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

 

Rozmawiał: Kacper Kita 

 

Od redaktora Kacpra Kity: W tym wywiadzie dowiedzieliśmy się wielu 

ciekawych faktów z życia jednej z mam, która już 26 maja będzie 

obchodziła swoje święto. Z tej okazji wszystkim mamom życzę wszystkiego 

najlepszego!!! 

                            

„Mamo, nie ma dostatecznie wysokiego tronu ani dostatecznie dużej 

korony, by pokazać światu, ile dla mnie znaczysz”.                                                                                               



POZNAŁAM MĘŻA, JAKO 11-LATKA 

 

Kim chciałaś zostać, będąc małą dziewczynką? 

Zawsze interesowałam się stomatologią i moim małym marzeniem  

było zostanie dentystą. 

 

Udało się spełnić marzenie? 

Nie, ale poniekąd jestem związana z branżą medyczną, co czyni mnie 

szczęśliwą osobą… 

 

Czy jesteś mężatką? 

Tak… O! Choćby ta kwestia czyni mnie szczęśliwą… 

 

Skoro jesteś tak szczęśliwa, jako mężatka, może zdradzisz  

jakieś szczegóły swojej miłosnej historii?  

A o co konkretnie pytasz, bo zbyt wielu szczegółów nie mogę zdradzać? 

(śmiech) 

 

No na przykład kiedy poznałaś swojego męża? 

Można powiedzieć, że to bardzo długa historia z happy endem. Z moim 

ukochanym, poznaliśmy się jeszcze w szkole podstawowej...  

 

No to mnie zaskoczyłaś! Rzeczywiście wcześnie zostałaś „ugodzona” 

strzałą amora… A dokładniej? Ile lat miałaś? 

Miałam wtedy 11 lat. 

 

Coś niesamowitego! Tylko pogratulować. A propos szkoły 

podstawowej, masz córkę, która też chodzi do podstawówki?  

Zgadza się, mam wspaniałą córkę Karolinkę i równie wspaniałego syna 

Patryka, który uczęszcza już do szkoły ponadpodstawowej.  



A skąd pomysł na imię dla córki? 

Razem z mężem stwierdziliśmy, że córce damy imię po Jej prababci.  

Była wspaniałą kobietą, niestety zmarła niedługo przed narodzinami 

Karolinki. 

 

Zmieniamy trochę temat… Chciałabym zapytać o Twoją ulubioną 

porę roku? 

Zdecydowanie lato! Jest wtedy najwięcej możliwości, jeśli chodzi  

o spędzanie wolnych chwil. Poza tym można się opalać, a pogodna aura 

sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. 

 

Skoro już wspomniałaś o wolnym czasie, to co lubisz wtedy robić? 

Przede wszystkim górskie spacery, to coś, co kocham, ale ogólnie 

spacerowanie jest ok, nie tylko po górach. Lubię zwiedzać interesujące 

miejsca i różnego rodzaju zabytki. Mogę śmiało powiedzieć, że kocham 

podróże! 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Dziękuję bardzo. 

 

 

Rozmawiała: Karolina Ciszowska 

 

 

 

„Matka – to najpiękniejsze słowo w językach świata. Matka – to słowo, 

które oznacza miłość, miłość prawdziwą, która nie zdradza, to słowo, 

które oznacza wierność, które oznacza wielką ofiarę, nawet do śmierci, 

dla dobra dziecka.” 

abp Stanisław Wielgus 

 



MAMA NA SZEŚCIU ETATACH 

 

Wyceny inwestycji budowlanych, wyliczenia, podsumowania zna  

od podszewki, bo z zawodu jest inżynierem budownictwa,  

ale poza pracą to przede wszystkim mama i to na 300%! 

Najukochańsza pod słońcem! Najlepsza przyjaciółka!  

Tak przynajmniej mówią o Niej dzieci, a ma ich całą gromadkę.  

Nie każda matka martwi się jak wykąpać, czy wykarmić piątkę swoich 

pociech na raz. Ona przez to przeszła! Ona wie jak to robić… 

Oczywiście zawsze miała i ma oparcie w swoim kochającym mężu,  

ale z okazji zbliżającego się Dnia Matki, to Ona jest bohaterką  

tego wywiadu… Poznajcie mamę na sześciu etatach… Paulinę 

Szymkiewicz.  

 

 

Oprócz piątki wspaniałych córek Julki, Majki, Oliwki, Karolinki  

i Natalki jest jeszcze najmłodsza księżniczka? 

 

Tak, to Marcelinka. 

 

 

 

Miałaś jeszcze na to siłę? Po urodzeniu piątki poprzednich dzieci? 

 

Dzieci, to największa pociecha i skarb dla rodziców. Kocham  

je najmocniej na świecie! Miałam i nadal mam siłę, aby je wychowywać, 

poza tym duża rodzina, to znacznie weselsze święta, urodziny, spotkania, 

no i oczywiście więcej prezentów, na przykład pod choinką. 

 

 

Czy lubisz kwiaty? 

 

Chyba jak każda kobieta… Uwielbiam! 

 

 

A które kwiaty lubisz najbardziej? 

 

Zdecydowanie tulipany, ponieważ pięknie pachną i mają niesamowite 

barwy, teraz przychodzi mi na myśl na przykład soczysta czerwień... 

 



Skoro już wspomniałaś o barwach, to jaki kolor lubisz najbardziej? 

 

Mój ulubiony kolor to amarantowy, czyli ciemny róż. W swojej garderobie 

posiadam dużo sukienek, bluzek w tym właśnie kolorze. 

 

 

Muszę przyznać, że ładnie Ci w nim… 

 

Dziękuję bardzo! Miło to słyszeć, ale co najważniejsze kolor ten, po prostu 

mnie relaksuje i odstresowuje.  

 

 

 

Było o kolorach, a przy okazji o zapachach, pozwolisz zatem,  

że teraz przejdziemy do kwestii smaków… Jakie lody lubisz 

najbardziej?  

 

Moje ulubione to śmietankowe albo kokosowe. Zawsze, gdy jesteśmy  

w lodziarni wybieram właśnie te smaki. 

 

 

Pozwolisz, że jeszcze bardziej „zasłodzimy” atmosferę. Chciałam 

zapytać o Twoje ulubione ciasto?  

 

Śmiało mogę powiedzieć, że połączymy tę kwestię, z tą ostatnią,  

o którą pytałaś… 

 

 

Nie rozumiem, mówisz jakimiś zagadkami? 

 

Już wyjaśniam. Moje ulubione ciasto to sernik na ciepło, ale z lodami. 

 

 

A no to teraz wszystko jasne, taka podwójna przyjemność  

dla podniebienia? 

 

Dokładnie tak. Zazwyczaj taki deser robię sobie w sobotę. Poza tym muszę 

dodać, że sama uwielbiam robić i piec sernik. Sprawia mi to dużo 

przyjemności. Więc jem to, co mi smakuje i sama przygotuję. 

 



Wiem, że tak zapracowaną kobietę, jak Ty trudno o to pytać,  

ale czy znajdujesz od czasu do czasu chwilę dla siebie?  

Tak, żeby na przykład coś poczytać?  

 

Uwielbiam czytać książki. Jednak, przy szóstce dzieci, mam bardzo dużo 

obowiązków. Każda matka o tym wie. Jeśli jednak znajdę chwilkę czasu 

dla siebie, to z największą przyjemnością sięgam po jakąś lekturę.  

Jest to dla mnie chwila przysłowiowego ,,odcięcia się od świata”  

i jednocześnie skupienia na czytaniu.  

 

 

A masz jakiś ulubiony gatunek, w którym lubisz się rozczytywać?  

 

Tak… Są to książki obyczajowo-kulturowe. Uwielbiam je czytać. Zawsze 

mnie to wciąga i fascynuje, a zarazem odstresowuje. Obecnie czytam 

„Smak szczęścia”. 

 

 

 

Nie wiem, co to za książka, ale życzę Ci, aby Twoje życie smakowało 

rzeczywiście szczęśliwie. Dziękuję za rozmowę. 

 

Dziękuję za rozmowę i za Twoje życzenia, mam nadzieję, że się spełnią. 

 

 

Rozmawiała: Karolina Szymkiewicz 

 

 

 

 

„Wszystko, czego się nauczyłem, a co warto wiedzieć, nauczyłem się  

od mojej matki”.  

Kelly Roper 

 

 

 



ZA KIEROWNICĄ CZUJĘ SIĘ JAK RYBA W WODZIE! 

 

Jak każda kobieta kocha kwiaty, oprócz tego interesuje się wystrojem 

wnętrz i projektowaniem. Na co dzień pracuje z dziećmi i kocha dzieci, 

zwłaszcza swoje, bo to mama – Katarzyna Kogut, która nie ma  

przed nami tajemnic. Poznajcie Ją bliżej. 

 

 

Lubisz kwiaty?  

Oczywiście!  

 

 

Masz jakieś swoje ulubione? 

Kocham wszystkie kwiaty, o czym świadczy wystrój mojego ogrodu,  

ale jeśli już musiałabym koniecznie wyróżnić jedne, to byłyby to frezje. 

 

 

Kwiaty są bardzo często, nieodłącznym elementem romantycznej 

kolacji, przejdę zatem do kwestii kulinarnych… 

Z największą przyjemnością! Słucham? 

 

 

Jaka jest twoja ulubiona potrawa? 

Moja ulubiona potrawa to ta, której nie muszę sama przyrządzać (śmiech). 

Bardzo lubię gołąbki. Muszę przyznać, że w wykonaniu mojego męża  

to prawdziwy majstersztyk! Śmiało mógłby startować, z tym daniem,  

w jakimś telewizyjnym show kulinarnym. Mam również skrytą nadzieję, 

że wkrótce będę mogła posmakować potraw przygotowanych przez moje 

dzieci. 

 

 



Czy masz jakieś zainteresowania? 

Owszem. Interesują mnie nowe trendy w wystroju wnętrz  

i ich projektowanie.  

 

 

Czy masz prawo jazdy? Jeśli tak, to, czy lubisz jeździć samochodem? 

Mam prawo jazdy, a w samochodzie, jako kierowca czuję się wyśmienicie! 

 

 

 

Niedługo wakacje, pozwolisz zatem, że zapytam gdzie najbardziej 

lubisz spędzać ten czas letniego odpoczynku? 

Muszę przyznać szczerze, że cieszę się z każdego wyjazdu. Mam dwa  

takie miejsca, w których urlop nieco różni się od sposobu spędzania czasu. 

Nad morzem to zdecydowanie intensywny rodzaj wypoczynku. Wyjazd  

na Kaszuby, z kolei, kojarzy mi się z naładowaniem baterii, chwilą spokoju 

i relaksu. 

 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę miłych wakacji. 

Dziękuję bardzo i nawzajem. 

 

 

Rozmawiał: Maksymilian Kogut 

 

 

 

„Miłość matki nie zachodzi wraz ze słońcem. Okrywa cię przez całą noc”. 

 



SPEŁNIŁAM SWOJE MARZENIA… 

  

 

W pracy i w domu kocha porządek. Ceni sobie punktualność  

i pracowitość. Ma bardzo dobrą rękę do kwiatów i w wolnych 

chwilach, jak to się mówi, lubi sobie „pogrzebać w ziemi”. Wiosną  

i latem z wielką pasją przygląda się motylom, które uosabiają lekkość  

i wolność. Taka jest Katarzyna Wierzbicka. A jaka jeszcze? Poniższy 

wywiad na pewno pozwoli poznać nam jeszcze bliżej Jej osobę. 

  

 

Jaki był najszczęśliwszy dzień w twoim życiu? 

  

To bardzo trudne pytanie, bo takich dni było przynajmniej dwa,  

kiedy pojawiły się na świecie moje dzieci, a mam ich właśnie dwoje. 

Jestem z nich bardzo dumna i kocham je najmocniej na świecie. 

  

 

Czy znasz największe marzenia swoich dzieci? 

  

Moje młodsze dziecko chciałoby zostać producentem aut, ale nie mam 

pojęcia o marzeniach starszego. Nie dopytuję na siłę, myślę, że przyjdzie 

czas na to, aż Wojtek sam odważy się mi to powiedzieć. Póki co, niech  

to pozostanie Jego słodką tajemnicą.  

  

 

A Twoje marzenia się spełniły? Zwłaszcza te zawodowe? Kim chciałaś 

być będąc małą dziewczynką? 

  

Wszystkich marzeń nie da się spełnić, właśnie dlatego ważne, żeby cały 

czas nam towarzyszyły i żeby do nich dążyć. Jeśli jednak chodzi  

o marzenia zawodowe, to owszem, przyznaję, spełniłam swoje marzenia. 

Wybrałam taką ścieżkę kariery ponieważ zawsze chciałam pomagać 

ludziom, a mój zawód poniekąd się z tym wiąże. Niestety nie dostałam się 

do szkoły, do której pragnęłam się dostać, ale co to zmienia skoro 

marzenie finalnie się spełniło? Nic! 

  

 

 

 



Czy jest coś co chciałabyś zmienić w swoim życiu? 

  

Nie przypominam sobie obecnie takiej rzeczy, ale nawet gdybym coś 

wymyśliła, to nie da się wpłynąć na przeszłość. Możemy jedynie zadbać  

o przyszłość i lepiej na tym się skupić. Poza tym życie nie zawsze układa 

się tak, jakbyśmy tego chcieli.  

 

 

Jeśli miałabyś do wyboru jedno jedyne miejsce na ziemi,  

w którym mogłabyś przebywać bez końca, to jakie miejsce  

byś wybrała? 

  

Może to trochę dziwnie zabrzmi, bo nie wybiorę żadnej rajskiej wyspy, 

otoczonej lazurową wodą, czy chatki w pięknych górskich okolicznościach 

przyrody. Ja tak kocham kwiaty, że bez końca mogłabym przebywać  

w ogrodach i agrocentrach… Oczywiście razem ze swoją rodziną  

i znajomymi. Po takim pachnącym kwiatami dniu, chętnie poczułabym 

aromat pieczonej na ognisku kiełbaski. Przy rozpalonym ogniu i cieple 

rodzinnego ogniska może zrobić się bardzo gorąco! 

 

 

Dziękuję bardzo za rozmowę… 

 

Dziękuję. 

 

 

 

Rozmawiał: Wojciech Wierzbicki 

  

 

 

 

 

„Nikt nie kocha cię tak jak twoja mama. Jest twoją najlepszą 

przyjaciółką, najuczciwszym krytykiem i największym fanem w jednym.”  

Kelly Roper 

 



Czy jeszcze ktoś ma wątpliwości, że MAMY, to wyjątkowe osoby? Jedyne 

na świecie i najukochańsze pod słońcem! To właśnie One obdarzają dzieci 

najwspanialszą miłością… bo nigdy nieskończoną. Najlepsze przyjaciółki, 

mentorki i powierniczki wszystkich tajemnic swoich dzieci. Silne jak, 

najsilniejsze dęby, które nigdy nie usychają i nie zostaną ścięte… 

Najbezpieczniejsza przystań? Ramiona MATKI… 

MAMA nosi dzieci na rękach od pierwszych chwil ich życia… Niesie je, 

aż wyfruną z gniazda. Choć opuszczają dom, to nigdy nie opuszczają serca 

MATKI. Przychodzi czas, kiedy dziecko musi ponieść MATKĘ, która się 

zestarzeje… Tylko tak można Im się odwdzięczyć za całe ich serce  

i poświęcenie…  

Mamy Wam MAMY coś do powiedzenia… Żyjcie jak najdłużej,  

w zdrowiu i szczęściu. Bądźcie dumne ze swoich dzieci i jednocześnie  

z siebie i trudu wychowania swoich pociech. Niech Wasza droga życiowa 

będzie usłana różami, a po jej bokach niech stoją takie drogowskazy  

jak: MIŁOŚĆ, SZACUNEK, RADOŚĆ i ZROZUMIENIE… 

 

 

„Tylko Tobie 

Mogłem oddać wszystko 

I z Twego spojrzenia 

Tyle lat 

Czytałem życia prawdę 

Tylko Tobie 

Mogłem wyznać wszystko 

O pierwszej miłości 

Wszystkich snach 

Wiedziałaś Ty nikt inny” (…) 

 

Marek Gaszyński „Matka” 

 

 



 

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!! 

 

 

Tekst i redakcja: Robert Majchrzyk 

 

 

 

 


