
Nie jestem pewna czy czytanie książek można 

nazwać pracą... 

Kinga Samborska jest uczennicą II klasy Społecznego Gimnazjum. W II Szkolnym 

Konkursie „Mistrz ortografii” zajęła pierwsze miejsce w klasie. O jeden znak 

interpunkcyjny pokonała swojego klasowego kolegę. Maćka Purskiego. 

Dz: Bardzo serdecznie witam mistrzynię ortografii. Zechcesz odpowiedzieć na kilka pytań? 

K: Dzień dobry .Z przyjemnością. 

Dz: Jakie wrażenia po tym klasowym sukcesie? 

     „Byłam mile zaskoczona...” 

K: Bardzo się cieszę. Byłam mile zaskoczona, ponieważ jeszcze nigdy nie odniosłam sukcesu z ortografii. 

Dotychczas byłam raczej przeciętna. Nie robiłam dużo błędów, ale tez nie pisałam bezbłędnie. Moja 

nauczycielka z języka polskiego, Pani Teresa Rybka, przez wiele lat mi powtarzała, że jeżeli będę dużo 

czytać, nastąpi znaczna poprawa. Nie wierzyłam. Mijały lata, „połykałam” kolejne książki, a mimo to nie 

pisałam bezbłędnie. W tym roku nastąpił znaczący progres. Odniosłam więc spektakularny dla mnie 

sukces. Słowa mojej polonistki się sprawdziły. Nie robiłam przecież żadnych dodatkowych ćwiczeń 

ortograficznych. 

Dz: Z Twojej wypowiedzi wynika, że bardzo lubisz czytać. Opowiedz nam o ulubionych lekturach. 

K: Lubię, to za mało. Uwielbiam. Odkąd pamiętam, dużo czytam. Z pasją wchodzę do świata 

wymyślonego przez autora oraz z napięciem śledzę losy fikcyjnych bohaterów. Przeżywam ich perypetie, 

płaczę lub się śmieję. Są dla mnie odskocznią od szarego, nudnego życia. Czytanie to moje hobby. Moja 

biblioteczka wypełniona jest po brzegi. Lubię też je kolekcjonować. Przeznaczam na to wszystkie moje 

oszczędności. Dla niektórych moich koleżanek czytanie książek, to wielkie wyzwanie, ogromny trud. Nie 

jestem pewna czy czytanie książek można nazwać pracą. Dla mnie od najwcześniejszych lat była to 

zabawa... 

                                  „Dla mnie od najwcześniejszych lat była to zabawa...” 

Dz. Jakie lubisz książki? 

K. Pasjonuje mnie literatura fantasy. Szczególnie lubię książki Paoliniego o Eragonie. Zachęciłam do ich 

lektury nawet moją polonistę, Panią Teresę Rybkę. Wiem, że jej się spodobała cała trylogia przygód 

Eragona i jego smoczycy Saphiry i bardzo mnie to cieszy. Jestem dumna, że mogłam polecić książkę 

mojej nauczycielce.  

Dz: Dziękuję za wywiad. 

K: Dziękuję bardzo  

         Kuba Olejnik  



 

 


