
 
,,Ferie, jakich świat nie widział”  
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o niezapomnianych feriach w młodości 

przeprowadziła: Luiza Frąckowiak, kl. II A 

Zima to dla większości dorosłych uciążliwy problem. Kiedy 

nadchodzi, łapią się za głowę. Jednak są i tacy, którzy ją 

uwielbiają – dzieci. Kojarzy im się ona z feriami, czyli czasem 

wolnym od szkoły. Ale czy dzisiejsze ferie wyglądają tak samo 

jak te sprzed kilkunastu lat? 

Dziennikarka: W jakich miejscach spędzał Pan najczęściej swoje 

ferie, będąc uczniem? 

J. Baranowski: Byłem jednym z nielicznych uczniów, którzy prawie 

co roku wyjeżdżali na całe dwa tygodnie. Na początku, oczywiście, 

bardzo mnie to cieszyło, ale kiedy zacząłem robić się coraz starszy, 

zdecydowanie wolałem tygodniowe wyjazdy. Najczęściej były to 

rodzinne wycieczki w góry, które z czasem mi się znudziły. 

Wyjeżdżaliśmy też do dziadków lub dalszej rodziny. Jednak 

najbardziej z tego wszystkiego uwielbiałem kolonie! Rodzice, 

niestety, rzadko mnie na nie puszczali z obawy, że sobie nie poradzę. 



Nieraz wybieraliśmy się też na narty lub mieliśmy innego rodzaju 

atrakcje i rozrywki. 

Dziennikarka: Wspomniał Pan o wyjazdach na kolonie. Dlaczego 

tak bardzo Pan je lubił? 

J. Baranowski: Kolonie sprawiały mi największą przyjemność. 

Poznawałem na nich wiele nowych osób. Uczyły mnie wytrwałości 

oraz odpowiedzialności. Pozostawiały po sobie niezapomniane 

wrażenia. 

Dziennikarka: Mogę po tym wywnioskować, że jest Pan osobą 

ciekawą świata oraz taką, która nie boi się nowych wyzwań. A które 

ferie uważa Pan za najbardziej udane i godne zapamiętania? 

J. Baranowski: Uważam, że są to ferie, które odbyły się, gdy byłem 

w szóstej klasie podstawówki. Wtedy po raz pierwszy pojechałem na 

kolonię. Była to niezapomniana wycieczka! 

Dziennikarka:  A dokąd Pan wtedy pojechał? 

J. Baranowski: Pojechałem wtedy w Tatry. Pomimo to, że spaliśmy 

w bardzo zimnym schronisku, była to niezapomniana przygoda. Ten 

wyjazd dostarczył mi wiele rozrywki i przygód. Zawarłem też wiele 

nowych znajomości. 

Dziennikarka: Dziękuję Panu bardzo za udzielenie wywiadu. 


