
 

Wiktoria Ostrowska, kl. IIa (G) 

 

Mamert i Mamona  
– z Anetą Ostrowską rozmawia jej córka. 

 

Wiktoria Ostrowska: Obecne ferie zimowe spędzasz na porządkach i załatwianiu 

zaległych spraw. Jakie masz wspomnienia  z zimowego wypoczynku, gdy byłaś 

nastolatką? 

Aneta Ostrowska:  Gdy chodziłam do szkoły podstawowej,  ferie spędzałam  

z siostrą u rodziny na wsi. W liceum więcej czasu spędzałam z rówieśnikami   

w Poznaniu. Nie było wtedy takich możliwości i atrakcji, jakich dostarcza teraz 

dzieciom i młodzieży miasto. Spotykaliśmy się głównie w naszych domach. 

Zimy wtedy były dużo sroższe i nie sprzyjały spotkaniom towarzyskim na dworze. 

WO: Co robiliście podczas tych spotkań? 

AO: Jak to młodzież, dużo rozmawialiśmy, wygłupialiśmy się, a przede 

wszystkim słuchaliśmy muzyki. Rock był wtedy najważniejszy . 

WO: Jakie były Twoje ulubione zespoły? 

AO: Polskie: TSA, Lombard, Perfect, Turbo i najważniejszy -  Republika. Całymi 

dniami słuchałam radiowej Trójki i polowałam na ich piosenki, aby je nagrać na 



kasetowy magnetofon. To był wtedy jedyny sposób odtwarzania ulubionej 

muzyki. Często śmieję się w myślach, gdy przypomnę sobie, że Twój dziadek 

wchodził do mojego pokoju i wyłączał mi magnetofon Grundig, bo za głośno 

słuchałam i  „nie mógł wytrzymać tych wrzasków”. Powinnaś docenić moją 

wytrzymałość psychiczną wobec Twojej muzyki. 

WO: Czasami każesz mi ściszyć! Miałaś swoich idoli? 

AO: Oczywiście. Różnych. W Twoim wieku był to Grzegorz Ciechowski. Całą 

ścianę miałam wytapetowaną jego plakatami. Podczas ferii zrobiłam też sobie 

na drutach sweter w barwach Republiki. 

WO: Czyli? 

AO: W biało – czarne pasy. 

WO: Z czym jeszcze kojarzą Ci się Twoje ferie zimowe? 

AO: Z biblioteką  osiedlową dla dzieci i młodzieży. To było miejsce odwiedzane 

przeze mnie co najmniej raz w tygodniu i właściwie mogę stwierdzić, że 

zaczynając od lat najmłodszych, gdy czytała mi jeszcze mama, do wieku 

dorosłego, przeczytałam prawie wszystko, co biblioteka miała do zaoferowania. 

Książki po prostu pochłaniałam, bywało, że w nocy, z latarką pod kołdrą. 

WO: Twoi ulubieni bohaterowie to: 

AO:  Ania Shirley, Tomek Wilmowski, Jan Skrzetuski,  uwielbiałam też książki  

o Indianch, czyli o Winnetou z plemienia Apaczów i Chingachgooku i Unkasie – 

ostatnich Mohikanach.  Najbliższą memu sercu była i nadal pozostała 

„Jeżycjada” Małgorzaty Musierowicz. Przygody rodziny Borejków i ich przyjaciół 

przeżywałam bardzo mocno. Do tej pory każda nowa powieść z tej serii jest dla 

mnie ucztą czytelniczą. 

WO: Trudno w domu tego nie zauważyć. Przy czytaniu ostatniej najpierw się 

ciągle na głos śmiałaś, a potem popłakałaś. Które części „Jeżycjady” najmilej 

wspominasz? 

AO: Pierwsze: „Szóstą klepkę”, „Kłamczuchę”, „Idę”, pierwszych sześć, może 

siedem. Ostatnia – „McDusia” też mi się bardzo podobała. 

WO: Z tego, co mi opowiedziałaś, Twoje ferie bywały mało zimowe.   

AO: I chwała im za to. Tak mi już zostało. Kocham słońce, lato. Wolę duże 

upały od mrozów.  Zimę mogłabym przespać. 


