
 

Co było dla Ciebie najbardziej interesujące podczas słuchania podcastów LO 

163? 

Osoby, z którymi były prowadzone wywiady  

Każdy podkast z osobna 

Łatwy język, miło się słuchało , 

Usłyszenie ciekawych informacji 

Uważam, że najbardziej interesujące były historie ludzi, z którymi te podcasty były robione  

w sumie wszystko było bardzo interesujące 

Słuchanie opowieści głównych bohaterów odcinków 

Poznawanie historii opowiadających :) 

Inicjatywa pomysłu 

Swój głos... ;) 

Słuchanie swoich kwestii 

Dawne historie ludzi i jak wtedy żyli. 

Najbardziej interesujące były wspomnienia gości dotyczące dzieciństwa czy trudów pozyskania 

środków na życie. Opowiadanie i ciekawostki o wykonywanej pracy także.  

Wojenne opowieści bohaterów podcastów.  

Najbardziej podobało mi się to, że podcasty prowadzili uczniowie z naszej szkoły. Było to 

poprowadzone tak dobrze, że wciągnęłam się we wszystkie historie, a czas minął mi bardzo 

szybko 

Historia polskich dzieci  

Podcast z Panem Mirosławem Tokarczykiem 

Ogólnie całe podcasty, najbardziej zaciekawił mnie podcast o księgarni i o Panu Wieńczysławie. 

Początki, ogólnie całe dopracowanie i sposób montażu  

Bardzo zaciekawił mnie podcast z panem Mirosławem Tokarczykiem i o strażakach. 

Bohaterowie, tematy, sposób prowadzenia rozmowy, montaż 

Najbardziej historie Pana Mirosława Tokarczyka.  

Nic 

Historie, jakie mieli do opowiedzenia bohaterowie podcastów. 

Jako dla uczestniczki projektu, najbardziej interesujące było dla mnie posłuchanie podcastów 

innych grup, wiedząc jak wyglądało ich przygotowywanie. 

Najbardziej interesujące podczas słuchania było dla mnie słuchanie historii ludzi oraz wplatanie 

w to ścieżki dźwiękowej. 

Różnorodność tematów, muzyka, ciekawe rozmowy 

Podcast o strażakach  

Ciężko wybrać, wszystko było bardzo interesujące! 

Wydaje mi się, że samo dowiedzenie się o życiu ludzi z okolicy, pozornie takich samych jak ja, 

których mogłam kiedyś spotkać i nawet nie pomyśleć jak naprawdę wspaniałe rzeczy robią  

Zadawane przez uczniów pytania 

Ich forma online  

Wspomnienia tamtego pana z wydawnictwa 

Opowiadane historie 

Opowiadania uczestników 



Najbardziej interesujący dla mnie był wywiad ze strażakiem 

Praca była wykonana bardzo profesjonalnie 

Życie codzienne strażaków z OSP 

. 

Najbardziej ciekawiło mnie, czy uczniowie poradzą sobie z niełatwą sztuką tworzenia podcastu. 

Udało się świetnie - gratuluję!  

Przede wszystkim rozmowa ze strażakami 
 

Jakich słuchasz podcastów? 

nie słucham 

Nie słucham 

kryminalnych 

Kryminalnych 

O nauce angielskiego 

Zwykle o tematyce kryminalnej 

Nie przepadam za podcastami, ale te były ciekawe :) 

Psychologicznych, kryminalnych  

Naszej szkoły        

Kryminalnych najczęściej 

O technologiach i świecie gier komputerowych oraz filmów i seriali 

Nie słucham podcastów 

Najlepszych ;) 

Zwykle nie słucham, lecz chyba muszę to zmienić. 

Tylko tych, które sam tworzyłem        

Żadnych, oprócz podcastów 163LO       

Zazwyczaj słucham podcastów psychologicznych i motywujących, kryminalnych, historycznych.  

Nie słucham.  

Kryminalnych  

Przeważnie komediowych, na rozluźnienie 

Rzadko kiedy słucham podcastów, jeśli już to na temat kryminalistyki, Ale z chęcią wrócę do 

tych podcastów       

kryminalnych 

Na co dzień nie zdarza mi się raczej słuchać podcastów. 

Dopiero zaczynam       

Kryminalnych (Kryminatorium), Historycznych.  

żadnych  

Nie słucham za bardzo podcastów, ale te bardzo mi się podobały. 

Raczej nie słucham, ale jeśli już i się zdarzy to o morderstwach. 

W większości słucham podcastów o rozwoju osobistym oraz psychologicznych i edukacyjnych. 

Informacyjnych 

Głównie o tematyce kryminalnej 

Zazwyczaj o życiu w innych krajach, o innych kulturach, czasem też historie 'z życia wzięte' i 

kryminalne 

W sumie to nie słucham 



O kryminalnych zagadkach  

Zwykle nie słucham wcale 

Andrzej Tucholski Podcast 

Astronomia 

Zazwyczaj nie słucham podcastów. 

- 

Kryminał/Creepypasta 

Niestety nie słuchałam do tej pory, ale teraz chyba zacznę. 

Sportowe, piłkarskie, story-telingowe 

 

Czego dowiedziałeś/aś się z prezentowanych czterech rozmów? 

Dużo ciekawych rzeczy  

Jak wygląda praca w straży pozarnej oraz jak wygląda nasza księgarnia, kto i jak ją prowadzil 

O pracy wydawnictwa, straży pożarnej 

Obserwacja i wyobraźnia jest ważna w malarstwie. Miło było się dowiedzieć więcej o straży 

Informacji, o których wcześniej nie miałam pojęcia 

Każdy nawet wybitny artysta ma swojego mistrza.  

Że każdy ma ciekawą historię, która da poznać świat innymi oczami  

Dowiedziałam się naprawdę wielu ciekawych rzeczy, szczególnie z podcastu z panem 

Wiesławem Stypułą 

Dowiedziałem się dużo o bardzo ciekawych osobach związanych z Wesołą, o których nie 

miałem pojęcia 

Że warto iść za swoim wewnętrznym głosem i cieszyć się z tego, co mamy. 

Ze każdy ma swoje chęci w życiu i pasje 

Jakich mam kreatywnych współpracowników. 

Dowiedziałem się że młodzież naszego liceum jest wspaniała i mam nadzieje że bedziemy 

Kontynuować przygodę z podcastami. 

Dowiedziałem się, jakie różnice kulturowe i polityczne dzieliły Polskę od np. Indii 

Dowiedziałam się że warto działać, należy robić to, co się kocha, ponieważ przynosi to 

satysfakcję nie tylko nam samym, ale i innym.  

Poznałem bardziej pojęcie "sztuka".  

Dowiedziałam się o nieznanych mi dotąd artystach.  

Myślę, że wielu wartościowych rzeczy 

Nie wiedziałam, że w Wesołej mieszkają/mieszkały tak ciekawe i uzdolnione osoby. 

Jak wygląda praca w ochotniczej straży pożarnej. 

Na pewno dowiedziałam się dużo na temat życia dzieci w czasie zesłania na Sybir i w Indiach. 

W skrócie wielu ciekawych informacji związanych Wieńczysławem Pyrzanowskom oraz 

związanych ze strażą 

Dowiedziałam się, że wydawnictwo ,,Nasza Księgarnia" liczy już sobie 100 lat. 

Lubię poznawać ludzi, a te historie życia ludzi zrobiły na mnie ogromne wrażenie - wojna, głód, 

przesiedlenia, trudne doświadczenia, ratowanie ludzi, wspieranie się poprzez rodzinę; każdy z 

tych podcastów to inny kolor, totalnie inna opowieść, która cały czas we mnie gra 

Z każdej dało się wynieść jakąś wartość.  

Niczego 

Dowiedziałam się więcej o życiu artysty, a także o trudnościach bycia strażakiem. 



Jakich ciekawych i mądrych ludzi mamy w naszej dzielnicy :) 

Dowiedziałam się jak dokładnie wygląda praca strażaków, jak wyglądały sierocińce u 

Maharadży w Indiach . 

Wielu ciekawostek dotyczących ludzi związanych z Wesołą.  

Wiele ciekawostek 

Wiele ciekawych rzeczy, z których wyciągnęłam wniosek, jak ciekawymi ludźmi jesteśmy 

otoczeni i że mimo tego, że są blisko, to niewiele o nich wiemy. Po podcastach widzę, jak łatwo 

jest poznać ich niezwykłe życie.  

Dużo inspirujących informacji 

Że zawód strażaka jest mimo wszystko trudny, może nie pod względem samego zagrożenia 

fizycznego, ale ze względu na psychikę  

Tego, że w naszej okolicy jest dużo osób z ciekawą historią. 

Wielu ciekawych informacji o pracy strażaków, które bardzo mnie zaciekawiły :) 

Najbardziej zainteresowało mnie niecodzienne życie strażaka 

Za dużo pisania  

Dowiedziałem się np. jak kiedyś wyglądała straż pożarna. 

Nowych informacji na temat mieszkańców naszej dzielnicy 

Jak funkcjonują strażacy OSP oraz jak ciepło i miło można przeprowadzić podcast. 

Historia ludzi z Wesołej, niektórych faktów nie znałam. Nie wiedziałam, że Wesoła ma 

mieszkańców o niezwykłej biografii 

Ciekawych informacji na temat np. Indii czy malarstwa 

 

Co według Ciebie mogło być wyzwaniem dla autorów (uczestników projektu) 

podcastów? 

Wywiady z ludźmi 

Przygotowanie wszystkiego 

Odważyć się 

Nieoczekiwane odpowiedzi osób, z którymi był prowadzony wywiad, kreatywność na żywca.  

Wcielenie się w rolę reportera i zaplanowanie pytań do gości.  

Stres spowodowany prawdopodobnie pierwszą taką sytuacją, w której muszą prowadzić 

„wywiad”, będąc dodatkowo nagrywanymi 

Przełamanie się na samym początku. 

Otwarcie się. 

Brak znajomości z osobami biorącymi udział w podcaście i nieumiejętność dokładnego 

poruszania się w temacie  

Znalezienie odpowiednich pytań, tematów do ciekawej rozmowy 

Stres przy spotkaniach i nagraniach 

Jako dla uczestnika trudne było przełamanie tremy. 

Stres 

Spotkanie się z gościem było dość wymagające. 

Stres przed spotkaniami i przygotowania do podcastu. 

Sprawić, aby rozmówca był zainteresowany rozmową. 

Na pewno trudne było wcielenie się w dziennikarza, zadawanie precyzyjnych i zrozumiałych 

pytań tak, by goście mogli czuć się swobodnie.  



Dobre zadawanie pytań.  

Spotkanie z nieznajomymi ludźmi już jest stresujące, a co dopiero zadawanie im pytań 

i podtrzymywanie rozmowy  

Wyczerpanie tematu.  

Zadawanie pytań i ogólnie spotkanie z wybitnymi osobami 

Utrzymanie rozmowy z gościem w przyjemnej atmosferze. 

Moim zdaniem największym wyzwaniem mogło być zadanie odpowiednich pytań, które nie 

uraziłyby gości i były ciekawe dla słuchaczy. 

Sprawna rozmowa z gościem, bez stresu 

Z pewnością trudność musiało stanowić znalezienie czasu na zrealizowanie tego projektu, 

zważywszy na ilość obowiązków związanych z nauką. 

Solidne przygotowanie się do spotkania, research, by wiedzieć, o czym rozmawiać, o co pytać, 

by ta rozmowa tak pięknie płynęła. 

Stres towarzyszący podczas rozmowy  

Wszystko 

Pytania, jakie chciałoby się zadać przy dużej liczbie zagadnień do poruszenia w rozmowie. 

Wydaje mi się, że stres przy rozmowie z bohaterem podcastu. Dla mnie to było duże wyzwanie. 

Sama jestem jedną z uczestniczek projektu i uważam, że najtrudniejsza była organizacja 

i doprowadzenie podcastów do ostatecznej formy.  

Stres związany z przeprowadzeniem rozmów 

Nie wiem  

Sformułowanie pytań tak, aby "rozmowa szła dalej" 

Wydaje mi się, że po uzyskaniu zgody i środków, największym wyzwaniem jest przełamanie 

pierwszych lodów z gościem, tak żeby obie strony czuły się komfortowo i wywiad wyszedł 

naturalnie. Autorom z naszego liceum się to udało, więc słuchanie też było samą 

przyjemnością :)  

Stres zwiazany z wystąpieniem na forum calej szkoły 

Poświęcenie temu dużej ilości czasu  

Znalezienie czasu na zrealizowanie podcastów 

Zadbanie o naturalność, gdy prowadzą wywiady 

Brak stresu podczas wywiadów 

Stworzenie podcastów 

Zmontowanie podcastu. 

Posługiwanie się sprzętem 

Zaprezentowanie swojej pracy na taką skalę. 

Zdobywanie informacji 

Wyzwaniem z pewnością była różnica pokoleniowa między uczniami, a rozmówcami. To 

niełatwa sprawa pokonać taki dystans, ale młodzież poradziła sobie doskonale, podczas 

odsłuchania czuje się wielki wzajemny szacunek i zrozumienie. 

Rozmowa z obcymi ludźmi, zachowywanie profesjonalizmu i skupienia. 

 

Jakie tematy byłyby dla Ciebie ciekawe w kolejnych podcastach LO 163? 
 
Nie wiem 

Strażacy 

Psychologiczne, wywiady z uczniami LO 



Cieżko mi powiedzieć, może cos związanego tym razem z muzyką, modą 

Były na tyle ciekawe, że mogłabym słuchać o wszystkim. 

Zdaję się na pomysłodawców. Każdy pomysł jest dobry. 

Życie codzienne nastolatków. 

Kryminał, medycyna.  

Powstawanie dzielnicy, ciekawostki, policja, urząd . 

Nie wiem :( 

Ciekawe osoby żyjące w Wesołej 

Rozmowa ze starszym, zwykłym mieszkańcem Wesołej. 

Rozmowa z osoba, która zna się na Ameryce. 

Oj nie wiem jeszcze... może coś związanego z naszym liceum. 

Strażacki i z Panem Stypułą  

Wywiady z jak największą ilością starszych ludzi, aby ich historie nie zostały zapomniane, 

jednak problem stanowić może sytuacja epidemiologiczna. 

Każdy temat jest dobry i ciekawy :) 

Malarstwo historyczne lub rozmowa z jakimś działaczem historycznym w Wesołej (np. z panem 

Pawłem Ajdackim, współtwórcą książki o historii Wesołej) 

Nie wiem, może coś o sztuce?  

Jakieś ciekawostki o Wesołej i okolicach  

Moim zdaniem ciekawe byłyby podcasty na temat historii Wesołej lub interesujących ludzi, 

którzy tu mieszkają. 

Rozmowa z pracownikami teatru oraz aktorami na temat, jak wygląda ich praca 

Może jakiś podcast z doradcą zawodowym. :-)) 

Rybki w Naszej Księgarni ;) OSP Wesoła, o p. Andrzeju Klimm 

Historyczne z osobami, które znają Wesołą i jej historie.  

Historie starszych mieszkańców Wesołej, a także historia samej Wesołej. 

Każdy pod warunkiem, że znów mogłabym w nim uczestniczyć, gdyż była to niesamowita 

przygoda i zdobyłam niesamowitą wiedzę. 

1. Sposoby na produktywną naukę dla uczniów 2. Tematy dotyczące naszej szkoły 3. Tematy 

dotyczące sportu np. podcast o jakimś sportowcu 4. Tematy o zdrowiu i aktywności fizycznej i 

jej znaczeniu 5. Temat internetu i mediów społecznościowych( jakie mają znaczenie) 

Praca nauczyciela 

Nie mam pomyslu 

Praca policji? 

Z chęcią przesłuchałabym podcastu z właścicielem jakiejś restauracji albo małego lokalu. A jak 

już mamy iść dalej, to może jakiś ciekawy urzędnik, który opowie o zarządzaniu naszą dzielnicą 

(wiele osób jest w szkole zainteresowanych polityką i chciałoby udzielać się w ten sposób w 

przyszłości) albo z głową wolontariatu.  

Psychologia, sztuka, nowinki technologiczne.  

Może jakiś temat o różnych zawodach, podobnych do pracy strażaka. 

Nie mam pomysłu  

O pracy żołnierzy. 

Lata przedwojennej Polski 

Historia powstania dzielnicy Wesoła 

Coś o lasach 

Literatura i sztuka, problemy współczesnego świata, jest wiele ciekawych tematów. 



Coś o sporcie może 

 

Co sądzisz o przedsięwzięciu "Coolturalna Wesoła 163"? 
 
spoczko 

Bardzo dobry pomysł 

Super ! 

S U P E R przez wielkie S 

Ciekawy projekt  

Super sprawa. Uczniowie zdobywają doświadczenie 

Bardzo kreatywne 

Jestem dumna z naszych uczniów 

Bardzo dobry pomysł.  

Myślę, że to naprawdę świetne przedsięwzięcie, wykonanie było super, a same rozmowy bardzo 

ciekawe, naprawdę przyjemnie się słucha 

Bardzo fajna inicjatywa i projekt, który pozwolił się rozwinąć wielu osobom 

Bardzo mi się podobało. 

Co mam sadzić. Dobra inicjatywa na nowo powstale liceum 

Bardzo fajnie, że coś takiego powstało.  

Bardzo udany  

Pomaga m.in. wypromować naszą szkołę, ale też stanowi odskocznię od codziennych zajęć. 

Świetne przedsięwzięcie :) Bardzo ciekawe i inspirujące.  

Dobry pomysł. Podoba mi się.  

Super, bardzo mi się podobało!!  

Fajna sprawa, chciałbym wziąć udział.  

Bardzo podobały mi się podcasty przygotowane przez moich rówieśników. Miło było usłyszeć 

znane mi głosy. Jestem pod wrażeniem jakości pracy i wkładu, który miały w nią młode osoby 

Super, bardzo mi się podobało i czekam na więcej       

Bardzo ciekawy i rozwijający projekt. 

Super zaangażowanie, bardzo doceniam! 

Uważam, że to bardzo twórczy i ciekawy pomysł. 

Rewelacyjny pomysł, poszerzanie horyzontów, nowe doświadczenia, wiedza, ciekawość, 

połączenie młodości z historią - bosko :) <3 

Bardzo przyjemnie zrealizowane podcasty, które da się słuchać chociażby przy wykonywaniu 

innych czynności.  

Nazwa taka sobie, ale sam projekt całkiem spoko dla osób zainteresowanych 

Był to bardzo dobry pomysł. 

Uważam to za świetne przedsięwzięcie. Mogłam dowiedzieć się ciekawych faktów na temat 

ludzi żyjących w naszej dzielnicy, jak również mogłam zdobyć niesamowitą wiedzę i lepiej 

poznać społeczeństwo z szkoły. Bardzo dziękuję za szansę i miło spędzony czas :) 

Bardzo dobry projekt, nowatorski i ciekawy. 

Jest super. 

Super przedsięwziecie i pomysl 

Bardzo fajny projekt 

Sądzę, że to świetny projekt z obiecującą przyszłością :)  

its so cool 



Super, ciekawe, niebanalne  

Ciekawe 

Jest to bardzo dobry pomysł, wydaje się, że dobrze rozwija umiejętności miękkie wśród 

uczniów, poszerza ich świadomość i daje możliwość poznania ciekawych historii. 

Uważam, że jest to super projekt! Mam nadzieję na więcej 

Jest ciekawe, dla tych, co lubią podcasty 

Ciekawe i intrygujące  

Fajne przedsięwzięcie. 

Bardzo ciekawe, bardzo mi się podobało 

Bardzo kreatywny projekt. 

fajne 

Bardzo ciekawy projekt, wspierający współpracę miedzy instytucjami, gratuluję.  

Uważam, że jest bardzo ciekawe i pozwala się uczestnikom rozwijać 

 

 
 

 


