
WYWIAD Z WICESTAROSTĄ WOŁOMIŃSKIM – PANEM ROBERTEM SZYDLIKIEM 

Tytuł wykładu: Heraldyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 1: Bardzo dziękujemy, że zgodził się Pan podzielić z nami swoją pasją. Jest Pan 

wieloletnim przyjacielem naszej szkoły, gości Pan na wszystkich naszych wydarzeniach. 

Skąd u Pana zainteresowanie takimi tematami? Jak to się zaczęło? 

RSz: Przede wszystkim wynika to z zainteresowań historycznych, ale też z różnych 

przekazów rodzinnych, które spowodowały, że zacząłem wyszukiwać różne informacje na 

temat przodków. Miałem także pewne zdolności plastyczne, i kiedyś zdarzyło się tak, że Wójt 

pewnej gminy zapytał mnie, czy bym nie zaprojektowałbym im herbu. Zaprojektowałem, i tak 

to właśnie ruszyło jakieś siedemnaście czy szesnaście lat temu. 



Pytanie 2: Największą część naszej szkoły stanowią młodzi technicy o ścisłych umysłach. 

Co może być dla nich w tym temacie szczególnie interesujące? 

RSz: Zapewne programy graficzne, podejrzewam, że znam wszystkie te programy, które są 

przez Was używane. Bez nich dzisiaj nie uda się nic zrobić, już nie ma rysowania kredką, 

tylko trzeba wykorzystać albo bitmapy, albo krzywe, różne programy graficzne, edytorskie, 

więc można powiedzieć, że w tle tego wszystkiego znajduje się mnóstwo nauk ścisłych. 

Pytanie 3: Jak Pan wie, Dni Nauki odbywają się w naszej szkole już po raz 

dziewiętnasty. Co sądzi Pan o takiej formie kształcenia młodych ludzi? 

RSz: Jest to bardzo dobre, bo wszystkie formy, które są niestandardowe, są dobre. Dzięki 

temu może się okazać, że kogoś czymś się zainteresuje. Zawsze powtarzam, że nie ma 

uczniów leniwych, tylko są tacym którym się nie udało odkryć swoich pasji. To dotyczy 

większości, chociaż znajdzie oczywiście kilku takich, którym zawsze nie będzie się chciało. 

Jednak w większości przypadków uczniowie, którzy mają w sobie choć trochę jakiegoś 

dobrego napędu, to jak się nie chcą uczyć, to zazwyczaj dlatego, że po prostu nie znaleźli 

dziedziny, w której chcieliby się spełniać. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę! 

Rozmawiali: Marcin Gumienny i Bartosz Zacheja z klasy 3 IN 

 

 


