
,,Jeśli chcemy to możemy robić wszystko…” 

 
Rozmowa z Panem Pawłem Petrykowskim, Mistrzem Polski w Lodziarstwie 

i absolwentem Ekonoma 

 
-W jakich latach uczęszczał Pan do Ekonoma? 

-Jeśli pamięć mnie nie zawodzi, to były to lata 2002-2006. 

-Jeśli dobrze słyszałam, to ukończył Pan profil ekonomiczny w naszej szkole, a to nie łączy 

się za bardzo z Pana obecnym zajęciem. Jak to się stało? 

-Dokładnie, ukończyłem Technikum Ekonomiczne, więc to nie wiąże się w żaden sposób z 

moją pracą teraz jednak, tak jak wspominałem wcześniej, tuż po zakończeniu tej szkoły 

pracowałem przez miesiąc (a w zasadzie to przez całe wakacje) za granicą, a potem wróciłem 

do Polski i chciałem studiować, i uczyć się dalej, to uczyłem się zaocznie, bo chciałem też 

pracować. Właśnie wtedy  pracowałem m.in. w biurze rachunkowym jako księgowy i właśnie 

tam zapadła decyzja, że chciałbym robić coś więcej. I tak naprawdę trochę przypadek, trochę 

szczęście, przeniosły mnie w świat gastronomii- do cukierni/lodziarni i tam zacząłem uczyć 

się tego co robię do dzisiaj, i tam dostałem zielone światło na uczenie się, bo to też jest 

ważne, gdy idziemy do jakiejś firmy i oprócz wyznaczonych zadań ( na zasadzie „zrób to, 

zrób tamto”) możemy się rozwijać, robić więcej i wychodzić poza schematy. To właśnie tam 

doświadczyłem takiej otwartości, możliwości rozwoju i samodoskonalenia. To właśnie dzięki 

takim działaniom zdecydowałem, że właśnie to chcę robić dalej. 

-Można więc powiedzieć, że w którymś momencie nie było to już zwykłą pracą a stało się 

pasją? 

-Tak, bo udziały w przeróżnych konkursach to były kolejne cele, które chciało się osiągać a 

do tego trzeba było się przygotowywać, coś pokazać- to były kolejne działania, które może 

nie tyle co były płatne, ale satysfakcję dawał mi już sam w nich udział, możliwość pokazania 

się komuś ze swoimi umiejętnościami. Była to też możliwość zdobywania nowego 

doświadczenia, a więc nauka i zdobywanie umiejętności od ludzi, którzy już dużo wiedzą ale 

zaczynali tak jak ja- będąc na początku laikiem. Jednak nie tylko rozwijałem swoje pasje, ale 

również się uczyłem w tym czasie. 

-A wracając do lat szkolnych- czy był taki nauczyciel, który szczególnie zapadł Panu w 

pamięć? 

-Tak naprawdę to chyba moja wychowawczyni, Pani Aneta Adamczyk, która obecnie jest 

wicedyrektorem. Przede wszystkim zawsze można było na nią liczyć, na pewno jest to osoba, 

którą zawsze będę miło wspominał. Drugą taką osobą, którą miło wspominam jest Pan 

Krzysztof Rembowski, który uczył przysposobienia obronnego. To właśnie z nim jeździliśmy 

na różnego rodzaju zawody, aczkolwiek wszystkich nauczycieli bardzo miło wspominam, bo 

jednak każdy z nich włożył cząstkę siebie w moją edukację, nawet mimo moich problemów z 

językiem polskim  nigdy nie miałem z nimi ,,pod górkę”. 



-A czy była może jakaś zabawna sytuacja w tej szkolnej rzeczywistości,która najbardziej 

utkwiła Panu w pamięci? 

- Ja nigdy nie byłem prymusem czy kujonem, jeśli chodzi o naukę, ale pamiętam sytuację 

kiedy miałem zaliczenie z prawa na półrocze( tak naprawdę to z lenistwa) i to trzeba 

powiedzieć, po zaliczeniu wszystkiego na koniec walczyłem już o 5! Więc teraz, gdy ktoś 

mówi, że się nie da- to przywołuję właśnie moją sytuację, że da się przejść nawet z miernego 

na bardzo dobry na świadectwie. Czyli-jeśli chcemy to możemy zrobić wszystko i nie ma 

jakby barier. Właśnie dzięki tej szkole dowiedziałem się, że nie ma barier nie do 

przeskoczenia, nauczyciel powiedział mi, że widzi moją pracę i zasługuję na piątkę mimo 

poprzedniego, powiedzmy, trochę słabego semestru. 

-A co z przyjaźniami klasowymi, szkolnymi? Czy można powiedzieć, że przetrwały? 

-Częściowo tak, częściowo nie.  Z racji tego, że jeśli chcemy się czemuś całkowicie oddać, 

pochłonąć to musimy wybierać. Ważnym czynnikiem w tym aspekcie jest też to, że moi 

znajomi nie robią tego co ja. Wiadomo, że mam z paroma osobami kontakt jednak są to 

zaledwie 2-3 osoby ale też nie jest to jakiś stały kontakt- na tyle, na ile możemy się czasem 

spotkać. Ja mam rodzinę i pracuję, oni tak samo, niektórzy z nich nawet nie mieszkają w 

Polsce, więc ten kontakt jest sporadyczny, ale zawsze jak się spotykamy to miło wspominamy 

szkolne czasy. 

- Jakiej rady mógłby Pan udzielić obecnym uczniom Ekonoma, jak przetrwać te szkolne 

lata? 

-Ja od początku nie tylko bałem się samej szkoły, ale chyba największy stres związany był z 

maturą- wiele egzaminów, np.. z matematyki. Na studiach 1 semestr mógłbym spokojnie 

porównać do 4 lat nauki tutaj, dlatego też ta szkoła pokazuje, że niekiedy nasze obawy mogą 

być zupełnie niepotrzebne. A więc wydaje mi się, że dobrze by było zmniejszyć nasze obawy 

do minimum a po prostu bardziej przyłożyć się do tego, czego się boimy. 

-I ostatnie pytanie: jakby Pan dokończył zdanie: „Ekonom był  dla mnie….”? 

-Najlepszym czasem i pogodzeniem tak naprawdę zabawy i rzeczywistości, bo nie mogę 

powiedzieć, że w tamtym okresie myślałem tylko o tym co teraz robię, bo był to na pewno 

czas, w którym nie brakowało zabawy. 
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