
Wywiad z Miss ZS Krzepice 2015 
 

Dziś przedstawiamy wam wywiad z Miss ZS 

Krzepic 2015 – Kamilą Jęsior. Wywiad dotyczy nie 

tylko wyborów zorganizowanych w naszej szkole z 

okazji Dnia Kobiet, spróbujemy również w ten 

sposób przybliżyć kim jest nasza Miss. Na koniec 

zadałyśmy zwyciężczyni serię krótkich pytań. 

Zapraszamy do czytania :) 

 

Na wstępie dziękujemy, że zgodziłaś się udzielić 

wywiadu. Przejdźmy od razu do pierwszego 

pytania: jak się czujesz jako Miss ZS Krzepice 

2015? - Czy coś się zmieniło po Twojej wygranej? 

To bardzo miłe uczucie, ale podchodzę do tego z 

dystansem. Uważam, że piękno bije od środka. Nie 

zauważyłam, aby coś się zmieniło w moim życiu. Na 

pewno nabrałam trochę odwagi, pewności siebie 

oraz wiary we własne siły. 

 

Jak oceniasz organizację konkursu przez nasz Samorząd szkolny? 

Samorząd szkolny spisał się świetnie. Doskonała organizacja, fajne pomysły i miła 

atmosfera sprawiły, że była to niezapomniana zabawa. 

Które z zadań było dla Ciebie najłatwiejsze, a które najtrudniejsze? 

Dla mnie najłatwiejszym zadaniem było zadanie praktyczne. Trafiłam na składanie 

ubrań do walizki, czasu było dość mało co było stresujące, na szczęście zdążyłam w 

ostatnim momencie. Najtrudniejsze natomiast było zadanie związane z pytaniami do 

prezentacji - pytania o sport oraz marki samochodów. 

Co sądzisz o innych kandydatkach? 

Byłam nimi zachwycona. Ładne, zgrabne i bardzo sympatyczne dziewczyny. Nie 

traktowałam ich jako rywalki (stawiałam na jedną z nich). 

Może teraz dowiedzmy się czegoś o naszej Miss. Chciałybyśmy wiedzieć 

jakiej muzyki słuchasz, jakie książki czytasz i jakie filmy lubisz oglądać? 

Urzekają mnie smutne piosenki. Choć najczęściej słucham popu i rapu. Muzyka 

odgrywa dość istotną rolę w moim życiu. Często pozwala mi zapomnieć o problemach. 

Lubię czytać książki fantasy, kryminały i romanse. Najczęściej jednak są to romanse. 

Oglądam melodramaty, thrillery, komedie i horrory lecz nie sama :) 

Twoja ulubiona piosenka, książka i film? 

Piosenka Ellie Goulding "Love me like you do" oraz Rihanna and Kanye West and 

Paul McCartney "FourFiveSeconds". Ulubiona książka to "Trzy metry nad niebem" 

Federica Moccia. Zdecydowanie moim ulubionym filmem, bardzo wzruszającym jest 

"Now Is Good" Ol Parker. 

Jakie jest twoje ulubione danie? 

Uwielbiam naleśniki z bitą śmietaną. 

Twój ulubiony kolor? 

Lubię kolor szary, ponieważ jest on uniwersalny. 



Co lubisz robić w wolnym czasie? 

Wolny czas najczęściej spędzam ze znajomymi, ale również lubię go poświęcać moim 

zainteresowaniom np.fotografii. Fotografuję już od dłuższego czasu, daje mi to wiele 

satysfakcji. 

Twój ulubiony sport/sportowiec? 

Lubię grać w siatkówkę, a moim ulubionym sportowcem jest Neymar, piłkarz 

Barcelony. 

Zejdźmy teraz na chwilkę na tematy szkolne. Twój ulubiony przedmiot? 

Biologia (interesuję się przyrodą). 

A twój ulubiony nauczyciel/-ka? 

Oczywiście moja wychowawczyni - Pani Bożena Drab!!! 

Co najbardziej lubisz w naszej szkole i jak zachęciłabyś młodszych 

kolegów do przyjścia do naszej szkoły? 

Wszyscy się w niej znamy, panuje w niej miła atmosfera. Pedagodzy solidnie dbają o 

nasze osiągnięcia, matury zdajemy na wysokim poziomie. 

Masz już jakieś plany co będziesz robić/ na jakie studia pójdziesz po 

skończeniu liceum? 

Oczywiście, że tak, ale nie chcę głośno o nich mówić. To moje marzenia. Gdy ukończę 

liceum i zdam maturę to będzie pierwszy krok w ich realizacji. 

A teraz kilka łatwiutkich pytań. Wolisz: szpilki czy trampki? 

Zdecydowanie trampki - lubię sportowy styl. 

Sukienki czy spodnie? 

Spodnie, choć czasem fajnie jest założyć sukienkę. 

Psy czy koty? 

Psy, sama mam pieska Toffika :D 

Kawę czy herbatę? 

Herbata, kawy nie pijam zbyt często. 

Samochody czy motocykle? 

Samochody. 

Piłkę nożną, siatkówkę czy koszykówkę? 

Siatkówkę, jest to jeden z moich ulubionych sportów. 

Jeśli mogłabyś sobie wybrać jakąś super moc to co by nią było? 

Lubię podróżować, poznawać nowe miejsca i myślę, że byłaby to moc teleportacji. 

Na koniec, czy chciałabyś coś jeszcze dodać? 

Na koniec chciałabym podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali. 

 

Dziękujemy za wywiad :) 

 

 

 

Ewa Pąchalska 

Karolina Wydmuch 


