
PRZYSTANEK SZKOŁA  



WYWIAD  



1.Dlaczego wybrałeś właśnie naszą szkołę? Co Ci 

się w niej najbardziej spodobało? 

-Dlaczego wybrałem tę szkołę? 

1. Blisko :D 

2. Znajomi. 

3.Słyszałem, że w szkole jest fajny klimat, co też 

sprawiło, że wybrałem. 

A najbardziej? Chyba dziewczyny :D Ale żeby nie by-

ło, że tylko to, to podoba mi się w jaki sposób są 

prowadzone lekcje. W sensie to, że nauczyciele po-

zwalają "gorszym" uczniom wypowiadać się na lek-

cjach, a nie tak jak to było w gimnazjum, że tylko 

"elita", a "gorsi" mają tylko siedzieć cicho. 

2. Czyli rozumiem, że jesteś zadowolony z tego wy-

boru. A jest coś co Ci nie odpowiada i chciałbyś 

aby zostało zmienione? 

-Podoba mi się tak jak jest. Raczej niczego bym nie 

zmieniał. Może moją klasę. Nie czuję się w tym to-

warzystwie najlepiej. ;)Zirytowało mnie to, że zosta-

łem przydzielony do biol-chema, bez mojej naj-

mniejszej wiedzy. Mogli zrobić tak, że kontaktują sie 

ze mną i pytają gdzie bym chciał. Bo ogólnie jestem 

na Sprawnościowym, a z powodu, że nie ma zbyt 

wielu chętnych to na pierwszy rok z tego co słysza-

łem jesteśmy przydzieleni do innych klas. 

3. Niestety tak zostało zrobione z powodu niewie-

lu chętnych, ale od drugiej klasy będziesz miał roz-

szerzenia, które będą się tyczyły tylko Twojego 

profilu, więc spokojnie. Którego przedmiotu oraz 

nauczyciela obawiasz się najbardziej? 

-Najbardziej obawiam się matematyki, ponieważ w 

gimnazjum nie bardzo byłem na tym przedmiocie 

brany pod uwagę. Praktycznie nic nie robiłem. I to 

się źle w moim wypadku dla mnie skończyło bo ma-

tematyka to dla mnie teraz czarna magia.. Nauczy-

ciela ? Na ten moment żadnego. ;) 



4.A jest taki nauczyciel, do którego wiesz, że zaw-

sze możesz podejść i poprosić o radę?  

-Jeszcze nie miałem takiej sytuacji, więc raczej nie, 

ale z tego co słyszałem to najlepiej udać się po radę 

do pani Borowskiej. 

5. O dokładnie, pani Borowska i nasza pani peda-

gog – Mariola Kempińska-Kulej zawsze służą naj-

lepszą pomocą. A jeśli chodzi o klimat na prze-

rwach, co powiesz o naszej muzyce, przypadła Ci 

do gustu czy wolałbyś aby puszczano coś innego?  

-Większość piosenek nie jest w moim guście :D Ale 

dobrze jest też posłuchać czegoś innego niż, rap, 

drum & bass. Więc nie narzekam. ;) 

6. Jak Ci się spodobał Dzień Pierwszaka? Dobrze 

się bawiłeś, zintegrowałeś się z innymi klasami?  

-Spodobał mi się, było śmiesznie :D Najlepsza była 

konkurencja z balonem :D Nie wiem czy możemy 

tutaj mówić o zintegrowaniu gdyż znam praktycz-

nie wszystkich z innych klas. :D 

7. I ostatnie pytanie, poleciłbyś naszą szkołę in-

nym? ;) 

-Chłopakom na pewno, patrząc na nasze dziewczy-

ny! 

 

Wywiad z Mateuszem Mońką  



1.Dlaczego wybrałaś właśnie naszą szkołę? Co Ci 

się w niej najbardziej spodobało? 

-Hmm.. tak naprawdę wiele czynników na to wpły-

nęło. Głownie to słyszałam dobre opinie o tej szko-

le od moich znajomych, byłych uczniów. A tak osta-

tecznie podjęłam decyzje po dniach otwartych, gdy 

zobaczyłam jaka jest tu atmosfera. Teraz najbar-

dziej podoba mi się to w jaki sposób są prowadzo-

ne lekcje, nie jest nudno i jest właśnie miła atmos-

fera  :D 

2. 2. Czyli jesteś zadowolona z tego wyboru? 

- A i owszem. 

3. Jak się czujesz w naszej szkole? Jest coś, co Ci 

nie odpowiada i chciałabyś to zmienić? 

-Bardzo dobrze, nie ma presji ze strony nauczycieli 

ani uczniów, poznałam już mnóstwo wspaniałych 

osób. A co do zmian.. myślę, że na razie wszystko 

jest okej i nie potrzebne są zmiany. 

4. Z tego co wiem, jesteś na rozszerzeniu z biologii 

i chemii, co Cię skłoniło do wyboru właśnie tego 

profilu?  

-Że tak powiem z natury jestem humanistką, ale 

odnalazłam w sobie zainteresowanie tymi przed-

miotami i planuje studiować medycynę. 

5. Ooo, życzę powodzenia aby Ci się udało! J Oba-

wiasz się jakiegoś przedmiotu oraz nauczyciela 

najbardziej?  

-Dzięki J  Myślę, że najgorzej będzie z chemią, gdy 

zacznie się rozszerzenie, ale dam radę. Raczej żad-

nego z nauczycieli się nie obawiam. No może tro-

szeczkę Pana Profesora Baldego, który jest bardzo 

wymagający, ale myślę, że to wyjdzie mi na dobre. 

:D 



6. Co powiesz na klimat panujący na naszych prze-

rwach? Muzyka Ci odpowiada czy wolałabyś aby pusz-

czano coś innego?  

-Ooo akurat to bardzo mi odpowiada :D Myślę, że muzy-

ka, którą puszczacie jest dopasowana do każdego, więc 

nie ma z tym problemu :D 

7.  Jak Ci się spodobał Dzień Pierwszaka? Dobrze się ba-

wiłaś, zintegrowałaś się z innymi klasami?  

-Był zorganizowany bardzo dobrze i z tego co zauważyłam 

wszystkie klasy bardzo się zaangażowały. Z tą integracją 

to tak średnio było. 

8. Poleciłabyś naszą szkołę innym? 

-Oczywiście! 

9. Dzięki wielkie za wywiad! Przez rozmowę z Tobą wy-

wnioskowałam, że jesteś bardzo ambitna, dlatego życzę 

Ci powodzenia, aby wszystkie Twoje plany się udały! ;) 

-Również dzięki ;)I Tobie także życzę sukcesów ! 

Wywiad z Darią Lizurej  
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OLA GRZYB 

Nazywam się Ola Grzyb. Mam 16 lat i uczęszczam do klasy 

IB. Jestem wysoką, szczupłą blondynką o niebieskich 

oczach. Mimo, iż jestem drobną istotą to jednak wiele w 

niej energii i zapału do życia. Swoim optymizmem zara-

żam ludzi do działania i pozytywnego myślenia. Z natury 

jestem wesoła lubię się śmiać i bawić oraz słuchać muzyki. 

Uwielbiam sport, kocham przyrodę i lubię uwieczniać ją w 

swoich amatorskich fotografiach.  Moim atutem jest ła-

twość w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, zawsze 

staram się być miła i sympatyczna. Lubię swoje koleżanki i 

kolegów, zawsze służę pomocą i wsparciem. Szanuję każ-

dego człowieka, bo dla mnie każdy człowiek jest równy i 

ma te sama prawa. Myślę, że potrafię zachować się w każ-

dej sytuacji i znaleźć właściwe rozwiązanie problemu czy 

konfliktu. Jestem ogólnie lubiana, gdyż na co dzień spoty-

kam się z wieloma gestami sympatii, które staram się od-

wzajemnić.  Obserwuje świat przez pryzmat obiektywu, a 

w mojej głowie rodzi się wiele pomysłów na lepsze 

„jutro” . Uczyńmy wszystko, żeby nasza szkoła była tą jed-

ną z najlepszych, jak najlepszą, bo to w dużej mierze zale-

ży od nas. Dzięki Waszemu wsparciu i licznym głosom od-

danym na moją osobą wybierzemy Samorząd Szkolny god-

ny zaufania i zdolnym do dużych zmian, oczywiście na lep-

sze. Jeżeli uważasz, że jestem odpowiednią osobą, która 

może sprostać Twoim oczekiwaniom, ZAGŁOSUJ NA MNIE! 

PRZEMEK GIERZKIEWICZ 

Mam na imię Przemek. Chodzę do klasy humanistycznej 

Ic. Interesuję się: tańcem break dance (ale tańczył nie bę-

dę. Lubię grać w kosza i siatkówkę. Interesują mnie rów-

nież sztuki walki takie jak: kappueyra i tekwoondo. Do sa-

morządu uczniowskiego kandyduję ponieważ, tak wyszło.. 

chciałem być fajny, ale sądzę że w roli skarbnika sprawdzę 

się doskonale, nietypowo, fantastycznie i ekscytująco zaj-

efajnie . 



 OLA BARAŃSKA 

Nazywam się Ola Barańska. Chodzę do klasy IB. Nie 

znacie mnie jeszcze zbyt dobrze, ponieważ chodzę 

do tej szkoły od niedawna. Mimo wszystko startuję 

w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego. In-

teresuję się książkami, teatrem i filmem, muzyką 

oraz przyrodą. W życiu najbardziej cenię odpowie-

dzialność, uczciwość, współpracę, zaangażowanie, 

pomoc słabszym oraz radość i satysfakcję z tego co 

się robi. Zawsze jestem gotowa do pomocy i chętnie 

pomagam. Jestem otwarta na różne propozycje i 

będę je rozpatrywać. robię wszystko co w mojej mo-

cy, żeby umilić atmosferę w naszej szkole. Dołożę 

wszelkich starań o to, aby jak najlepiej reprezento-

wać naszą szkołę poza jej murami. Jeśli mnie wybie-

rzecie postaram się sumiennie wypełniać swoje 

obowiązki. Udział w Samorządzie Uczniowskim nie 

jest łatwy, jednak myślę, że podołam temu zadaniu. 

Liczę na Wasze głosy!  

VANESSA BRZOZOWSKI 

Nazywam się Vanessa Brzozowski. Jestem uczennicą 

klasy Ic o profilu humanistycznym. Jestem spokojną, 

koleżeńską dziewczyną. Interesuje się sportem. Lu-

bię działać i być aktywna, dlatego chciałabym zna-

leźć się w samorządzie szkolnym. Myślę, że to miej-

sce właśnie dla mnie. Potrafię słuchać innych ludzi i 

chętnie służyć radą, dlatego jeśli mnie wybierzecie 

będziecie mogli liczyć na pomoc z mojej strony. 

Mam kilka ciekawych pomysłów, które chciałabym 

zrealizować w tej szkole. Jednym z nich jest pomysł 

na wprowadzenie dni kolorowych. Jestem dobrą or-

ganizatorką. Gdy wejdę do samorządu będziecie 

mogli się o tym przekonać. 

 



MICHAŁ MATYJA 

Nazywam się Michał Matyja, mam 17 lat i uczęsz-

czam do klasy IIA. Uwielbiam filmy i podróże w naj-

różniejsze, oryginalne miejsca. Jestem osobą kre-

atywną, otwartą, pomysłową i zaangażowaną we 

wszystko co robię Uparcie dążę do celu i potrafię 

dotrzeć do ludzi. Jak każdy mam wiele planów i ma-

rzeń, które chciałbym zrealizować w życiu prywat-

nym jak i szkolnym. Jednym z nich jest możliwość 

godnego reprezentowania uczniów w samorządzie 

szkolnym. Misty to Twój wybór oczywisty zawsze 

miły i wesoły rozstrzygnie wszelkie szkolne spory 

energii mu nie brakuje, więc na dobrego przewod-

niczącego rokuje jego głośny śmiech rozbawi każde-

go, nie raz będzie polewka na całego z nauczyciela-

mi za pan bart rozpromieni wasz szkolny świat dużo 

dyskotek organizować obiecuje, gdyż na każdej jako 

król parkietu od najlepszej strony się pokazuje. Nie 

ma mocnych na Mistiego koleżanko i kolego. Nie 

dla tej szkoły kandydata nie znajdziesz kandydata 

lepszego, więc dobrze Ci radzę - głosuj na Niego ! 

MACIEJ KSIĘŻAREK 

Nazywam się Maciej Księżarek. Chodzę do klasy 2a, 

mieszkam w Starokrzepicach. Interesuję się spor-

tem, nowościami technologicznymi, muzyką, po-

dróżami. Mocne strony mojej kandydatury to: 

umiejętność pracy w grupie, solidność w wypełnia-

niu obowiązków, sumienność, odpowiedzialność za 

powierzone zadani, brak jakichkolwiek nałogów. 

Moimi głównymi celami są integracja międzyklaso-

wa, działania na rzecz dobrego mienia szkoły oraz 

wsparcie i pomoc dla uczniów. 



PAULINA MAZUR 

Jestem uczennic ą klasy II B i kandyduje do Samo-

rządu Szkolnego. Interesuje się biologią, chemią i 

fizyką, ale również udzielam się w kole teatralnym i 

kocham zwierzęta. Lubię koty, bardzo lubię koty… 

mam ich dużo, ale sama nie wiem ile, bo kotów się 

nie liczy, koty się po prostu kocha !!! Jeśli mnie wy-

bierzecie postaram się, aby w szkole nie zabrakło 

miłej atmosfery i dogodnych warunków do rozwija-

nia swoich zainteresowań. Jeśli na mnie zagłosuje-

cie to nie pożałujecie  !!  

JOANNA KLUBA 

Jestem z klasy IIB i startuje do Samorządu Szkolne-

go. Moimi zainteresowaniami są biologia i chemia, 

ale w szczególności interesuje się muzyką. Gram w 

orkiestrze i śpiewam w zespole więc zapewniam 

Was, że w naszej szkole nie będzie nigdy nudno. Je-

stem człowiekiem zorganizowanym i  zawsze sta-

ram się pomagać innym. Lecz jest jeden problem, 

który muszę wyjawić… boje się bananów. One spa-

dają na mnie w każdym śnie. Nigdy nie wiem kiedy 

mnie dorwą, dlatego jestem czujna w dzień i w noc. 

Oddaj na mnie głos, a odmienię Twój los !! J  

SYLWIA SMORĄG 

Chodzę do klasy IIB i kandyduje do Samorządu 

Szkolnego. Interesuję się przede wszystkim chemią 

i biologią, ale również udzielam się w Wolontaria-

cie. Lubię pomagać, bo pomaganie jest fajne! Jeśli 

czegoś zapragniesz, powiedz słowo, a załatwimy to 

razem. Czasami czuje, że nie jestem sobą, dlatego 

wtedy wchodzę do śpiwora i nacieram sie masłem. 

Później ślizgam sie po kuchni udając ślimaka. Dzięki 

mnie w naszej szkole zapanuje radość, a Wy bę-

dziecie wchodzić do niej z wielkim uśmiechem! Za-

głosuj na mnie, a odmienię Twoje życie !!  



Krystian Wrona  

Cześć, Nazywam się Krystian Wrona, chodzę do kla-

sy Ia, interesuje się motoryzacją, technologią i żuż-

lem. Lubię jeść, grać na konsoli I słuchać muzyki. Co 

bym zmienił ? Myślę, że na tę chwilę nic, bo wszyst-

ko jest jak należy, Ale jeżeli moglibyście jakie pro-

blemy bądź zażalenia chętnie was wysłucham i po-

mogę. 

KLAUDIA POLUS 

Nazywam się Klaudia Polus, chodzę do klasy I a i 

będę kandydować na stanowisko Przewodniczące-

go SU w roku szkolnym 2014/2015.  Jestem pełną 

energii osobą, która może wiele zmienić w naszej 

szkole.  Moja ciekawa osobowość pozwala mi ubar-

wić życie innych, które czasami traci sens lecz tylko 

na parę ulotnych chwil. Uwielbiam dobrą zabawę i 

jestem okraszona niemałą dawką humoru.  Staram 

się zwalczać wszystkie przeszkody stojące mi na 

drodze do upragnionego celu.  Chętnie pomagam 

innym. Dobrze radzę sobie w trudnych sytuacjach, 

które wymagają zachowania zimnej krwi.  Potrafię 

zrozumieć ludzką niedolę i podtrzymać na duchu, 

jestem wyrozumiała i opiekuńcza. Staram się opty-

mistycznie patrzeć na świat jednak nie zawsze ma-

luje się on w jasnych barwach.  Jak każdy z nas po-

siadam chwilę niedoli i bezradności.  Potrafię na-

rzucić sobie surową dyscyplinę jednak czasem bra-

kuje mi silnej woli i zapału do pracy. Doceniam każ-

dą uzasadnioną krytykę pod moim adresem.  Anga-

żuję się w każde powierzone mi zadanie i staram się 

wykonać jak najlepiej.  Jestem tolerancyjna i lojalna 

wobec swoich przyjaciół i ludzi nieznajomych. Po-

siadam własne zdanie oraz cenię ludzi którzy je po-

siadają. Myślę, że w tych kilku zdaniach zawarłam 

cały opis swojej osoby, aczkolwiek wszyscy dobrze 

wiemy, że nie łatwo się pisze o sobie. Kandyduję na 

stanowisko Przewodniczącej SU ponieważ wierzę, 



ANIA GRZYB 

Nazywam się Ania Grzyb i jestem uczennicą klasy IIc. Jako 

kandydatkę do SU wybrali mnie koledzy i koleżanki z klasy. 

Zapewne spora część kandydatów będzie pisać o swoich 

zainteresowaniach. Jednak ja nie mam jakiś szczególnych 

zainteresowań. Jestem osobą radosną, kreatywna, często 

zwariowaną. Zawsze służę pomocą, staram się pomagać 

innym jak tylko mogę. Nie mam większego problemu z na-

wiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi. Pragnę dodać, 

że mam już doświadczenie w pracy w Samorządzie 

Uczniowskim. Byłam przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego w Gimnazjum w Krzepicach. Było to dla 

mnie nie lada wyzwanie, bo pomimo pozorów praca w SU 

to poważna sprawa. Już wtedy organizowałam wraz z in-

nymi członkami różnego rodzaju dni kolorowe, dyskoteki, 

Mikołajki czy też dzień wiosny i wiele innych inicjatyw. 

Chciałabym wprowadzić to również w naszej szkole. Jak 

wiadomo szkoła to nasz drugi dom, spędzamy tu napraw-

dę dużo czasu. Wiadomo również, że nie samą nauką 

człowiek żyje, dlatego mam wiele pomysłów jak umilić 

Wam czas spędzony w szkole. Obiecuje, że będę brać pod 

uwagę każdy Wasz pomysł czy sugestię. Nie pozwolę na 

to, abyście żałowali głosu oddanego na mnie. Jeśli na 

mnie zagłosujecie na pewno Was nie zawiodę.  

 

DAMIAN KIEDRZYN 

Interesuje się historią, szczególną uwagę w moim przy-

padku przykuwa okres 2 wojny światowej a także okres po 

2 wojnie światowej lata komunistycznej okupacji ,zimnej 

wojny.Moje hobby to sport a dokładniej piłka nożna i siat-

kówka .W przyszłości chciałbym zostać prawnikiem lub 

związać swoją karierę z polityka. Startuje w wyborach po-

nieważ chodzę już do tej szkoły rok i wiem co należy zro-

bić aby funkcjonowało się w niej jeszcze lepiej 



 

24 października w naszej szkole odbył się półmetek klas drugich. Zabawa 

trwała od 18 do 1. Opiekę nad nami sprawowali nauczyciele razem z rodzica-

mi. Zagościł u nas dj Jano, który umilał nam wieczór dobrą muzyką oraz foto-

graf – Kacper Brodziak, który upamiętniał naszą zabawę. Wszyscy uczniowie 

świetnie się bawili! Nie brakowało tańców, zabaw , jak i także smacznego je-

dzenia. ;) 
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