
 

PIERWSZAKI POD LUPĄ 

W nowym roku szkolnym 2017/2018 do naszej szkoły zawitali nowi 

uczniowie klas pierwszych. Przeprowadziliśmy krótki wywiad z uczniami tych 

klas oraz z ich wychowawcami, aby dowiedzieć się jakie mają marzenia, plany 

na przyszłość, zainteresowania czy wrażenia z pierwszych tygodni nauki          

w naszej szkole. Oto kilka pytań, które im zadaliśmy…



Dlaczego zdecydowaliście się na wybór 

właśnie naszej szkoły? 

 

Maciek (1Tin) Słyszałem wiele dobrych 

opinii o szkole od znajomych. 

 

Marcel (1Tmu) Przyszedłem do tej szkoły 

przede wszystkim, by rozwijać swoje 

zainteresowania związane z zawodem, 

jednak mój plan zapisania się do tej szkoły 

pojawił się już 2 lata temu i cieszę się,      

że się udało. 

 

Michał (1Tmu) Na początku 

przymierzałem się do pójścia do innej 

szkoły, jednak coś mnie przekonało,          

by zapisać się tutaj i w ogóle tego           

nie żałuję. Cieszę się, że tak wyszło, 

ponieważ bardzo podoba mi się atmosfera 

w klasie, nauczyciele i rówieśnicy. 

 

Co zainspirowało Was do wybrania 

konkretnego zawodu? 

 

Mateusz (1Tmu) Po prostu podoba mi się 

ten zawód (technik urządzeń dźwigowych), 

dla mnie jest on ciekawy i przyszłościowy. 

 

Patryk (1Toe) Mój wujek jest 

właścicielem firmy związanej z elektryką     

i bardzo mnie tym zainspirował, twierdzę 

też, że technikum jest o wiele lepszym 

wyborem niż liceum, szczególnie dla osób 

o konkretnych zainteresowaniach, jak ja. 

Elektryk jest bardzo ciekawym                     

i przyszłościowym zawodem, jest wiele 

ofert pracy oraz możliwość założenia 

własnej działalności w wielu aspektach. 

 

Mateusz (1Toe) Lubię zajmować się 

sprzętami takimi jak głośniki itp. Robię 

małe robótki odnośnie mojego zawodu, 

również w domu, więc czuję się dobrze 

jako elektryk. 

 

Paweł (1Tin) Zainspirowała mnie jedna    

z osób w rodzinie. Jest to przyszłościowy 

zawód (technik informatyk) poszukiwany 

na rynku pracy, więc jestem pewien, że się 

w tym odnajdę. 

 

Czy macie już jakieś plany, co chcecie 

robić po skończeniu technikum? 

 

Maciek (1Tin) Po szkole planuję wyjechać 

za granicę w celu poszerzania swoich 

zainteresowań i znalezienia dobrej pracy. 

 

Mateusz (1Toe) Na razie nie jestem 

pewien czy chcę studiować, raczej wybiorę 

pracę, ponieważ chciałbym wykorzystywać 

nabyte umiejętności w praktyce. 



 

 
Klasa 1Toe z wychowawcą. 

 

Czy macie jakieś inne zainteresowania 

poza szkołą i swoim zawodem? 

 

Patryk (1Toe) Jasne, bardzo lubię 

uprawiać sport, przede wszystkim 

siatkówkę, będę też reprezentował szkołę   

w biegu na 1500m. 

 

Paweł (1Tin) Uprawiam sporty, przede 

wszystkim piłkę nożną, która sprawia mi 

najwięcej przyjemności. 

 

 

 

 

Michał (1Tmu) Tak, poza szkołą bardzo 

lubię rysować i to jest moim największym 

hobby. 

 

   



 
 

 

Jak przygotowujecie się do otrzęsin? 

(wcześniej zostały wyznaczone zadania dla 

klas pierwszych) 

 

Mateusz (1Tmu) Wszystko planujemy 

zrobić w najbliższym tygodniu, ale          

nie mamy jeszcze pewnego planu jak to 

wykonać. Jednak na pewno przygotujemy 

coś od siebie.  

 

p. Aleksandra Buzar (wychowawca 

klasy 1Tin) Ostatnie chwile to nasze 

drugie imię, dlatego na pewno wykonamy 

powierzone nam zadania, ale zapewne      

w ostatnich dniach przed otrzęsinami. 

 

 



Klasa 1Tin z wychowawcą. 

A jak Pani wspomina szkołę średnią? 

 

p. Marzena Kwiecień (wychowawca 

klasy 1 Tmu) Liceum było bardzo ciężkim 

okresem, przede wszystkim miałam dużo 

pracy, ale bardzo dobrze wspominam ten 

czas. 

 

p. Izabella Czyżewska (wychowawca 

klasy 1Toe) Do swojej szkoły poszłam       

z koleżankami, znałam więc kilka osób      

w szkole wcześniej. Mieliśmy bardzo 

fajnego wychowawcę. Wybrałam się         

do szkoły daleko od mojego miejsca 

zamieszkania, ponieważ po drodze            

do szkoły było miejsce, gdzie trenowałam 

karate.  

p. Aleksandra Buzar (wychowawca 

klasy 1Tin) W pierwszym miesiącu targały 

mną zmienne uczucia; bardzo cieszyłam 

się, że zaczynam naukę w szkole średniej    

i byłam bardzo ciekawa nowych osób         

i klimatu tej szkoły, a z drugiej strony 

jestem z natury nieśmiała. 

 

Jakie wrażenie zrobiła na Pani klasa       

w pierwszych tygodniach nauki? 

 

p. Marzena Kwiecień (wychowawca 

klasy 1Tmu) W mojej klasie są same 

aniołki. Było około 100 kandydatów, 

dlatego wiem, że w klasie wszyscy            

są ambitni, słowni i nieśmiali 

 
Klasa 1Tmu. 

 



 

p. Izabella Czyżewska (wychowawca 

klasy 1 Toe) Bardzo fajni chłopcy, cieszę 

się, że jest jedna dziewczyna. Na razie 

wybieramy się wspólnie na wycieczkę 

integracyjną w okolice Częstochowy. Klasa 

jest bardzo ambitna i jest jak skrzynia 

skarbów. 

p. Aleksandra Buzar (wychowawca 

klasy 1Tin) Moja klasa wychowawcza robi 

na mnie bardzo dobre wrażenie, ponieważ 

moi uczniowie są mili, sprytni i kulturalni, 

a poza tym po prostu lubię pracę                

z młodymi ludźmi. 

 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w rozmowie. Pierwszoklasistom 

życzymy powodzenia w trakcie zmagań na otrzęsinach, z których krótka relacja już wkrótce, 

a wychowawcom cierpliwości ☺ i jak najwięcej powodów do dumy ze swoich 

podopiecznych. 
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