
 
 

WSZYSTKO O … 

PIERWSZOKLASISTACH! 

Podobnie jak w roku ubiegłym, w pierwszym 

numerze postanowiliśmy zajrzeć, nie tylko  

z obiektywem, do uczniów klas pierwszych oraz ich 

wychowawców. Zobaczcie czego udało nam się 

dowiedzieć tym razem…



 

Dnia 27 września, kiedy nasi najmłodsi koledzy przyzwyczaili się już trochę do szkoły, 
postanowiliśmy zadać im kilka prostych pytań dotyczących powodów wyboru właśnie 
naszego technikum oraz planów, które z nim wiążą. Pierwszoklasiści wciąż są jeszcze nieco 
onieśmieleni, ale udało nam się uzyskać kilka odpowiedzi na nurtujące nas pytania. 
 
Dlaczego wybraliście naszą szkołę?  
Tutaj odpowiedzi wszystkich uczestników były dość zgodne. Uczniowie klas pierwszych 
chwalili sobie przede wszystkim dogodny dojazd do naszej placówki.  
 
Dlaczego zdecydowaliście się wybrać Wasz obecny kierunek?  
Walentyn z 1 Tin: Chodziłem na kursy informatyczne, a informatyka od zawsze mnie 

interesowała.  
Mateusz z 1 Tem: Lubię majsterkować i nieraz miałem styczność z elektroniką i mechaniką. 
 
Czy zamierzacie działać na rzecz szkoły? 
Dagmara z 1 Tin zadeklarowała że zamierza zapisać się do Młodzieżowej Rady Szkoły, 
natomiast przedstawiciele pozostałych klas wyrazili niesamowitą chęć uczestniczenia  
w zawodach sportowych, czy to lekkoatletycznych, czy piłkarskich.  
 
Kto jest waszym ulubionym nauczycielem? 
Tutaj pierwszoklasiści jednogłośnie okrzyknęli p. Mamełkę ich ulubionym nauczycielem! 
Zachwalali to, że jest miły, zabawny, ma dobre podejście do ucznia oraz, że można sobie  
z nim pożartować.  
 

 
 Przedstawiciele klas pierwszych. 



Pokusiliśmy się również o przeprowadzenie krótkich wywiadów z wychowawcami 
obecnych klas pierwszych, którzy okazali się trochę bardziej rozmowni niż ich podopieczni. 
Wszyscy wychowawcy zostali poproszeni o dokończenie podanych zdań oraz udzielenie 
odpowiedzi na dwa pytania dodatkowe. 
 
Wychowawca klasy 1Tem – p. Robert Klarecki  
 

Chciałabym/Chciałbym, żeby moja klasa 
była stawiana jako wzór innym klasom. 

Stanowczo nie toleruję chamstwa. 

Marzy mi się, żeby moja klasa była 

wymieniana jako ta „fajna klasa”. 

Nie lubię, gdy moja klasa „generuje” uwagi 

w dzienniku i/lub bezpośrednio od 

nauczycieli. 

Najbardziej zależy mi na tym, żeby moja 
klasa była zżyta ze sobą wzajemnie i ze mną 

też. 

Jestem osobą wymagającą i zasadniczą, ale można na mnie polegać. 

Współpraca z klasą będzie nam się układała idealnie, gdy będę wiedział o wszystkich 

sukcesach i problemach, gdy będziemy sobie ufali. Wspólnie będziemy świętowali sukcesy 

i rozwiązywali problemy. 

Wychowawca klasy 1Tin – p. Izabela 

Kruszewska 

Chciałabym/Chciałbym, żeby moja 
klasa stworzyła zespół osób, które 

będą się wzajemnie wspierały  

i pomagały sobie. Systematycznie 

uczących się tak, aby nie miały 

problemu ze zdaniem do klasy 

programowo wyższej. 

Stanowczo nie toleruję chamstwa, 

poniżania innych osób. 

Marzy mi się, żeby moja klasa była 

grupą osób zorganizowanych, potrafiących wyjść z inicjatywą, które również chętnie będą 

brały udział w życiu klasy i szkoły.  

Jestem osobą tolerancyjną, konkretną. Osobą, która lubi swoją pracę. 

Współpraca z klasą będzie nam się układała idealnie, gdy będziemy mieli szacunek do 

siebie. Będziemy sobie ufali i będziemy prawdomówni. 



Wychowawca klasy 1Tod –  

p. Grażyna Woźniak 

Chciałabym/Chciałbym, żeby moja 
klasa była zgrana i nie dała się we 

znaki pozostałym nauczycielom. 

Stanowczo nie toleruję kłamstwa. 

Uważam, że szczera rozmowa 

więcej zdziała niż kolejne 

"uśmiercanie babci". 

Marzy mi się, żeby moja klasa 
dotarła do matury  

w niezmienionym składzie. 

Nie lubię, gdy moja klasa gada na lekcjach lub co niektórzy uczniowie nie mogą się 

powstrzymać od korzystania z telefonu. 

Najbardziej zależy mi na tym, żeby moja klasa była pozytywnie postrzegana przez innych 

nauczycieli. 

Jestem osobą tolerancyjną. 

Współpraca z klasą będzie nam się układała idealnie, będziemy szanować się na wzajem  

i wymagać od siebie, a nie tylko od innych. 

Wychowawca klasy 1Tmt – p. Anna Kwiatkowska 

Chciałabym/Chciałbym, żeby moja klasa osiągała 

dobre wyniki w nauce. 

Stanowczo nie toleruję różnych używek. 

Marzy mi się, żeby moja klasa w całości została 

technikami. 

Nie lubię, gdy moja klasa rozrabia.  

Jestem osobą otwartą. 

 

A jak Pani/Pan wspomina swoją szkołę średnią? 

p. Robert Klarecki: Dałbym wszystko, żeby do tego wrócić. To były piękne dni. Szkoła 

była duża i trochę przytłaczająca. Nauczyciele niektórzy groźni i wymagający, ale po 

latach milej wspominam tych, niż tych zanadto pobłażliwych. Szkoda, że nie mogę też 

wrócić na niektóre przedmioty, żeby więcej się nauczyć i poznać. Teraz bym ich tak nie 

lekceważył. 



 

p. Grażyna Woźniak: Trochę czasu upłynęło, kiedy byłam licealistką. Ale jest coś, co moje 

pokolenie miało, a Wy – uczniowie, tego nie możecie teraz doświadczyć. To szkolne 

dyskoteki.  Ale to były czasy... 

 

p. Izabela Kruszewska: Bardzo dobrze. To były cztery niezapomniane lata, które 

spędziłam w XXI LO w Łodzi. 

 

p. Anna Kwiatkowska: Bardzo dobrze, mam wielu przyjaciół z tego okresu. 

Jakie wrażenie zrobiła na Pani/Panu klasa w pierwszych tygodniach nauki?  

p. Robert Klarecki: Za rzadko się widujemy i „znamy tylko z widzenia”. Niektóre osoby 

odebrałem bardzo pozytywnie. Niestety, słyszałem też o złym zachowaniu na lekcjach. 

p. Grażyna Woźniak: … i znów przydreptały pisklęta, a za chwil kilka wyfruną ORŁY. 

p. Izabela Kruszewska: Pozytywne. I mam nadzieję, że takie wrażenie pozostanie do 

zakończenia czwartej klasy. 

p. Anna Kwiatkowska: Bardzo fajni chłopcy. 

 

Tuż po spotkaniu  

z naszą redakcją, uczniowie 

klas pierwszych oficjalnie 

dołączyli do społeczności 

szkolnej ZSP nr 20. 

Uroczyste Ślubowanie Klas 

Pierwszych, przygotowane 

przez uczniów klas drugich 

pod opieką p. Aleksandry 

Buzar, wspieranej przez  

p. Izabelę Czyżewską  

i p. Marzenę Kwiecień, 

odbyło się dnia  

5 października. Podczas 

uroczystości oprócz 

obowiązkowych elementów, znalazło się również miejsce na trochę zabawy. O swoich 

wspomnieniach ze szkoły średniej opowiadali zarówno wychowawcy klas pierwszych oraz 

kadra kierownicza szkoły: Dyrektor – p. Dorota Stefaniak, Wicedyrektor –  

p. Lech Brych i kierownik warsztatów szkolnych – p. Włodzimierz Drewnowski. Chociaż 

niektóre pytania były odrobinę ‘niewygodne’, nikt nie uchylał się od odpowiedzi. Wszyscy 



‘odpytywani’ życzyli również 

pierwszoklasistom przede wszystkim 

samych sukcesów w nauce oraz 

miłych wspomnień. Na koniec 

uczniowie klas pierwszych otrzymali słodką 

niespodziankę.   

My również życzymy uczniom klas 

pierwszych jak najlepszych ocen, jak najwyższej 

frekwencji i jak najmniejszej liczby negatywnych uwag – wierzymy, że tych nie będzie wcale 

☺. Wychowawcom, życzymy jak najwięcej powodów do dumy i … cierpliwości, a 

organizatorom ślubowania gratulujemy świetnie przygotowanej uroczystości. 

Dziękujemy również wszystkim wychowawcom oraz przedstawicielom klas pierwszych, 

którzy zgodzili się z nami porozmawiać. Polecamy się na przyszłość ☺ 
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