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Wydawca:

Dobiega końca projekt „Młodzieżowa Akademia Obywatel-
ska”. W ręce czytelników przekazujemy czwarty i ostatni numer 
gazetki szkolnej wydawanej w ramach projektu. Raz jeszcze 
uczniowie z 10 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z te-
renu powiatu zawierciańskiego przygotowali teksty i zdjęcia na 
tematy dotyczące ich szkoły, regionu i własnych zainteresowań.

W ramach projektu trwającego od maja 2013 roku odbyło 
się 9 edycji warsztatów dziennikarskich, spotkania ze znanymi 
dziennikarzami (Michałem Olszańskim, Romanem Czejarkiem, 
Jakubem Poradą, Bogdanem Rymanowskim i Jan Pospieszalski), 
debaty z samorządowcami, postaciami lokalnego biznesu oraz 
przedstawicielami organizacji pozarządowych, dwa wyjazdy 
dziennikarskie do Łodzi (relacja z wycieczki znalazła się w cza-
sopiśmie „Zawiercianin” nr 19), a uczniowie intensywnie praco-
wali przy tworzeniu materiałów dziennikarskich.

W ostatnim projektowym numerze „Sznurówki” znaleźć moż-
na tematy związane z życiem szkoły i środowiskiem lokalnym. 
Warto rozpocząć od tematu, przed którym stanie każdy gimna-
zjalista: czym kierować się przy wyborze szkoły ponadgimna-
zjalnej? Wśród tekstów znajdują się relacja z wycieczki szkolnej 
do Teatru „Bagatela” w Krakowie oraz opis filmu „Kamienie na 
szaniec”, który również został obejrzany przez uczniów szkoły. 
Jeden z tekstów dotyczy także tematu szkoły od kuchni – Gim-
nazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Żarnowcu nie istniałoby 
bez pracowników. Zapraszamy również do lektury tekstów o za-
interesowaniu motocyklami oraz dotyczących radia, zarówno 
w rozumieniu urządzenia, jak i rodzaju medium.

Rok to dużo i mało. Przez ten czas 60 uczniów z 10 szkół anga-
żowało się w zadania i wydarzenia dziennikarskie, których celem 
było zwiększenie ich aktywności obywatelskiej. Niniejsze 12 stron 
jest kolejnym i zarazem ostatnim w ramach projektu efektem prac 
uczniów. Najważniejszy efekt całego projektu będzie widoczny 
dopiero po jego zakończeniu, choć już teraz możemy stwierdzić, 
że „Młodzieżowa Akademia Obywatelska” przyniosła jej uczest-
nikom korzyści. Tę bardziej widzialną – doświadczenie zawodowe, 
które będzie bezcenne, gdy za kilka lat wejdą na rynek pracy – jak 
i mniej, można by rzec, namacalną. Oto bowiem zaangażowani 
w tworzenie gazetki młodzi ludzie mieli okazję poznać znaczenie 
słowa „odpowiedzialność”, m.in. za termin oddania tekstu do ga-
zetki i za słowa w napisanych przez siebie artykułach. A odpowie-
dzialność to wszakże jedna z najważniejszych cech społeczeństwa 
obywatelskiego, które chcemy budować.
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COFNĄĆ CZAS
Ewa Grabowska

Uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu 
obejrzeli film w reżyserii Roberta Glińskiego nakręcony na podstawie 

książki „Kamienie na szaniec”. Film bardzo nam się podobał.

W książce, opartej na faktach, przed-
stawione są losy Warszawy i okolic. 
Wiemy, jak toczyło się życie codzien-
ne jej mieszkańców, szczególnie Tade-
usza Zawadzkiego – Zośki, Aleksego 
Dawidowskiego – Alka i Jana Bytnara 

– Rudego. Robili wszystko, aby pokonać 
wroga, aby żyć w wolnym kraju. Działa-
li w Szarych Szeregach. Pod tym kryp-
tonimem działało harcerstwo męskie, 
które prowadziło wiele akcji, takich jak 
rysowanie na murach litery „V” (symbol 

zwycięstwa), kotwic, zrywanie niemiec-
kich flag i zawieszanie polskich, gazo-
wanie sal kinowych, niszczenie zdjęć 
niemieckich żołnierzy, które były na 
wystawach za szybami w zakładach 
fotofraficznych.

Jeden z bohaterów książki, Rudy, był 
torturowany przez gestapowców. Ko-
ledzy odbili go podczas akcji pod Ar-
senałem. Niestety, w niedługim czasie 
zmarł. Podczas odbicia został postrze-
lony także Alek, który umarł tego 

samego dnia co Rudy. Zośka był zała-
many tym, co się stało. Niestety on też 
nie nacieszył się życiem. Zginął w akcji 
na posterunek w Sieciechach, sam z ca-
łej grupy. Zaskoczyło nas to, że Zośka 
nie poddał się po śmierci kolegów i nie 
przestraszył się, lecz nadal uczestni-
czył w akcjach.

Uczniom, którzy czytali już opowieść 
Aleksandra Kamińskiego, zabrakło 
w filmie Alka, jednego z trzech głów-
nych bohaterów książki. Film skupia się 
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na życiu dwóch postaci – Zośki i Rude-
go, nie tylko na ich działaniach wojen-
nych, ale także na ich życiu prywatnym. 
Akcja filmu nie toczy się od początku 
książki, rozpoczyna się od akcji małe-
go sabotażu. Mimo to film był bardzo 
wzruszający, zaskakujący. Wielu z nas 
ma przed oczami scenę, gdy pod ścianą 
budynku Niemcy rozstrzeliwują Pola-
ków. Inni bardziej wspominają przesłu-
chanie Rudego.

Powstało już wiele filmów na te-
mat II wojny światowej. Są osoby, 
którym to wydaje się już nudne. Ale 
przez taki film najlepiej można poka-
zać, co to jest patriotyzm, który już 
zanika wśród nowych pokoleń. My 

nie zdajemy sobie często sprawy, ile 
krwi przelano za naszą wolność. Ła-
two jest krytykować obecne czasy. Ale 
wcześniej nie było łatwiej. Dlatego tak 
ważne jest czytanie literatury z okre-
su wojny, oglądanie filmów. Nie bez 
powodu książka „Kamienie na szaniec” 
jest lekturą obowiązkową. Przedsta-
wia ona życie młodych osób, niewiele 
starszych od nas, których powinni-
smy stawiać sobie za wzór. Byli wier-
ni ojczyźnie, przyjaciołom. Mimo tak 
trudnych warunków zdobyli dobre 
wykształenie.

Po przeczytaniu książki nie wszyscy 
mieli takie wyobrażenie o wyglądzie bo-
haterów. Reżyser wybrał odpowiednich 

aktorów. Potrafili wczuć się w role. Szcze-
gólnie Tomasz Ziętek gra dobrze, zarów-
no jako zwykły chłopak oraz jako kato-
wany więzień.

Wiele osób po obejrzeniu filmu nie bę-
dzie chciało sięgnąć po lekturę. Jest to 
błąd. Film nie może zastępować książ-
ki. Nie przekaże tylu informacji. Reżyser 
zawsze dodaje coś od siebie i coś ujmuje.

Moim zdaniem reżyser „Kamieni na 
szaniec” zawarł w filmie bardzo mało in-
formacji, które były w książce, nawiązał 
do innych filmów o tematyce wojennej. 
Mimo to film podobał mi się. Chętnie 
zobaczyłabym go jeszcze raz. Zachęcam 
do jego obejrzenia.

M JAK MOTOCYKLISTA
Aleksandra Małoszewska

Motocykl. Dla jednych zwykła maszyna o dwóch kołach, a dla innych 
pasja dostarczająca szczęście i adrenalinę. Dla motocyklistów to miłość 
na całe życie. Ich serca biją w tempie obrotów maszyny. „Kiedy jeżdżę, 
zapominam o problemach, przez tę chwilę czuję się wolny, nie myślę 

o niczym. Po prostu jadę przed siebie. Kocham to. To jest pasja”.
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Motocykliści mają odmienne upodo-
bania, dlatego też wybierają różne moto-
cykle, np. sportowe, choppery, turystycz-
ne lub crossy. 

Dość popularnym sportem wśród fa-
nów jednośladów jest stunt. Pierwsze wy-
czyny kaskaderskie powstawały na po-
trzeby filmów. W USA popularne stały 
się wyczyny polegające na wykonywaniu 
długich skoków oraz jazda po pionowych 
ścianach z wykorzystaniem działania 
siły odśrodkowej. Rozwój motocykli 
sportowych ułatwił wykonywanie róż-
nych sztuczek. Obecnie stunt staje się 
coraz bardziej popularny dzięki niskim 
cenom motocykli i łatwości zmodyfiko-
wania pojazdu do potrzeb kaskaderskich.

Podstawą jazdy są wielogodzinne tre-
ningi oraz zasada „Jak się nie przewró-
cisz, to się nie nauczysz”. Sportowiec jeź-
dzi na tylnym i przednim kole, pali gumę 
oraz jeździ bokiem przy jednoczesnym 
poślizgu tylnego koła. Stunterzy zdają 
sobie sprawę, że mogą stanowić zagro-
żenie, dlatego trenują na zamkniętych 
placach, rzadko używanych odcinkach 
jezdni lub parkingach.

Do wykonywania sztuczek nadaje się 
niemal każdy motocykl, począwszy od 
motorowerów, skuterów aż do wielkich 

i ciężkich motocykli. Trzeba być uważ-
nym, ponieważ maszyna mogłaby ulec 
uszkodzeniu podczas nieumiejętnej jaz-
dy. Ciekawostką jest to, że mistrzem 
świata w stuncie jest Polak, Rafał Pasier-
bek, znany również jako Stunter13.

Dla motocyklistów jednoślady są 
wszystkim. Twierdzą, że wszędzie do-
brze, ale na motocyklu najlepiej. Pozdro-
wieniem wśród miłośników jednośladów 
jest tzw. LwG (Lewa w Górę). „Oni są jak 
rodzina, piękne jest to, że motocykliści 
się tak szanują”. Traktują się jak jedna 
wielka rodzina, niezależnie od tego, jaką 
posiadają maszynę. „Jeśli jednemu z was 
coś złego się stanie, drugi da mu wsparcie, 
miłość, przyjaźń i oddanie”.

Należy jednak zawsze pamiętać o za-
sadzie: „Nie jedź szybciej niż twój anioł 
stróż potrafi latać”. Trzeba mieć benzynę 
we krwi, ale również olej w głowie. Na-
leży być zawsze ostrożnym, zwłaszcza 
gdy wiezie się inną osobę. Motocyklisto: 
Dbaj o pasażera swego jak o siebie same-
go! Niestety, wielu motocyklistów ginie 
na drogach. „Kierowcy samochodów na-
rzekają na zagrożenia, jakie powodują 
na drodze motocykliści, a tymczasem 
bardzo często to kierowcy samochodów 
ponoszą winę za zdarzenia z udziałem 

motocykli”   mówi Zbigniew Weseli, dy-
rektor Szkoły Jazdy Renault. Najczęstsze 
przyczyny wypadków to żwir na zakrę-
cie, zajeżdżanie drogi przez kierowcę sa-
mochodu, śliska nawierzchnia lub zbyt 
szybkie wejście w zakręt. Motocykliści 
są równoprawnymi uczestnikami ruchu 
drogowego, więc należy szanować ich 
prawo do jazdy.

Ubiór do jazdy ma znaczenie nie tyl-
ko dla widoczności, ale i bezpieczeństwa 

– motocyklista powinien zawsze zakła-
dać ubranie z długimi rękawami i no-
gawkami, rękawiczki, specjalne stroje ze 
wzmocnieniami na kolanach i łokciach, 
ale też takie, które nie utrudniają ru-
chów. Przede wszystkim zawsze należy 
zakładać kask. Jeździsz dla siebie, a nie 
po to, żeby zaimponować innym. Moto-
cykl to nie zabawka. Rozpędzić się jest 
łatwo, lecz zatrzymać się już możesz nie 
mieć okazji. Motocykl błędu nie wybacza. 
Masz moc, ale tylko jedno życie.

Motocykliści, którzy lubią odkręcić 
manetkę do oporu, pytani, czy nie boją 
się śmierci, odpowiadają: „Nawet jeśli 
zginę, a krzyż stanie przy drodze, nagro-
bek będzie piękny: »On zginął na moto-
rze«”. LwG.
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Wiele osób, słysząc słowo „szkoła”, 
wyobraża sobie budynek, a w nim na-
uczycieli prowadzących lekcje i przeka-
zujących wiedzę uczniom. Dlaczego mało 
kto wyobraża sobie panią sprzątaczkę, 
która kolejny raz musi uporać się z ba-
łaganem zostawionym przez uczniów, 
pana kierowcę, który stara się zachować 
spokój, podczas gdy młodzież hałasuje 
w autobusie, panią sekretarkę tonącą 
w dokumentach albo pana konserwato-
ra naprawiającego ławkę? Dzieje się tak, 
ponieważ osoby wykonujące taką pracę 
często są niezauważane i niedoceniane.

Postawmy się na miejscu tych osób. 
Wcielmy się w rolę kierowcy szkolnego 
autobusu: na drodze panują niesprzy-
jające warunki do jazdy, całą uwagę na-
leży poświęcić prowadzeniu pojazdu, 
ale jak to zrobić, gdy rozwrzeszczana 
młodzież hałasuje z tyłu? Wydaje mi 
się, że nie wszyscy poradziliby sobie 
w takiej sytuacji. W tym zawodzie na-
leży pamiętać, że chwila nieuwagi może 
spowodować wypadek, którego skutki 
mogą być katastrofalne. Dlatego też na 
takie stanowisko potrzeba osoby odpo-
wiedzialnej i opanowanej.

Konserwator szkolny to swego rodza-
ju „złota rączka”, który musi znać się na 
naprawie wielu przedmiotów i maszyn 
znajdujących się w szkole. Pracownik ten 
dba również o bezpieczeństwo uczniów, 
ponieważ pilnuje, aby każda rzecz mia-
ła swoje miejsce, przez co nie stanowiła 
zagrożenia. Zawsze ma ręce pełne pra-
cy i napięty grafik, ale kiedy tylko może, 
służy pomocą. Musi być to osoba cierpli-
wa i mająca „fach w ręku”.

Sekretarki zajmują się „papierkową ro-
botą”, dbają o porządek w dokumentach. 
Służą pomocom uczniom oraz udzielają 

PRACOWNICY SZKOŁY
Olga Klarczyńska

Pracownicy szkoły to nie tylko dyrektorzy i nauczyciele, są też nimi 
kierowcy autobusów, konserwatorzy, sprzątaczki i sekretarki. Bez 

nich żadna szkoła nie mogłaby prawidłowo funkcjonować.
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im ważnych informacji. Ich praca bardzo 
często jest żmudna i monotonna.

Niemal każdy choć raz zetknął się z od-
wiecznym konfliktem pomiędzy sprzątacz-
ką a uczniem. Przyjrzyjmy się temu bliżej: 
sprzątaczka jak zawsze wykonuje swoją 
pracę, sprząta i dba o porządek w szkole, 
lecz niesforny uczeń postanawia zrobić jej 
psikusa w ramach zemsty za upomnienie, 
by zmienił obuwie. Jego plan polega na 
ubłoceniu butów i zabrudzeniu podłogi na 
korytarzu. Ma on jeszcze większą satys-
fakcję, gdy widzi, że pani sprzątaczka wła-
śnie skończyła mycie podłogi. Gdy upewni 
się, że nikt go nie widzi, realizuje ową ze-
mstę, po czym niezwłocznie udaje się do 
klasy. I teraz nasuwa się pytanie: czy to, co 
zrobił, przyniesie mu jakąś korzyść? Odpo-
wiedź brzmi: nie. Zrobił tylko na złość pani 

sprzątaczce, która będzie musiała kolejny 
raz uporać się z brudną podłogą i nie na-
leży dziwić się, jeśli ta pani się zdenerwuje 
i zwróci uwagę uczniowi, aby nigdy więcej 
tego nie robił. Uczeń wtedy może uważać 
ją za wredną osobę, ale w rzeczywistości 
to on jest wredny, a zarazem nie szanuje 
pracy innych. Nie dziwi wobec tego fakt, 
że pewna sprzątaczka mówi o swojej pracy 
w ten sposób: „Nie był to mój wymarzony 
zawód, podjęłam się go, ponieważ zmusi-
ła mnie do tego sytuacja. Moja praca nie 
jest trudna, ale niestety jest monotonna, 
ponieważ polega na wykonywaniu wciąż 
tych samych czynności. Uczniowie czasem 
są bardzo dokuczliwi i nieznośni. W trud-
nych sytuacjach staram się zachować spo-
kój i zimną krew. Zdarza się, że nawet kilka 
razy dziennie upominam uczniów o jedną 

rzecz. Czasami czuję się niedoceniana i lek-
ceważona, jednak jestem zadowolona ze 
swojej pracy”. Na podstawie tej wypowie-
dzi można stwierdzić, że z pozorów łatwa 
praca, jaką jest sprzątanie szkoły, wcale nie 
jest aż tak przyjemna i banalna, jak by mo-
gło się wydawać.

Każdy zawód wymaga poświęcenia, 
jednak pracując w szkole, trzeba mieć 
mocny charakter i trzymać nerwy na 
wodzy. Przyznam szczerze, że sama jako 
uczennica nie raz spotkałam się z nie-
odpowiednim zachowaniem ze strony 
uczniów. Niestety młodzi ludzie często 
nie szanują starszych, ponieważ zapo-
minają, że żadna praca nie hańbi. Taka 
młodzież powinna jak najszybciej zmie-
nić zachowanie i przeprosić osoby, które 
uraziła lub wyrządziła im krzywdę.

RADIO, CZYLI TEATR 
WYOBRAŹNI

Oliwia Szasta

Czym dla nas jest radio? W wyobraźni widzimy ten obraz jako wolno stojący 
odbiornik radiowy gdzieś w pokoju lub wielki budynek, skąd nadawane są 

dla nas najnowsze piosenki. Czy można o nim coś więcej powiedzieć?
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Pewnie, że tak! O radiu można powie-
dzieć bardzo wiele. Dźwięki, muzyka, od-
głosy, słowa, to wszystko może stworzyć 
wspaniałą jedność. Łatwo powiedzieć… 
Mogliby nam emitować w radiu w kółko 
jedną melodię i ten sam tekst, ale czy o to 
tutaj chodzi? Nie!

Na początek weźmy pod uwagę sło-
wa. Najważniejsze, żeby każde słowo 
wypowiedziane przez radiowych spike-
rów zachęcało nas do dalszego słucha-
nia i rozmyślania. Stworzyć oryginal-
ną i miłą dla ucha audycję to naprawdę 
ciężka praca. Dziennikarz radiowy ma 
o tyle trudniejsze zadanie od dziennika-
rza prasowego, że jego słowa słyszą setki 
ludzi na żywo w swoich odbiornikach 
radiowych, a ktoś, kto pisze artykuł do 
gazety, ma czas na poprawki, chwilę za-
stanowienia. Spiker w czasie audycji na 
żywo nie może cofnąć swoich słów, wy-
ciąć ich, musi z pewnością uważać na to, 
co mówi, ale również na to, jak to mówi. 
Nieraz słyszymy jakiś nudny, markotny 

głos, który w ogóle nas nie zachęca do 
dalszego słuchania. Głosu pewnego sie-
bie, pełnego energii i zaangażowania aż 
z przyjemnością się słucha.

Załóżmy, że w danej chwili jednej au-
dycji słuchają miliony ludzi. Tę audycję 
prowadzi jeden człowiek. Ludzie, któ-
rzy go słuchają, są w różnych miejscach, 
jedni akurat pędzą autostradą do pracy, 
a inni siedzą wygodnie w fotelu przy ko-
minku i ze spokojem wsłuchują się w sło-
wa spikera. I co zrobić, żeby każdemu 
z nich podobała się ta audycja? Nie ma 

„złotego środka”. Bardzo ważne, żeby au-
tor nie miał na celu zaspokojenia wła-
snych ambicji, lecz myślawwł głównie 
o swoich słuchaczach, aby każdy miał 
możliwość wsłuchać się w jego słowa 
i zrozumieć ich sens.

A co z muzyką? Przecież ona też emi-
towana jest w radiu. Radio to sztuka 
wyobraźni, więc każdy dźwięk i głos 
mają tu znaczenie. Każdy człowiek ma 
inne upodobania. Jedni wolą słuchać 

filmowej, a inni głośnej muzyki meta-
lowej. Są ludzie, którym podoba się wy-
łącznie najnowsza muzyka, ale też tacy, 
dla których tylko w latach 80. muzyka 
była najwspanialsza. I jak to wszystko 
pogodzić? Zapewne każdy, kto zajmuje 
się właśnie przesyłaniem tych dźwię-
ków do naszych uszu, zadaje sobie to 
pytanie. Taki człowiek musi być nie-
przeciętnie zorientowany w rynku mu-
zycznym. To on decyduje, jaką piosenkę 
wyemituje w danym momencie. Kiedy 
piosenka podoba się słuchaczowi, to 
pozostanie on przy tej audycji i z zacie-
kawieniem będzie oczekiwał kolejnego 
odcinka. Pogodzenie tego wszystkiego 
kosztuje na pewno wiele wysiłku.

Stworzenie radia to trudne wyzwa-
nie. Pracuje tam mnóstwo ludzi. Są to 
zarówno spikerzy, których głosy słyszy-
my w naszych odbiornikach, jak i ci, któ-
rzy montują dla nas wszystkie audycje. 
To właśnie dzięki nim nasza wyobraźnia 
jest tak bujna.
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TO COŚ WIĘCEJ NIŻ SZTUKA…
Paulina Bątorek

Teatr jest bardzo ciekawą formą przekazu, zarówno dla osób dorosłych, 
jak i dla młodzieży. Dlatego w naszym gimnazjum organizuje się 

wycieczki, których głównym celem jest pokazanie teatru z trochę innej 
strony – nie jako nieciekawych przedstawień, ale jako bardzo intrygującej 

opowieści, która nas „wciągnie” i zachęci do dalszego oglądania.

28 marca uczniowie naszego gim-
nazjum w Żarnowcu udali się na wy-
cieczkę do Teatru Bagatela im. Tade-
usza Boya-Żeleńskiego w Krakowie. 
Pojechaliśmy na spektakl pt. „Boeing, 
boeing – Odlotowe narzeczone”. Był to 
rodzaj komedii. Bawił, a jednocześnie 
na swój sposób pouczał.

Wielkim plusem chodzenia do teatru 
jest to, że widz ma bezpośredni kontakt 
z aktorem grającym na scenie, czego 
mogliśmy osobiście doświadczyć. Dzię-
ki temu odczuwa się emocje dwa razy sil-
niej niż np. podczas filmu.

Oprócz profesjonalnie zagranych 
ról mieliśmy okazję zobaczyć wygląd 
całej sceny, na której odgrywane są 
różne inne spektakle – często wystę-
pują w nich znane osoby. Bardzo do-
bre nagłośnienie, muzyka w tle i cały 
wystrój sceny razem komponowały 
się w przyjemny, miły nastrój, dzięki 
któremu każdy mógł dodatkowo się 
zrelaksować.

Pytając uczestników wycieczki 
o to, czy podobało im się przedsta-
wienie, usłyszałam jednogłośnie dużo 
pozytywnych opinii. Ta sama sztuka, 

odgrywana przez różnych aktorów, 
za każdym razem wygląda inaczej, 
co sprawia, że jest jeszcze bardziej 
interesująca.

W głównych bohaterów wcielili się: 
Adam Szarek, Michał Kościuk, Ewa Mi-
toń, Aleksandra Godlewska, Karolina 
Chapko i Małgorzata Piskorz.

Teatr jest nam bardzo bliski, ponie-
waż w życiu, jak i na scenie, każdy ma 
jakąś rolę i każdemu z nas towarzyszą 
jakieś emocje. Różnica jest taka, że nam 
scenariusz pisze życie…
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Nadszedł czas na wybór nowej szko-
ły? Być może jest to pierwsza samo-
dzielna i trudna decyzja, jaką trzeba 
podjąć. Jaką szkołę wybrać: liceum 
czy technikum? Co powiedzą rodzi-
ce/znajomi? Czym mam się kierować 
przy wyborze nowej szkoły? To pyta-
nia, jakie mogą ci towarzyszyć przy po-
dejmowaniu decyzji, która nie zawsze 
jest prosta. Szkoła ponadgimnazjal-
na to miejsce, w którym będziesz się 
przygotowywał do dalszego kształce-
nia. Warto więc się zastanowić, jakie 
masz plany na przyszłość.

JAKI MAM WYBÓR?

Jest kilka rodzajów szkół ponad-
gimnazjalnych: liceum ogólnokształ-
cące, technikum, zasadnicza szkoła 
zawodowa.

JUŻ WIEM, CO CHCĘ ROBIĆ 
W PRZYSZŁOŚCI

Jeśli masz już sprecyzowane pla-
ny na przyszłość, warto na począ-
tek dowiedzieć się, jakie przedmioty 
będą brane pod uwagę przez uczelnie. 

Możesz wówczas wybrać taką szkołę, 
gdzie są profilowane klasy, które w od-
powiedni sposób przygotują cię do 
zdawania matury. Interesują cię stu-
dia medyczne? Poszukaj szkoły, w któ-
rej jest profil biologiczno-chemiczny. 
Lubisz majsterkować i naprawiać róż-
ne rzeczy? Przejrzyj ofertę zasadni-
czych szkół zawodowych i techników.

Będąc młodą osobą, trudno jest osta-
tecznie zadecydować, co chce się robić 
w życiu. Pamiętaj, że jeśli nie wiesz, 
kim chcesz zostać, i tak możesz spraw-
dzić, do czego masz predyspozycje, co 

WYBÓR SZKOŁY
Wiktoria Mazurek

Czym się kierować przy wyborze szkoły, na co w szczególności 
zwracać uwagę? Jaką szkołę wybrać po gimnazjum? 
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lubisz robić i w czym czujesz się do-
brze. Ważne, żebyś zastanowił się, ja-
kich przedmiotów chętnie się uczysz 
i czym się interesujesz. Być może twoje 
pasje i hobby ułatwią ci podjęcie decyzji 
związanej z wyborem szkoły.

KTO MOŻE MI POMÓC?

Wiele młodych osób sugeruje się 
opinią znajomych, szuka porady u ro-
dziców czy nauczycieli. Warto jest po-
rozmawiać z kimś na ten temat i roz-
ważyć jego opinię. Pamiętaj jednak, 
że ostateczną decyzję najlepiej podjąć 
samodzielnie.

NA CO MAM ZWRÓCIĆ UWAGĘ, WY-
BIERAJĄC SZKOŁĘ?

Przy wyborze szkoły średniej po-
winno się wziąć pod uwagę cztery 
najważniejsze rzeczy. W pierwszej 
kolejności trzeba pomyśleć o tym, co 
chcemy robić w przyszłości i co nas po-
ciąga. Należy iść do klasy o takim pro-
filu, który nas interesuje. W przypadku 
niewiedzy na ten temat, można iść do 
klasy ogólnej. Następną ważną rzeczą 
przy wyborze szkoły jest również próg 
punktowy. Trzeba dopasować swoje 

możliwości do wymagań danej szko-
ły. Jeśli próg punktowy jest za wysoki, 
niestety trzeba taką placówkę skreślić 
z listy szkół wybranych.

Kolejna rzecz to atmosfera w szko-
le. Warto się wybrać na dzień otwar-
ty, poczuć smak przebywania w niej. 
Trzeba się przecież w tej szkole od-
naleźć – trzy lata to nie jeden dzień. 
Należy szkołę wybrać z rozsądkiem. 
Ostatnią, czwartą kwestią jest dojazd. 
Nie chcielibyśmy, żeby nasza szkoła 
znajdowała sie na drugim końcu mia-
sta, więc pod uwagę trzeba wziąć lo-
kalizację szkoły.

INNE PORADY

Po prostu sam musisz się rozejrzeć 
wśród znajomych: jakie są ich opinie 
na temat liceów. Sprawdź w Interne-
cie, jakie są licea o interesującym cię 
profilu. Jak znaleźć dobre liceum? Po 
pierwsze, zwracaj uwagę na statysty-
ki maturalne – na to, czy liceum do-
brze potrafi przygotować do matury. 
To jest najważniejsze. Nie kieruj się 
tym, że jakieś liceum ma fajny skle-
pik, ładne żyrandole w auli lub że jest 
tam dużo twoich znajomych. Kieruj 
się efektywnością nauki.
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