






Kroniki Kazimierza: Dzień
dobry
Pani Karolina Siuda:
Dzień dobry.

: Dlaczego zdecydowała
się Pani pomagać w szkol
nym wolontariacie?
P.K.S.: Bardzo lubię poma
gać, a szkolny wolontariat
daje mi taką możliwość na
większą skalę.
K.K.: Czy szkolni wolonta
riusze pomagają tylko dzie
ciom z naszej szkoły?
P.K.S.: Nie, nie tylko dzie
ciom i nie tylko z naszej
szkoły. Organizowaliśmy

zbiórki artykułów papierni
czych i słodyczy dla pol
skich dzieci na Kresach.
Staramy się pomagać
większej ilości osób w mia
rę naszych możliwości. Po
magamy również
zwierzętom ze schroniska.
K.K.: W jaki sposób poma
ga pani potrzebującym
osobom?
P.K.S.: Pomagamy, organi
zując różne zbiórki, np. ar
tykułów szkolnych czy
żywności, zbieramy również
nakrętki.
K.K.: Jakie są wady i zale

Pani Karolina Siuda jest germanistką w naszej szkole.
Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach szkolnego

wolontariatu. Zapraszamy do lektury wywiadu, w którym
opowiada naszym dziennikarzom, w jaki sposób można

pomagać innym.



ty bycia wolontariuszem?
P.K.S.: Największą zaletą
jest to, że można zrobić coś
dobrego dla innego człowie
ka. A wady? Według mnie
pomaganie nie ma wad.

K.K.: Co Pani czuje, udzie
lając pomocy?

.: Bardzo się cieszę, że
mam możliwość zrobienia
czegoś dobrego dla potrze
bujących oraz że mogę tym
„zarazić” innych.
K.K.: Czy my uczniowie
możemy pomóc Wolontaria
towi? W jaki sposób?

P.K.S.: Oczywiście, że tak.
Każdy może pomóc!
O wszystkich zbiórkach
Wolontariatu jesteście za
wsze poinformowani, więc
zachęcam do brania udzia
łu w naszych akcjach.

K.K.: Dziękujemy za wy
wiad.
P.P.: Ja też dziękuję.

Jak widzicie szkolny wolon
tariat ma dużo pracy, ale i tak
stara się pomagać. Nie trzeba
wiele: jeden worek nakrętek
i już możecie pomóc.



Kroniki Kazimierza: Skąd
wzięło się Pana
zainteresowanie biologią?
Pan Zbigniew Gądek:
Zainteresowanie biologią
zawdzięczam mojemu
nauczycielowi ze szkoły
podstawowej, ponieważ
jego lekcje były bardzo
ciekawe i potrafił
zainteresować tematem.
K.K.: Który przedmiot Pan
woli: biologię czy chemię?
P. Z.G.: Lubię obydwie te
dziedziny, choć… bliżej
mojego serca jest biologia.
K.K.: Czy ma Pan jakieś
pasje?
P. Z.G.: Oczywiście,
interesuję się muzyką,
bardzo lubię podróżować
oraz gotować.
K.K.: Jaki jest Pana

ulubiony kolor?
P. Z.G.: Mam dwa ulubione
kolory. Jest to kolor biały
i czarny.
K.K.: A jaka jest Pana
ulubiona piosenka?
P. Z.G.: Moją ulubioną
piosenką jest „It’s all a lie”
 wersja akustyczna.
K.K.: Czym interesował się
Pan w dzieciństwie?
P. Z.G.: Interesowałem się
hodowlą roślin.
K.K.: Co Pan lubi w naszej
szkole?
P. Z.G.: Jest tyle rzeczy,
tyle osób, które lubię, że
nie jestem wstanie ich
wymienić.
K.K.: Według Pana
uczniowie wolą uczyć się
biologii czy chemii?
P. Z.G.: Z moich obserwacji

ZAWSZE CHCIAŁEM BYĆ

NAUCZYCIELEM

Pana Zbigniewa Gądka w naszej szkole zna chyba każdy
uczeń. Może nie wszyscy w klasach 1  3, bo akurat w nich nie

prowadzi lekcji. Dzisiaj zapytamy go o to, czy bardziej lubi
biologię czy chemię, jakie ma pasje, jakiej słucha muzyki

i o kilka innych ważnych spraw. Zapraszamy do lektury.



wynika, że dzieci wolą
biologię, ponieważ jest dla
nich bardziej zrozumiała.
K.K.: Czy od zawsze Pan
chciał być nauczycielem?
A może chciał Pan
wykonywać inny zawód?
P. Z.G.: Tak, od zawsze
chciałem być nauczy 
cielem, już w dzieciństwie
jedną z moich ulubionych
zabaw była zabawa
w szkołę.
K.K.: Co interesującego
jest w tym zawodzie?
P. Z.G.: Możliwość rozwoju
i kontaktu z ludźmi.
K.K.: Dlaczego te
przedmioty?
P. Z.G.: Ponieważ, według

mnie są one najciekawsze.
K.K.: Jaką widzi Pan
różnicę między młodzieżą
dzisiejszą, a z młodzieżą
z dawniejszych lat?
P. Z.G.: Współczesna
młodzież ma bardzo dobrze
rozwinięte nadgarstki
i kciuki.
K.K.: Jak Pan reaguje na
stres?
P. Z.G.: Słucham muzyki
lub śpiewam, sprzątam
i mam zamiar biegać.
Innych moich metod
zdradzić Wam nie mogę.
K.K.: Jest Pan jednym
z najbardziej lubianych
nauczycieli w szkole. Jak
Pan się z tym czuje?
P. Z.G.: W naszej szkole
jest wielu świetnych
nauczycieli, których
uczniowie też darzą dużą
sympatią.
K.K.: Bardzo dziękujemy
za rozmowę!
P. Z.G.: Ja również
dziękuję.

Z panem
Zbigniewem Gądkiem

rozmawiały:
Sandra Dubiel

i Kaja Majewska





Krzysztof Wajda: Pracuje
Pan w naszej szkole od
półtora roku. Czy był jakiś
specjalny powód, dla którego
Pan ją wybrał?
Pan Paweł Lekszycki:
Słyszałem o niej dużo
dobrego, dlatego cieszę się, że
mogę tutaj pracować.
K.W.: Pełni Pan funkcję
wicedyrektora. Czy to zajęcie
daje Panu satysfakcję?
P.P.L.: Lubię podejmować
wyzwania, sprawdzać się
w nowych sytuacjach.
Zarządzanie szkołą to bardzo
odpowiedzialne zadanie.
Chciałbym, żeby była ona
miejscem przyjaznym
i bezpiecznym dla każdego,
kto jest z nią związany: dla
Was, uczniów, dla Waszych
rodziców, dla nauczycieli
i pracowników szkoły. Cieszy
mnie, kiedy dostrzegam, że

tak właśnie jest.
K.W.: Uczy Pan też języka
polskiego...
P.P.L.: Tak, bardzo lubię
spotkania z młodzieżą.
Podczas nich dzielę się
z Wami wiedzą, ale i sam
dowiaduję się wielu nowych,
ciekawych rzeczy o świecie.
To jest fantastyczna sprawa.
K.W.: A jaki ma Pan sposób
na młodzież?
P. P.L.: Uważam, że każdemu
należy się szacunek. Bez
względu na to, ile ma lat.
Wierzę, że okazując go
siedmio, piętnasto czy
sześćdziesięciolatkowi, mam
prawo liczyć na wzajemność.
Czasami to nie jest łatwe, ale
jestem cierpliwy
i konsekwentny. Poza tym
lubię rozmawiać i słuchać
innych.

PAN OD POEZJI



K.W.: Pisze Pan także wiersze.
Jak to się zaczęło?
P. P.L.: Odkąd pamiętam,
lubiłem czytać. Zawsze
wiedziałem, że słowa mają
wielką moc, tym bardziej
wtedy, kiedy są dobrze i
świadomie użyte. Bardzo
chciałem umieć dobrze
wyrażać swoje emocje
i czasami mi to wychodzi.
K.W.: Który z Pana wierszy
jest najbardziej znany?
P. P.L.: Myślę, że "Sim city".
Miał do tej pory największy
nakład  znalazł się w
podręcznikach do klasy
siódmej, a wcześniej do
trzeciej gimnazjum. Czasami
widzę w Internecie, jak
siódmoklasiści z różnych
szkół w kraju go interpretują.
To dla mnie ciekawe
doznanie, choć wiem, że nie
wszyscy lubią ten wiersz. Ale
to normalne.
K.W.: Zamierza Pan ciągle
pisać?
P. P.L.: Tak, ale nie chcę tego
robić na siłę. Jeśli czuję
potrzebę opowiedzenia czegoś
w wierszu  robię to. Jeżeli
mogę zrobić ciekawe zdjęcie 
wolę zrobić zdjęcie. Świat jest
fascynujący i można o nim
mówić na różne sposoby.
K.W.: A zamierza Pan ciągle
uczyć?

P. P.L.: Wierzę, że bycie
nauczycielem, to duża rzecz.
Dobry nauczyciel może
troszkę naprawiać
teraźniejszość i modelować
przyszłość. Żeby to zrobić,
sam ciągle musi się uczyć.
Mam w sobie dużo chęci, żeby
robić wszystkie te rzeczy.
K.W.: Dziękuję za rozmowę.
P. P.L.: Ja także.

Z panem
Pawłem Lekszyckim

rozmawiał Krzysztof Wajda



Kroniki Kazimierza: Skąd
wzięło się Pana
zainteresowanie historią?
Pan Jacek Pasierb: To
dobre pytanie... zawsze
lubiłem historię, już
w szkole podstawowej
zacząłem się nią
interesować. Czytałem dużo
książek, ponieważ nie było
za wiele filmów, ale jeżeli
jakieś były, to je oglądałem.
Jednym z moich
ulubionych programów
w telewizji były "Sensacje
XX wieku" prowadzone
przez Bogusława
Wołoszańskiego  jest to
mój historyczny idol.
K.K.: A od kiedy interesuje
się Pan historią?
P.J.P.: Tak właściwie od

szkoły podstawowej,
natomiast tak na poważnie
zacząłem się nią
interesować w liceum.
K.K.: Jakie były pana trzy
ulubione przedmioty
w podstawówce?
P.J.P.: Wf, plastyka
i oczywiście historia.
K.K.: Czy od zawsze chciał
Pan uczyć historii, czy
chciał pan pracować
w innym zwodzie?
P.J.P.: Pamiętam, że jako
uczeń szkoły podstawowej
chciałem być
nauczycielem, a czy
chciałem być kimś innym?
Nie przypominam sobie.
K.K.: Wobec tego od ilu lat
uczy pan w naszej szkole?

Lekcje prowadzi z prawdziwą pasją, często puentując je mocnym
brzmieniem gitarowych riffów. Zamiłowaniem do przeszłości zaraził

go... jego nauczyciel. Ale kto jest jego historycznym idolem, a kto
muzycznym? Co oprócz faktów kolekcjonuje pan Jacek Pasierb? Tego

i wielu jeszcze interesujących rzeczy dowiecie się, przeczytawszy
wywiad, jaki dziennikarki naszych "Kronik" przeprowadziły

z nauczycielem historii.

MIŁOŚNIK CIĘŻKIEGO BRZMIENIA

z panem Jackiem Pasierbem rozmawiają

Weronika Kalisz i Wiktoria Ufel



P.J.P.: Od 2001 roku, czyli
19 lat.
K.K.: Dwie dekady to spory
kawałek historii, zapewne
ciekawej. A jaki, pana
zdaniem, okres w historii
był najciekawszy? Który
uważa pan za
najnudniejszy?
P.J.P.: Nie mam jakiegoś
jednego ulubionego okresu
historycznego. Uważam, że
było wiele interesujących
okresów, w każdej epoce
było coś ciekawego
i z każdego stulecia można
wyciągnąć jakieś
intrygujące informacje.
Takie okresy, jakie lubię,
to druga wojna światowa,
okres po niej, bardzo lubię
też epokę napoleońską.
Ciekawy jest również okres
średniowiecza.
K.K.: Czy łatwo panu
zapamiętywać ważne daty,
nazwiska i wydarzenia?
P.J.P.: Mówię o nich od
wielu lat, to pamiętam.
K.K.: Jakie jest pana
hobby?
P.J.P.: Moje hobby?
Muzyka, lubię jej słuchać i
jeździć na koncerty, ale
kolekcjonuję też porcelanę.
K.K.: A jakiej muzyki lubi
Pan słuchać najbardziej?

P.J.P.: Rockowej i heavy
metalowej.
K.K.: Jaki jest Pana
ulubiony zespół muzyczny?
P.J.P.: Mam kilka... lubię
Marillion, Riverside, Lion
Shepherd... wiele ich jest,
mam około tysiąca płyt,
więc jest tam dużo różnej
muzyki.
K.K.: To naprawdę sporo!
Po przebiegu lekcji możemy
też wywnioskować, że lubi
pan Sabaton.
P.J.P.: Lubię Sabaton,
może nie jest to mój
ulubiony zespół, ani
gatunek muzyczny, bo jest
to power metal, natomiast
cenię ich za to, że tworzą
utwory o historii Polski,
które popularyzują nasz
kraj... I myślę, że to jest
fajne.
K.K.: Czy lubi pan naszą
gazetkę szkolną?
P.J.P.: Czytałem 2
numery, gdybym nie
chciał, to nie czytałbym
ich, interesuje mnie to, co
piszecie.
K.K.: Bardzo dziękujemy
za wywiad.
P.J.P.: Również bardzo
dziękuję.
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