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Kilka słów o Redakcji 

Obecny zespół redakcyjny jest gotowy wprowadzić wiele odkrywczych 

rozwiązań. Mamy zgraną ekipę. Staramy się podążać za tym, co dzieje się 

w środowisku szkolnym i informować Was o tym regularnie. Pamiętajcie, 

że jesteśmy otwarci na nowe pomysły i w każdej chwili możecie 

informować nas o potrzebach. W holu głównym znajduje się skrzynka 

redakcyjna, do której możecie wrzucać kartki z zapytaniami, propozycjami, 

informacjami. Jeżeli w gazetce znajdą się zagadnienia, które zechcecie 

poszerzyć to podzielcie się tym z nami.

 

Jesteśmy pod adresem: redakcja.chroberek@wp.pl

Tutaj możecie także wysyłać własne artykuły, które chcielibyście 

opublikować. 
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Dnia 14 lutego bieżącego roku wolontariusze z klasy 1I oraz 1 TL zorganizowali zabawę 

walentynkową dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy leżajskim Caritas. Już samo 

powitanie było bardzo ciepłe i przepełnione radością. Wolontariusze przygotowali wiele 

ciekawych atrakcji i zabaw. Każdy uczestnik otrzymał ciasteczko z sentencją o miłości oraz 

serduszko z numerkiem. Zadaniem uczestników zabawy było odnalezienie swojej pary 

i zaproszenie jej do tańca. Główną atrakcją jednak, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem był 

pokaz magiczny wykonany przez ucznia klasy 1I Przemka. Zabawa była wyśmienita. Żal było 

opuszczać  miejsce, w którym powstała tak miła atmosfera. 

ZABAWA WALENTYNKOWA W CARITASIE
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Uczniowie klasy 1 sportowej w dniach 16-19.01.2017r uczestniczyli w zimowym obozie 

sportowym w Ustrzykach Dolnych. Podczas zgrupowania młodzież realizowała 

następujący program szkoleniowy:

- jazda na nartach zjazdowych, snowboard,

- jazda na nartach biegowych,

- marszobiegi w terenie w warunkach zimowych,

- zajęcia sportowe na hali sportowej,

- zajęcia z pływania.

Uczniowie mieli bardzo napięty program dnia, który rozpoczynał się pobudką 

i rozruchem porannym o godzinie 6.30 a kończył się zajęciami z pływania o godzinie 22.

Serdeczne podziękowania dla opiekunów i instruktorów Pana Mariana Rzepko, 

Stanisława Kosakowskiego i Pani Marii Skrzat. Kolejny obóz już w trakcie planowania.

OBÓZ SPORTOWY
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W dniu 14 stycznia 2017r, zgodnie z wieloletnią tradycją, na 100 dni przed maturą, odbył się w 

naszej szkole coroczny bal studniówkowy. Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm RP 

Pan Jerzy Paul, Starosta Leżajski Pan Marek Śliż, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Ireneusz 

Sudoł, Dyrekcja naszej szkoły: Pan Zbigniew Trębacz, Pan Dymitr Malec i Pan Waldemar 

Tłuczek, wychowawcy klas maturalnych oraz nauczyciele.

Dokładnie o godzinie 18.30 dziewczęta w pięknych sukniach i chłopcy w eleganckich 

garniturach ruszyli w takt Poloneza Ogińskiego. Licznie przybyli rodzice z zachwytem 

wpatrywali się w elegancko ubraną młodzież bawiącą się w hali sportowej, która w ten 

wieczór zamieniła się w przepiękną salę balową.

Zabawa trwała nieprzerwanie do białego rana, a licznie zrobione zdjęcia i nakręcony materiał 

filmowy będą zawsze przypominać nam o tej niezwykłej nocy. Niech ten udany wieczór 

pozostanie w naszych sercach, a zbliżające się egzaminy przebiegną równie sprawnie 

i przyniosą nam wszystkim radość i satysfakcję.
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Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji balu:

- Panu Andrzejowi Więcławowi, który zapewnił nam 

catering,

- Panu Pawłowi Burdzie z firmy PbLight za dekorację hali 

sportowej,

- Pani Joannie Olekszyk z firmy Lawenda za dostarczone 

kwiaty,

- Pani Agnieszce Kwiecień za przygotowanie poloneza,

- Panu Krzysztofowi Muskusowi za oprawę filmową,

- Panu Markowi Solarskiemu za wykonanie pamiątkowych 

zdjęć,

- Zespołowi Heaven za oprawę muzyczną uroczystości,

- młodzieży klas maturalnych, których pomoc 

i zaangażowanie były tak niezbędne 

w organizacji tego niezwykłego wieczoru.

Organizatorzy: Anna Mielniczek i Katarzyna 

Rynkiewicz.
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Od początku roku szkolnego, uczniowie klasy 1i o kierunku humanisyyczno - medialnym 

systematycznie raz w miesiącu, biorą udział w warsztatach fotograficzno – filmowych 

organizowanych przez Pana Grzegorza Bożka we współpracy z panem Jackiem Brzuzanem. 

Pierwszoklasiści na zajęciach poznają: posługiwanie się aparatem cyfrowym, montowanie 

filmów i operowanie światłem. Podczas zajęć uczniowie korzystają z profesjonalnego 

sprzętu fotograficznego oraz  z zaawansowanych programów komputerowych do montażu 

filmu i cyfrowej obróbki zdjęć. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy, pozują do wykonywanych 

przez ich rówieśników zdjęć, co ułatwia im oswajanie się ze sprzętem oraz pozwala na 

praktyczne przyswajanie wiedzy. Zdjęcia czasem zostają kilkakrotnie powtarzane dla 

uzyskania jak najlepszego efektu. Uczniowie mogą poczuć się jak na prawdziwej sesji 

fotograficznej, co zapewne jest marzeniem niejednej z klasowych piękności. Udział 

wzajęciach to bardzo przydatne doświadczenie, które na pewno zaowocuje w przyszłości. 

Dawid Brzyski kl.1i

WARSZTATY FOTOGRAFICZNO-FILMOWE
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Dnia 16 lutego uczniowie klasy 1d uczestniczyli w cyklu wykładów z fizyki na Uniwersytecie 

Jagiellońskim organizowanych w ramach Zimowej Akademii Fizyki. Wykładowcy zaprezentowali 

uczniom zagadnienia sięgające głęboko w istotę fizyki. „Prawdopodobieństwo w fizyce” – to 

pierwszy z pięciu wykładów, a w nim abstrakcyjna  istota zwana Demonem Laplacea, oraz znaczenie 

rozkładu Gaussa. Kolejne wykłady: „Układy złożone z punktu widzenia fizyka” – kondensat Bosego-

Einsteina,  „Od kanału Edymburskiego do LHC” - o solitonach topologicznych przestrzeniach jedno 

i wielowymiarowych , „Emapatyczne maszyny i gniewne awatary, czyli o komputerach 

i algorytmach wyrażających emocje maszyn”, oraz  „Cool physics – fizyka niskich temperatur” 

wykład wraz z pokazami doświadczeń niskotemperaturowych.  

Uczestniczenie w wykładach pozostawiło wśród uczniów wiele niezapomnianych emocjonujących 

chwil. Wykłady przeprowadzone były z niezwykłą starannością i z troską by trudne zagadnienia 

i pojęcia mogły być zrozumiane przez uczniów szkół średnich.

Wdzięczni uczniowie Id

ZIMOWA AKADEMIA FIZYKI 2017
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My strzelcy z Leżajska 30.01.2017r. w godzinach nocnych w kościele Farnym uczestniczyliśmy we 

Mszy Świętej odprawionej przez księdza Wacława. Tuż po jej zakończeniu zwarci i gotowi na 

zdobycie kolejnych szczytów poszliśmy do autobusu i wyruszyliśmy w drogę. Już o 6:00 rano 

dotarliśmy do miejscowości Nowy Targ, złe warunki na drogach nie pozwoliły nam wjechać na 

punkt  z którego mieliśmy wyruszać, ale Strzelcom to nie przeszkadzało, wszyscy wyruszyliśmy na 

szczyt. Po drodze nie obeszło się bez kilku upadków, ponieważ szlaki były zaśnieżone 

w niektórych miejscach pokryte lodem. Po trzy godzinnej wędrówce, dotarliśmy do schroniska na 

Turbaczu, gdzie zatrzymaliśmy się na odpoczynek i ciepłą herbatę. Kilka zdjęć przed 

schroniskiem, ale zaraz, zaraz... musimy wyjść na szczyt poszliśmy i w końcu udało nam się 

dotrzeć.

Turbacz jest już nasz, jeszcze kilka zdjęć oraz podziwianie tych piękny widoków. Zejście było 

wyzwaniem, jak to pan Rafał określił "siadamy na tyłku i zjeżdżamy", a my wypełniając rozkaz, 

zrobiliśmy jak kazał. Każdy zadowolony i uśmiechnięty w wesołej atmosferze, choć trochę 

pobijani dotarliśmy do autobusu. Niespodzianką jaka zafundowali nam opiekunowie było 

zwiedzenie zakopiańskich Krupówek, gdzie mogliśmy sobie coś zjeść i kupić pamiątkę. Wszyscy 

byliśmy zadowoleni z wyjazdu cali i zdrowi o godzinie dziewiętnastej wróciliśmy do naszego 

Leżajska Dziękujemy opiekunom i organizatorom naszej wycieczki, księdzu Wacławowi 

Profesorom  Stanisławowi i Rafałowi  oraz tradycyjnie Panu Dyrektorowi za życzliwość i wsparcie 

finansowe. Z niecierpliwością czekamy na kolejne górski wyjazd.

Bartnik Wiktoria

Szymon Łebko

"Góry dają człowiekowi, przez zdobywanie wzniesień nieoczekiwany 

kontakt z przyrodą - poczucie wewnętrznego, wyzwolenia, oczyszczenia, 

niezależności" - Jan Paweł II.

STRZELCY W GÓRACH
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Jak co roku uczniowie „Chrobrego”  nowy rok rozpoczęli matematycznie. W dniu 11 stycznia 

2017 w auli naszej szkoły odbyła się XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego 

MAT pod patronatem Politechniki Wrocławskiej.  Konkurs w postaci testu wielokrotnego 

wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 6), gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi 

programami nauczania. Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty 

w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych ocen w szkole dzięki 

utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. W tym roku do 

XVIII edycji konkursu przystąpiło aż 106 uczniów ZSL. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki. 

Szkolnymi koordynatorkami konkursu MAT były panie Elżbieta Naróg i Małgorzata Sarzyńska.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY  

„MAT”
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DWÓCH UCZNIÓW CHROBREGO W 
OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ

Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Rzeszowie zakwalifikował dwóch uczniów naszej 

szkoły do zawodów drugiego stopnia 68 Olimpiady Matematycznej. Są to uczniowie klasy 3d: Rafał 

Ćwiek i Bartłomiej Giża. Gratulujemy i życzymy powodzenia  24 i 25 lutego podczas etapu 

okręgowego.                                                                                                        

Olimpiada Matematyczna jest najstarszą olimpiadą przedmiotową. Jej zawody są  trójstopniowe. 

Zawody stopnia I polegają na rozwiązaniu trzech serii po cztery zadania.

Zawody stopnia II (okręgowe) odbywają się pod koniec lutego i mają formę egzaminu. 

Organizowane są przez komitety okręgowe (zadania są takie same w całej Polsce). Trwają dwa dni, 

każdego jest pięć godzin na rozwiązanie trzech zadań. Zawody stopnia III (centralne) mają formę 

czterodniowego wyjazdu, z czego pierwsze dwa dni poświęcone są na rozwiązywanie zadań 

(podobnie jak w zawodach II stopnia), a dwa następne — na różne atrakcje (w tym czasie komisja 

sprawdza rozwiązania). Ostatniego dnia odbywa się uroczyste zakończenie Olimpiady — 

ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Udział w finale Olimpiady Matematycznej daje: szóstkę 

z matematyki na koniec roku, 100% z matematyki na maturze (na poziomie rozszerzonym) i wolny 

wstęp na wiele wydziałów wyższych uczelni, nie tylko matematycznych. 

Elżbieta Naróg
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W dniu 15 lutego 2017 roku odbyły się  wykłady logistyczne przeprowadzone przez Panią 

Katerynę Lysenko pracownika Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

przeznaczone dla młodzieży klas I i  IV kształcącej się w zawodzie technik logistyk. Zajęcia 

zostały przeprowadzone w ramach projektu: „Klasa patronacka” i mają na celu wzrost 

zainteresowania tematyką logistyczną oraz zachęcenie do dalszej edukacji na uczelni wyższej. Dla 

uczniów klasy I była to niepowtarzalna okazja do wysłuchania wykładu o tajnikach zawodu 

logistyka, a dla starszej młodzieży przypomnienia wiadomości z zakresu łańcucha dostaw 

i formuł incoterms. Nie zabrakło również czasu na rozmowy na temat dalszej współpracy 

i podjęcia wspólnych działań mających na celu wzrost jakości kształcenia logistycznego w naszej 

szkole. 

 
Andrzej Makówka

WYKŁADY LOGISTYCZNE



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PRAKTYCE – MODUŁ NBP
W  dniu 1 grudnia 2016r. czterdziestu uczniów z klas II TE, III TE oraz IV TE, którzy zgłosili się do 
udziału w projekcie „Przedsiębiorczość w praktyce” uczestniczyło w szkoleniu zorganizowanym przez 
NBP.

Celem szkolenia było:
• przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności w zakresie wypełniania wniosków kredytowych, 

obliczanie rzeczywistego kosztu kredytu a także porównywanie ofert banków. 
• doskonalenie wśród uczniów umiejętności analizy otoczenia rynkowego w zakresie działań 

ukierunkowanych na zaciągnięcie kredytu, dostrzegania w tej materii zagrożeń. 
• wyposażenie uczniów w postawy refleksyjne wobec działań marketingowych o charakterze 

kredytowym i związanych z nimi zasadami przestrzegania rzetelności informacyjnej przez 
nadawców. 

Szkolenie trwało 2 godziny lekcyjne było prowadzone z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych 
przygotowanych przez ekspertów z NBP przez nauczyciela ekonomicznych przedmiotów zawodowych- 
Marię Bazan.

Przed naszą ambitną młodzieżą kolejne zadanie. Do aktywnego uczestnictwa w projekcie zgłosiło się 4 
zespoły trzyosobowe z naszej szkoły. Mają do rozwiązania  zespołowo w ciągu 7 dni zadanie 
konkursowe oraz indywidualny test z zakresu przeprowadzonego szkolenia. Będą rywalizować ze sobą 
w ramach 4 modułów projektu. Najlepszy zespół będzie reprezentował naszą szkołę w półfinale 
wojewódzkim.

Życzymy im wytrwałości, dokładności i cierpliwości przy pracy zarówno indywidualnej jak i 
zespołowej.

Szkolny koordynator projektu
Maria Bazan



Dlaczego nie odpowiadasz?

Dlaczego milczysz,
kiedy mówię do Ciebie?

Dlaczego mnie lekceważysz?
To właśnie ja ... 

ta, której nie da się nie zauważyć!
Dlaczego nie odpowiadasz, 

kiedy zadaję Ci mnóstwo pytań?
Przecież to ja, Twoja umiłowana...

A Ty dalej milczysz...
Odchodzisz... i nie wiem,

czy kiedykolwiek
Cię 

jeszcze 
zobaczę...

  Świeczka

Zapalana jest co wieczór
na pięknym drewnianym 
kredensie
Świeci, daje blask...
Świeczka spala się i uwalnia swój 
zapach...
Lecz kiedyś przyjdzie taki czas,
że się wypali i nie zostanie po 
niej...
żaden ślad...

EMILIA WOJTYNA

  Taka pora jak ta...

W taką porę jak ta, patrzyłam na 
Ciebie.

Z zapartym tchem,
patrzyłam w Twoje piękne brązowe 

oczy,
i nie potrafiłam przestać...

To było takie niesamowite...
A teraz... przeminęło

to wszystko przeminęło z wiatrem
Zostałam sama, w tę piękną marcową 

noc,
sama - na tej ławeczce w parku...

i czekam...
Ciągle czekam

aż ktoś na nowo -
powie mi: "Dobrze, że jesteś tu..."
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Potrzebne Ci będą następujące produkty:

• 3 szklanki mąki, 

• 1 margaryna lub masło,

• 1/3 szklanki cukru,

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 

• Szczypta amoniaku,

• 5 jaj,

• mrożone lub świeże owoce.

WYKONANIE:

1. Przygotowanie ciasta kruchego 

rozpocznij od wymieszania suchych 

składników, a są to: mąka, 2 łyżki 

cukru, 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia oraz amoniak. Wysyp 

wszystko na stolnicę, dodaj zimną 

margarynę i posiekaj.

2. W mące, posiekanej z margaryną, 

zrób dołek. Wlej do niego mokre 

składniki, czyli 5 żółtek. 

Energicznie wyrób gładkie ciasto. 

W czasie wyrabiania, w razie 

potrzeby, możesz dodać kilka kropel 

wody.

3. Wyrobione ciasto podziel na dwie 

różne części. Mniejszą część (1/3) 

ciasta zawiń szczelnie w folię 

spożywczą i schowaj do lodówki.

4. Większa część ciasta 

(2/3)rozwałkuj i rozłóż na 

odpowiedniej formie. Na ciasto wsyp 

owoce – wybór należy do ciebie, 

najlepiej wybrać te, na które masz 

ochotę 

5. Z jajek pozostały białka, które 

dokładnie ubij na sztywną pianę, 

następnie stopniowo dodawaj resztę 

cukru, cały czas wszystko to ubijając 

na wysokich obrotach miksera.

6. Sztywną pianę delikatnie wyłóż na 

ciasto z owocami. Ciasto, które 

włożyłeś do lodówki wyciągnij 

i ścierając na tarce pokryj całą 

powierzchnię piany.

7. Piecz przez 40 min., w piekarniku 

nagrzanym do 180°C.

KRUCHE CIASTO (NP. Z BORÓWKAMI)

WERONIKA STOPYRA



HISTORIA LEŻAJSKA - ARCHITEKTURA
Obraz architektury leżajskiej okolicy został zdominowany przez dzieła kultury sakralnej. 
Pierwsze informacje o działalności architektonicznej pochodzą z 1384r. (wówczas miała istnieć 
niezachowana do dzisiaj parafia na tym terenie) jednak z okresu średniowiecza nie przetrwały 
żadne budowle. Ważną rolę odegrało osadzenie bożogrobców w 1400r. przez Władysława 
Jagiełłę, których działalność znacznie przyczyniła się do lokalnej architektury, niestety większość 
z ich aktywności nie zachowała się. Jednak najważniejszą rolę dla Leżajska odegrali bernardyni, 
których klasztor stał się głównym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego miasta.

Zachowane kościoły na terenie miasta pochodzą z XVII wieku i są doskonałym przykładem 
architektury sakralnej z okresu późnego renesansu w tym regionie. Pierwotny budynek leżajskiej 
parafii był drewniany, a pierwsze mury zaczęto wznosić ok. 1608r., jednak budowy nie skończono. 
Parafię prowadzili osiedleni tu bożogrobcy przez niemal 200 lat. Obecny kościół zaczęto wznosić 
przed 1616r. Budynek był jednak wielokrotnie uszkadzany (m.in przez najazdy Szwedów), a tym 
samym przebudowywany. Dla zwiększenia bezpieczeństwa kościół otoczono murami, przy 
których znajdowała się wieża obronna. Nie zachowała się ona, jednak jej fundamenty odkryto w 
1963r. Z pierwotnego wystroju architektonicznego pozostała jedynie część stukowej dekoracji 
późnorenesansowej. Do dziś można także oglądać oryginalny portal główny, ufundowany przez 
Annę z Pielońskich Opalińską, której herb znajduje się na dekoracji. Dwa pozostałe portale zostały 
wykonane w stylu barokowym przez bożogrobców. Warto wspomnieć, że oryginalna dekoracja 
świątyni była typowa dla okolic Lublina. 

Najważniejszym przykładem leżajskiej architektury jest jednak Klasztor oo. Bernardynów. Znany 
dziś budynek pochodzi z lat 1618-1628 i został ufundowany przez Łukasza Opalińskiego. Kościół 
został kilkukrotnie uszkodzony, z tego powodu w latach 1891-1896 świątynię gruntownie 
odnowiono pod kierownictwem krakowskich architektów. Niestety klasztor największych 
uszkodzeń doznał 1914 roku w wyniku działań wojennych.
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W okolicach Leżajska istniały również inne, przede wszystkim drewniane kościoły. Obecnie 
wiadomo o świątyniach wzniesionych w XVII (w Brzózie Królewskiej oraz Giedlarowej) 
i XVII wieku (w Grodzisku Dolnym i Kuryówce). W późniejszych czasach zostały one jednak 
zniszczone lub przebudowane. Na przełomie XV i XVIII w na tych terenach powstało ok 13 
kościołów drewnianych. Z tych czasów zachowały się zaledwie dwa: w Krzemienicy 
i w Wólce Niedźwiedzkiej. 

Zamieszkiwanie ziem leżajskich przez wielowyznaniową ludność odbiło się na charakterze 
architektury miasta. Głównie wpływ na losy Leżajska mieli Żydzi oraz wyznawcy 
prawosławia. Hebrajczycy od samego początku, mocno zaznaczali swoją obecność w mieście 
i nie mieli zamiaru przestać kultywować swoich tradycji. Budowali synagogi, domy 
modlitewne oraz własne szkółki dla żydowskich chłopców. Do dziś można oglądać ohel 
Elimelecha. Jednak większość z ich działalności architektonicznej została zniszczona podczas 
II wojny światowej przez wojska niemieckie. Także działalność grekokatolików nie została 
zachowana do dzisiejszych czasów. Nieliczne, drewniane cerkwie, które przetrwały 
pochodzą z II połowy XIX wieku. Najstarszą zachowaną cerkwią na tym terenie pochodzi 
z I połowy XIX wieku, jednak na skutek renowacji straciła pierwotny charakter.

Bez wątpienia dawny charakter leżajskiej architektury jest dość ciekawy. Złożony on był 
głównie z różnorakich ośrodków sakralnych, ale nie tylko. Na ziemiach leżajskich można 
oglądać miejscową bibliotekę, rynek, czy spichlerz w Wierzawicach oraz kilka innych 
budowli. Niestety przez różne zawirowania historyczne, polityczne i kulturalne znaczna 
część budowli została bezpowrotnie utracona, a pozostałości nie są tak imponujące jak 
oryginały.

Krystian Miś



Cześć! W zeszłym tygodniu redakcja naszej gazetki przeprowadziła 
sondaż na temat wyboru szkoły. Podchodziliśmy do Was i pytaliśmy:  

Dlaczego wybraliście naszą szkołę?

A teraz chcemy Wam przedstawić różne opinie na ten temat:

Natalia, klasa 2A: Uważam, że jest tu wysoki poziom 
nauczania, dobra kadra i idealne  warunki do tego, żeby 
dobrze przygotować się do matury. Miałam blisko do 
Leżajska. Dużo moich znajomych wybrało również tę 

szkołę, czyli nadal mam bardzo dobry  kontakt ze starymi 
znajomymi.

Zuzanna, klasa 2I: Wybrałam tę szkołę, 
ponieważ daje ona możliwości rozwoju i 

zapewnia dobrą przyszłość. Chodzi tutaj dużo 
ludzi, których znam. Wszyscy są mili i 

sympatyczni, nauczyciele także są super. 
Dlatego właśnie wybrałam tę szkołę.

Sylwia, klasa 2B: Od młodych lat 
marzyłam, aby zostać lekarzem i 

pomagać ludziom, dlatego wybrałam 
profil biologiczno-chemiczny. Wiem, że 

nauczyciele od pierwszej klasy 
przygotowują mnie do matury. Bywa 

ciężko, ale nie żałuję tej decyzji.
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Aleksandra 1A: Moja siostra poleciła mi tę 
szkołę, bo ona ją ukończyła i dostała się na 

medycynę. Wybrałam ją właśnie ze względu na 
wysoki poziom nauczania oraz dlatego, że 

miałam tu blisko.
Wojtek, klasa 3G: Pomimo wielu propozycji szkół, 

postanowiłem wybrać ZSL im. Bolesława Chrobrego w 
Leżajsku, ponieważ słyszałem o tej placówce bardzo 
dobre opinie na temat uczniów i nauczycieli. Uważam 

też, że uczęszczanie do szkoły w lokalnym 
środowisku pozytywnie wpływa na samopoczucie.10.Gabriel, klasa 1E: Wybrałem profil 

matematyczno-informatyczny, 
ponieważ jest to kierunek bardzo 

ciekawy i przyszłościowy. Poza tym 
interesuję się informatyką i wiem, że 
jeśli skończę studia na tym kierunku 

to dostanę dobrą pracę.

Magda, klasa 1s: Wybrałam klasę 
sportową, bo lubię uprawiać różne 

dyscypliny. Pasjonuje mnie bieganie. 
Cieszę się, że powstał ten kierunek, bo 

dzięki temu mogę rozwijać swe 
zainteresowania. Biorę udział w 

zawodach, rywalizuję z innymi, pracuję 
nad sobą. To dobry kierunek dla 
odważnych i wysportowanych.

Cieszymy się, że dzielicie się z innymi swoimi opiniami. Dziękujemy za otwartość i wysoką kulturę 
osobistą podczas wywiadów. Jeżeli macie jeszcze inne spostrzeżenia związane z wyborem szkoły, 
to piszcie do nas.
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