Pismo uczniów Gimnazjum w Pliszczynie nr 75. Pliszczyn, 17.12.2014
W numerze:
Wywiad z Dominiką Trus Wywiad z Patrycją TymińskąWywiad z Dorotą TarczylukŚwiąteczne nastroje

-Jak wspominasz nasze gimnazjum?
- Moje wspomnienia z gimnazjum są pozytywne. Był to dla mnie czas nauki, ale również rozwoju
zainteresowań. Interesujące lekcje biologii i chemii wpłynęły na wybór profilu szkoły średniej i dalszej
nauki. Gimnazjum będę wspominać jako wesoły czas wielu wycieczek i wydarzeń szkolnych, dzięki
którym czas płynął miło, choć zdecydowanie za szybko. Gimnazjum to wspaniali ludzie. To właśnie tu
poznałam najlepszych przyjaciół, a wiele znajomości wciąż podtrzymuję. Chętnie spotykamy się i
wspominamy razem spędzony czas.
- Jak wspominasz liceum?
-Liceum jest dla mnie miejscem, do którego teraz chciałabym najbardziej powrócić. Jest to wspaniały
czas w życiu: pierwszych wyborów, decydowania za siebie. Wybór V LO im. Marii Skłodowskiej- Curie
uważam za bardzo dobry, ponieważ dzięki tej szkole wiele się nauczyłam, przygotowałam do matury,
ale miałam czas również na rozrywkę i imprezy. Przeżyłam wiele wspaniałych chwil, choć były też
trudne, ale nauczyciele i poznani przyjaciele zawsze byli wsparciem. Bardzo ciekawe lekcje pozwoliły
mi rozwijać zainteresowania i pogłębić wiedzę. Dzięki temu dostałam się na wymarzone studia.
- Co i gdzie studiujesz?
- Studiuję na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku lekarskim.

Dominika z koleżankami w czasie nauki w gimnazjum

-Jak wspominasz czas w gimnazjum?
-Czasy gimnazjalne wspominam bardzo miło, spędziłam tam naprawdę świetne trzy lata, chętnie bym
wróciła do tamtego czasu i znajomych, bo od ukończenia gimnazjum wiele się pozmieniało… Dla mnie
życie gimnazjalisty było bajką w porównaniu tym, co jest teraz.
-Dlaczego wybrałaś V LO w Lublinie?
-Wybrałam tę szkołę, ponieważ są tam w miarę ciekawe profile i sporo kół zainteresowań. Wielu
moich znajomych tam się wybierało, ponieważ poziom jest dość wysoki i o to mi właśnie chodziło,
chciałam dać z siebie jak najwięcej.
- Gdzie studiujesz i jaki wybrałaś kierunek?
-Studiuję na Politechnice Lubelskiej na kierunku inżynieria biomedyczna. Celem tych studiów jest
przygotowanie absolwenta do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie eksploatacji, obsługi i
konserwacji aparatury medycznej, obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz obsługi
i produkcji systemów rehabilitacyjnych. Absolwenci są przygotowani do projektowania i wytwarzania
aparatury medycznej oraz udziału w pacach naukowo-badawczych związanych z inżynierią
biomedyczną.
Wywiad przeprowadziła Natalia Wójcik z IIIa

Patrycja wśród kolegów na biwakach w gimnazjum

Chodzę do klasy I c. Bardzo chciałam być w tej klasie, bo to
klasa angielska. W wolnym czasie lubię śpiewać i grać na
gitarze. W tym roku brałam udział w konkursie
recytatorskim „Boże Narodzenie w literaturze” i bardzo się
cieszę, że zajęłam II miejsce, bo konkurencja była duża.

