
Wywiad z Justyną, tegoroczną absolwentką ZSEM

1. Jak to się stało, że wybrałaś Elektryk? I dlaczego właśnie teleinformatyk?

Kiedy nadszedł dzień wybrania szkoły średniej, zupełnie nie wiedziałam, którą szkołę 

wybrać. Wiedziałam tylko, że chcę iść do technikum. Przeglądałam różne oferty, 

różnych szkół, jednak nic mnie nie przekonało, dopóki nie zobaczyłam profilu 

„teleinformatyk” w ofercie ZSEM. Nie miałam pojęcia co to za kierunek, dlatego 

postanowiłam trochę poczytać. Gdy okazało się, że jest to związane z informatyką, 

wiedziałam, że wybiorę właśnie ten profil. Czułam się dobrze pracując z komputerem,

nigdy nie miałam z tym większych problemów, dlatego postanowiłam spróbować. 

Trochę się bałam, że nie poradzę sobie w tak dobrej szkole, na takim wysokim 

poziomie, ale nie było tak strasznie. Było warto! 

2. Jak to jest być jedyną dziewczyną w klasie?

Na początku byłam przerażona tym, że będę jedną dziewczyną w tak dużym gronie 

mężczyzn. W krótkim jednak czasie przekonałam się, że mam wspaniałą klasę. 

Zawsze mogłam liczyć na chłopaków zarówno jak chodziło o ciężki materiał z 

przedmiotów zawodowych, ale też prywatnie. Mogę też śmiało powiedzieć, że bez 

nich nie poradziłabym sobie. Brak koleżanki w klasie mi nie dokuczał, ponieważ 

miałam ich kilka w szkole, z nimi widywałam się na przerwach. Bycie jedną 

dziewczyną w klasie nie jest złe, wręcz przeciwnie! Jest bardzo wesoło i nie ma 

niepotrzebnych konfliktów    

3. Zdałaś wszystkie kwalifikacje, czy było trudno?

Kwalifikacje na tym kierunku są trudne. To śmiało mogę powiedzieć. A czy było mi je

trudno zdać? Łatwo nie było  Musiałam włożyć trochę pracy i poświęcić czas na 

naukę i ćwiczenia, ale dzięki temu mam teraz dyplom technika. Więc według mnie 

stopień trudności zależy od tego, ile damy z siebie. Trochę nauki i zdobycie technika 

nie jest takie straszne jak mogłoby się wydawać.

4. Czy zamierzasz pracować w swoim zawodzie i co chciałabyś robić w przyszłości?

Chciałabym  rozwijać się i pracować w zawodzie. W końcu starałam się o to cztery 

lata, ale czy będę, tego nie wiem. Na pewno będę dążyć do tego, żeby tak było. W 

przyszłości chciałabym założyć własną firmę, działalność gospodarczą. Stworzyć coś 

swojego.



5. Czy sądzisz, że technikum to dobry wybór, czy poleciłabyś tę szkołę młodszym 

koleżankom?

Jasne! Technikum to najlepszy wybór dla osoby, która wie mniej więcej, w którym 

kierunku chce iść. Nie Dość, że po skończeniu szkoły mamy zawód, to jeszcze maturę,

więc możliwość pracy i studiowania. Technikum według mnie daje nam więcej 

możliwości w porównaniu z  liceum. Polecam technikum każdej młodszej koleżance, 

która zastanawia się co wybrać. Wiem, że dziewczyny są często przerażone taką 

ilością chłopaków w szkole czy klasie. Nie ma się czego bać i obawiać! Wręcz 

przeciwnie, świetna atmosfera gwarantowana przez cztery lata  

6. Co najbardziej lubiłaś w elektryku?

Oczywiście moją wspaniałą klasę!  W Elektryku jest świetna atmosfera, to trzeba 

przyznać. Nie jest sztywno i nudno a luźno i zabawnie. I to chyba lubiłam najbardziej. 

Na pewno będę miło wspominała tą szkołę i ludzi, których w niej poznałam. 

7. Gdybyś miała podjąć decyzje raz jeszcze to …

Wybrałabym ZSEM. Dlaczego? Po pierwsze szkoła dobrze przygotowuje do matury i 

przede wszystkim do egzaminów zawodowych. Jeszcze cztery lata temu nie 

pomyślałabym, że uda mi się zdać egzaminy zawodowe i uzyskać tak dobre wyniki na

maturze. Po drugie wybrałabym drugi raz tą szkołę dla tej atmosfery i świetnych 

czterech lat wśród tak wspaniałych ludzi. Mówię tu zarówno o rówieśnikach jak i 

nauczycielach, z którymi zawsze można było się pośmiać.

8. Jakie masz plany na najbliższą przyszłość?

W najbliższej przyszłości planuję zdobyć doświadczenie i zacząć studia. Chciałabym 

pogodzić te dwie rzeczy ze sobą. Potem myślę o założeniu jakiejś własnej 

działalności.

Życzymy sukcesów w realizacji planów.

Dziękuję! 


