
 

  

    

WYWIAD Z BARTKIEM 
MATYSSKIEM- uczniem kla-
sy 7d, który zakwalifikował się 
do kolejnego etapu konkursu 
historycznego  

  
- Witaj, Bartek, jak się czujesz z 
tym, że dostałeś się do dalsze-
go etapu konkursu?  
- Czuję się bardzo dobrze i wszy-
scy są ze mnie dumni.   
- Powiedz, co czułeś, kiedy prze-
chodząc na zdalne naucza-
nie, dowiedziałeś się o przełoże-
niu konkursu?  
- Nie mogłem się doczekać, kie-
dy go wznowią.  
- Opowiedz proszę, jak przygoto-
wałeś się do tego przedsięwzię-
cia?  

- Przede wszystkim od ok. 9 
miesięcy bardzo intensywnie 
interesuję się historią, a w szcze-
gólności wczesnym średniowie-
czem.  
- A jakie książki przeczytałeś i z 
kim porozmawiałeś, aby przygo-
tować się do tego konkursu?   
- Wspomagałem się 3 lub 4 
książkami historycznymi, do 
których zaglądałem, gdy potrze-
bowałem informacji.  
- Dobrze, jeśli mo-
żesz, przypomnij, proszę, na jaki 
temat był ten konkurs?  
- To był pierwszy etap konkur-
su “Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego- od Cedyni do Orszy”. 
Trzeba było nauczyć się wszyst-
kiego od chrztu Polski do zjed-
noczenia Polski przez Władysła-

wa Łokietka.  

- Bartek, wiesz już może kiedy 
odbędzie się następny etap?  
- Wiem tylko tyle, że odbędzie 
się po Nowym Roku.  
- To jeszcze trochę czasu, za-
cząłeś już przygotowania?  
- Tak, oczywiście.  
- A więc moje ostatnie pytanie, 
czy zamierzasz wykorzystać 
jakoś swoją wiedzę historyczną 
w przyszłości?   
- Raczej nie, jeśli będę z niej 
korzy-
stał, to ra-
czej tylko 
hobby-
stycznie.  
- Dziękuję 
za wywiad 
i oczywi-
ście życzę 
powodze-

      
 Jakie przedmioty w na-
szej szkole należą do ulubio-
nych? 

Sprawdźcie wyniki ankiety przeprowadzonej 
przez naszych dziennikarzy. 

Jak cię widzą, tak cię … rysują, czyli nauczyciele w głowie uczniów 

 
  

Każdy inaczej patrzy na 
poszczególnych nauczycie-
li. Jedni skupią się na ich 
charakterystycznych  czyn-
nościach, a inni na towa-
rzyszących im rzeczach. 
Dzięki temu powstało kilka 
rysunków nauczycieli 
poszczególnych 
przedmiotów.  

Czy rozpoznasz o 
kogo chodzi? 

Wywiad przeprowadził  
Krzysiu Latos 
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