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 Wywiad z perełką Reja  

- Aleksandrą Stanek 
 

 

Maślarz Maria: Jaki jest Twój ulubiony przedmiot?  

Stanek Aleksandra: Właściwie nie mam ulubionego przedmiotu, 

jednak chyba najwięcej czasu poświęcam biologii i matematyce. 

 

Maślarz Maria: Który przedmiot sprawia Tobie największą trudność?  

Stanek Aleksandra: Żaden nie sprawia mi jakiejś szczególnej 

trudności, jednak gdybym musiała wybrać to wskazałabym chemię. 

Maślarz Maria: Ile czasu poświęcasz nauce?  

Stanek Aleksandra: To zależy. Obecnie przygotowuję się  

do Olimpiady Biologicznej, więc muszę poświęcić nauce więcej czasu, 

jednak każdy czasem potrzebuje trochę odpoczynku, także nie spędzam 

całych dni nad książkami. 

Maślarz Maria: Kim chciałabyś zostać w przyszłości?  

Stanek Aleksandra: W przyszłości chciałabym zostać lekarzem 

wojskowym. 

Maślarz Maria: Gdzie chciałabyś studiować?  

Stanek Aleksandra: Chciałabym studiować na Uniwersytecie 

Medycznym w Łodzi. 
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Maślarz Maria: Jakie przedmioty planujesz zdawać na maturze? 

Stanek Aleksandra: Planuję zdawać rozszerzoną matematykę,  

chemię i biologię. 

Maślarz Maria: Za jakie osiągnięcia otrzymałaś Stypendium Prezesa 

Rady Ministrów? 

Stanek Aleksandra: Myślę, że głównie za wysoką średnią ocen.  

Poza tym brałam udział w konkursach przedmiotowych, np. w Turnieju 

Sprawności Językowej. Zawsze staram się udzielać we wszelkich 

szkolnych przedsięwzięciach, co także mogło wpłynąć na to,  

że przyznano mi to stypendium. 

Maślarz Maria: Jakich wskazówek udzieliłabyś uczniom ubiegającym 

się o to Stypendium?  

Stanek Aleksandra: Chyba jedynym sposobem na otrzymanie 

stypendium jest systematyczna praca. Ponadto nie powinni się  

oni skupiać wyłącznie na nauce, tylko na różnej aktywności  

na rzecz szkoły, ponieważ nie tylko oceny decydują o tym,  

czy uzyskamy stypendium. 

Maślarz Maria: Co Cię motywuje do nauki?  

Stanek Aleksandra: Jestem bardzo ambitną osobą, więc uzyskiwanie 

dobrych ocen daje mi dużą satysfakcję i motywuje do dalszej nauki. 

Poza tym niemałą motywacją jest chęć studiowania na wymarzonej 

uczelni i spełniania się zawodowo w przyszłości. 

Maślarz Maria: Jakie masz zainteresowania? 

Stanek Aleksandra: Bardzo lubię wszelkiego rodzaju aktywność 

fizyczną, szczególnie grę w siatkówkę. W wolnych chwilach często  

także czytam książki. 
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Maślarz Maria: Dziękuję za wywiad.  

Stanek Aleksandra: Dziękuję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


