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Nazywam się Karolina Wojtuściszyn, mam 19 lat, jestem uczennicą Zespołu Szkół 
Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze. Mieszkam w niewielkiej 
miejscowości nieopodal Zielonej Góry – Drzonowie.  

Moją najmocniejszą cechą charakteru jest empatia, dlatego tak silnie angażuję się w akcje 
charytatywne. Kocham zwierzęta, jestem dumną posiadaczką psów dwóch  rasy shar pei                      
i jednego jamnika. Systematycznie odwiedzam schronisko dla  bezdomnych zwierząt, bo ich 
los nie jest mi obojętny. Dzięki pewności siebie i  operatywności często udaje mi się uzyskać 
pomoc dla innych, dla potrzebujących. 

Jestem inicjatorką wielu akcji charytatywnych na terenie szkoły i poza nią. Do stałych należą: 
akcja oddawania krwi w szkole, współpraca z DKMS-em, propagowanie idei pierwszej 
pomocy, pomoc dzieciom autystycznym. 

Najwięcej mojego wolnego czasu poświęcam fotografii, która jest moją pasją, co pozwala mi 
na uwiecznieniu nowych, nieznanych, niezwykłych miejsc. 

  

 

 



 

 

 

Nazywam się Marceli Urbański, mam 19 lat,  jestem uczniem Zespołu Szkół 
Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze. Pochodzę z niewielkiej miejscowości 
położonej na skraju Dolnego Śląska- Ruszowa. Na co dzień przebywam w Zielonej Górze. 

Za moje najmocniejsze strony charakteru uważam to, że jestem ambitny, zaradny, pracowity  i 
łatwo nawiązuję kontakty. Lubię podejmować wyzwania i stawiać im czoło, mierząc się                                               
z własnymi słabościami. 

Interesuję się przede wszystkim technologią, sportem, działalnością charytatywną, nowinkami 
naukowymi.  

Moje największe osiągnięcia pochodzą z okresu mojej edukacji. Od początku nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej jestem w czołówce najlepszych uczniów w szkole. W  roku szkolnym 
2016/17 uzyskałem najwyższą średnią, tym samym kwalifikując się do prestiżowego 
wyróżnienia, jakim jest stypendium Rady Ministrów. Brałem i biorę udział w licznych 
konkursach z większym lub mniejszym powodzeniem, przez co buduję moją pozycję wśród 
rówieśników.  

 



 

NASZ PROJEKT 

 

 

 

 

Celem projektu jest, według nas, redefiniowanie słowa „praca organiczna”. Termin ten 
jest ściśle związany z terminem pracy u podstaw. Dlatego my, jako młodzi uczestnicy konkursu 
„praca organiczna 2.0” , zdecydowaliśmy się ukazać co jest dla nas najważniejsze w formie 
projektu „Fabryka Organiczna”. Podstawową formą do przekazywania aktualności związanych 
z naszymi działaniami jest strona internetowa. 

W naszym projekcie skupiliśmy się głównie na zintegrowaniu ze sobą społeczeństwa, pomocy 
innym oraz zdobyciu środków pieniężnych na realizację założonych przez nas celów. 

NASZA OPIEKUNKA 

Pani Profesor Anna Roszak – opiekunka uczestników projektu Praca Organiczna 2.0 - 
lubuskie 

1. Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze i etyki w Zespole Szkół 
Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze.  
 

2. Współautorka podręczników do historii dla szkół ponadgimnazjalnych wydawnictwa 
OPERON do podstawy z 2002 r. oraz 2012 r.  
 

3. Współautorka scenariuszy i materiałów pomocniczych dla nauczyciela oraz zeszytów 
ćwiczeń wydawanych przez wydawnictwo OPERON.  
 

4. Egzaminator egzaminu maturalnego z historii oraz wiedzy o społeczeństwie.  
 

5. Wieloletni współpracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego, co zaowocowało między 
innymi udziałem uczniów ZST w międzynarodowym projekcie naukowym THIEC 
(Teaching History for a Europe in Common – Nauczać bolesnej przeszłości 2011 – 
2014), udziałem w licznych konferencjach naukowych tym międzynarodowych.  



 
6. Zainteresowania:  

- podróże i zwiedzanie miejsc jak najbardziej historycznych,  

- fotografia,  

- książki, 

- sztuka (zwiedzanie, niestety nie tworzenie).  

 

 

 

 


