
Pasja drogą do sukcesu… -  wywiad  

z Danielem Moździerzem absolwentem szkoły                         

w Choczu 
  

Kim chciał Pan zostać we wczesnym dzieciństwie?  
-To zmieniało się dość dynamicznie, jak wszystko w dzieciństwie. Chciałem być biznesmenem, 

konstruktorem, naukowcem, nawet politykiem, od czego obecnie jestem bardzo daleki. Kiedyś myślałem 

też o pisaniu piosenek, co kilka lat później zainspirowało mnie do myślenia nad programem generującym 

muzyczne hity. Okazało się jednak, że ludzkość pracuje nad tym od tysiącleci (chciał tego dokonać już 

Pitagoras, a przez przypadek odkrył zależność boków w trójkącie) i to nie takie proste… Reasumując, 

bywało różnie.                                                                                                          

Które przedmioty lubił Pan, gdy uczęszczał do podstawówki czy liceum?  

Te, na które nie musiałem się uczyć w domu ;). Mam na myśli głównie matematykę, fizykę, a także 

wszystko, co łączy się w logiczną całość. Muszę uczciwie przyznać, że czytanie lektur i nauka dat nie były 

moimi ulubionymi zajęciami. Teraz, z perspektywy czasu, dobrze wspominam wszystkie zajęcia w szkole. 

Jakie ma Pan zainteresowania?  
Interesuję się tworzeniem programów, zarówno dla komputerów PC, smartfonów, jak i dla robotów 

przemysłowych,        z naciskiem na to ostatnie, które nierozerwalnie łączy się z elektroniką, a to z kolei 

moja pasja. Poza tym przez większość mojego życia otaczała mnie mechanika i chciałbym, aby tak zostało. 

Jaki kierunek studiów Pan wybrał? Dlaczego?  

Rok temu, po ukończeniu LO w Pleszewie, wybrałem Automatykę i Robotykę na Wydziale Elektroniki 

Politechniki Wrocławskiej. Wybór nie był trudny, bo – jak to rzadko bywa – serce było zgodne z rozumem: 

te studia dają dobrą pracę           i możliwości rozwoju mojej pasji. Poza tym jako laureat Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej wybierając ten kierunek otrzymałem stypendia 

Politechniki oraz Rady Miasta Wrocławia. W tym roku rozpocząłem kolejny kierunek studiów – 

Mechanikę i Budowę Maszyn. 

Co lubi Pan robić w wolnym czasie?  

W wolnym czasie lubię… spać... A kiedy nie chce mi się spać, wypożyczam rower miejski i wybieram się 

na wycieczke w nieznane.. A tak na serio, podczas wakacji wraz z kolegami z pracy wybieraliśmy się na 

tor kartingowy. Muszę przyznać, że to naprawdę niezwykłe. Ale jestem już dorosły, więc mogłem 

spróbować tej zabawy. A zwyczajne, szczególnie zimowe wieczory lubię spędzać z kolegami ze studiów, 

na przykład tworząc ranking żartów wykładowców lub opowiadając sobie „inżynierskie” dowcipy. 

Dużo czasu poświęca Pan na naukę?  

Na pewno więcej, niż w podstawówce… Ze względu na to, że studiuję to samo, czym się interesuję, trudno 

rozgraniczyć czas poświęcony na naukę od czasu poświęconego na hobby, pasję. Gdybym chciał po prostu 

zaliczyć wszystkie przedmioty i uzyskać tytuł inżyniera, nie musiałbym poświęcać tyle czasu na naukę. 

Tak naprawdę sporo czasu poświęcam na to, czego uczelnia bezpośrednio ode mnie nie wymaga, ale to                  

i tak należy nazwać nauką. 

Jakie ma Pan plany na przyszłość? Jakie ma Pan zawodowe marzenia?  
Sądzę, że przyszłość jest na tyle nieprzewidywalna, że mogę powiedzieć jedno: chciałbym robić coś, co 

będzie mi dawało satysfakcję (i oczywiście pieniądze – jestem materialistą ...). Jeżeli chodzi o marzenia 

zawodowe… Chciałbym być fachowcem, ekspertem w ulubionej dziedzinie. Marzę o tym, że kiedyś będę 

częściej odpowiadał na pytania, niż je zadawał. 

Na pewno ma też Pan marzenia typowo osobiste. Czy mógłby Pan uchylić rąbka tajemnicy? 
Moje marzenia są dość prozaiczne: chciałbym poznać dziewczynę swojego życia, założyć z nią rodzinę, 

być kochającym mężem, ojcem. Moim zdaniem to jest sens życia – rozwijać świat (pracując) i umożliwić 

dalszy rozwój, wychowując dzieci.  

Rodzice są pewnie zadowoleni z Pańskich osiągnięć?  

Nie mogę odpowiedzieć w ich imieniu, ale jestem przekonany, że są ze mnie dumni (jakkolwiek 

nieskromnie to brzmi). Jeżeli chodzi o wizje przyszłości, rodzice nigdy niczego na mnie nie wymuszali                     

i raczej nie będą. Oczywiście, zawsze mogę się ich poradzić, ale decyzję muszę podjąć samodzielnie. 

Na koniec chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na wywiad, to dla mnie ogromny zaszczyt                   

i wyróżnienie. Muszę też zaznaczyć, że mogę dostąpić tego zaszczytu w dużej mierze dzięki pracy 

nauczycieli ZS w Choczu. Z tego powodu kieruję podziękowania i pozdrowienia dla wszystkich 

nauczycieli, w szczególności dla Pań, które uczyły mnie matematyki, bo właśnie matematyka jest 



najbardziej przydatna na studiach technicznych. To dzięki solidnym podstawom nabytym w Choczu                       

z łatwością odniosłem sukcesy w liceum i na studiach.  

                                                                          Pytania do wywiadu przygotowała Oliwia Banaszak. 

 

Urodzony 14 listopada 1996 roku w Pleszewie, jest absolwentem naszej szkoły.  Osiągał bardzo dobre wyniki                            

w nauce. Odznacza się szczególnymi zdolnościami w zakresie nauk ścisłych. Otrzymał medal im. Janiny Klatt dla 

najlepszego absolwenta nauk matematyczno-przyrodniczych. Daniel został uhonorowany wieloma tytułami 

laureata, finalisty, zdobył liczne nagrody oraz wyróżnienia w konkursach.  Daniel założył młodzieżową grupę 

naukowo-techniczną „MDT”, zajmującą się tworzeniem urządzeń elektronicznych oraz programów 

komputerowych. Jest twórcą urządzeń technicznych, m.in. samodzielnego robota autonomicznego typu platforma 

jeżdżąca, sterowników automatów przemysłowych, 5 systemów sterowania CNC dla przecinarek plazmowych, 

jest programistą w językach C (programy dla mikrokontrolerów), C++, Java. 

  

 




