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KILKA SŁÓW OD REDAKCJI 
 

Drodzy Czytelnicy! 

 Proponujemy dziś Państwu wydanie specjalne 

gazetki szkolnej ,,Uczniak”. Powstało ono z okazji 

niezmiernie szacownego jubileuszu stu lat Szkoły Podstawowej w Brzeźnie. Tak 

ważna okazja zobowiązuje. Postanowiliśmy zatem szczególne miejsce 

poświęcić osobom, które w sposób znaczący wpłynęły i wpływają na kształt 

naszej szkoły.   

 W naszej jubileuszowej gazetce nie mogło zabraknąć kartek z kalendarza 

z ważnymi informacjami z historii szkoły i archiwalnych zdjęć, na których być 

może rozpoznacie Państwo samych siebie, członków swoich rodzin, przyjaciół 

czy sąsiadów. Niewątpliwie staną się one okazją do wielu wzruszeń. Poznając 

migawki z historii szkoły, będziecie Państwo mogli raz jeszcze przeżyć z nami 

te ważne chwile.   

 Piszemy też o naszej codzienności, prezentując szkołę okiem dyrektora 

i z perspektywy sekretariatu. Odwiedzamy bibliotekę i gabinet pedagoga 

szkolnego. Postanowiliśmy zadbać też o przypomnienie sylwetki patrona naszej 

szkoły – Jana Brzechwy. Tym razem jednak spoglądamy na niego oczami 

dzieci. W tym numerze publikujemy wybrane prace związane z jego osobą.  

Są to fragmenty mów pochwalnych pisanych przez starszych uczniów naszej 

szkoły oraz prace plastyczne prezentujące tę nieprzeciętną postać, wykonane 

przez najmłodsze dzieci. 

Warto też zajrzeć  

w przyszłość naszej szkoły. 

O planach opowiedział nam 

pan dyrektor Adam 

Hamerski. Nasi koledzy 

natomiast podzielili się  

z nami swoimi szalonymi 

pomysłami na  szkołę 

przyszłości. Życzymy zatem 

niezapomnianych wrażeń 

i miłej lektury! 

 

Redaktor naczelna: Kinga Jaśkowiak 

 

Rys. Sandra Pasik 
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Klasa I – rok 1968 

Klasa VII – rok 1956 

Lata 1964-66 

Lata 1964-66 

Lata 1964-66 

Rocznik 1987 

Otwarcie szkoły po 

przebudowie 1968, 

dyrektor Bogusław 

Migdalski 

Pożegnanie klasy VIII, 

rok 1968 

Szkoła przed remontem 

kapitalnym 

Wygląd sali lekcyjnej 

po remoncie 
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Jutro w mojej szkole 
 

 Obudziłam się. Byłam jeszcze bardzo zaspana, więc nie zdawałam sobie 

sprawy z tego, gdzie jestem. Chwilę poleżałam, potem zerknęłam na telefon. 

Była godzina 5.15, a ja leżałam na podłodze. Przez duże okno bez problemu 

przebijały się promienie ciepłego słońca, które raziło mnie w oczy. 

Postanowiłam już wstać. I wtedy zdałam sobie sprawę… 

 Byłam w jasnym, nieznanym mi pomieszczeniu. Śnieżnobiałe ściany 

doskonale kontrastowały z szarymi panelami na podłodze. Pokój wypełniony 

był białymi, przeszklonymi biurkami, na których leżały tablety. Każde biurko 

miało swój własny, wyglądający na wygodny, fotel. W kątach pomieszczenia 

stały szklane regały z dziwnymi, błyszczącymi książkami oraz czymś w rodzaju 

pomocy naukowych – na półkach stały modele ludzkiego serca, mikroskopy, 

a w kącie typowy szkolny „kościotrup“ do nauki biologii. Od zwykłego różnił 

się tym, że jego kości mieniły się kolorem błękitnym. Kiedy tak na niego 

patrzyłam, pomachał do mnie prawą ręką… ale przecież szkielety się nie 

ruszają. Uznałam, że to najzwyklejsze złudzenie optyczne. Zauważyłam, że na 

jednej ze ścian było wyświetlone jakieś zadanie z biologii. Było ono bardzo 

intrygujące, zawierało zupełnie inny materiał od tego, którego uczyli nas  

w szkole. Postanowiłam spojrzeć jeszcze raz na książki. Bardzo zdziwiły mnie 

ich tytuły – „Historia Hologramu“, „Kłamstwa i Sekrety Edukacji XXI wieku“ 

oraz „Osiem Oceanów“. Nie mogłam nic zrozumieć. Przecież chyba nadal jest 

XXI wiek… 

 I wtedy zdałam sobie sprawę z tego, 

gdzie jestem. To musi być jakaś klasa. Ale 

za nic w świecie nie mogłam sobie 

przypomnieć, jak się tutaj znalazłam… 

Jedyne, co pamiętałam, to lekcja biologii. 

Była bardzo nudna, więc chyba zasnęłam. 

Ale jak mogłam się tu dostać? Ta „szkoła“ 

wydawała się jakaś niecodzienna, jakby 

„z innego świata“. Ponownie spojrzałam  

na wyświetlone zadanie. „Człowiek ma 25 

układów“. Przeczytałam to zdanie wiele 

razy. Przecież człowiek ma kilka układów,  

a nie 25! Ktoś musiał się pomylić! 

 Byłam bardzo zdenerwowana –  

z jednej strony chciałam wracać, ponieważ 

bałam się tej nowej rzeczywistości, której 

nie rozumiałam. A z drugiej strony byłam 

spragniona nowych doświadczeń, chciałam Rys. Mateusz Toruński 
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dokładnie zbadać to miejsce. Z racji tego, że nie wiedziałam jak wrócić, 

postanowiłam wybrać drugą opcję. 

 Na końcu klasy dostrzegłam parę przeszklonych drzwi. Kiedy do nich 

dotarłam, jeszcze raz spojrzałam na klasę  i zauważyłam coś bardzo dziwnego. 

Szkielet odszedł – pomyślałam, ale od razu wyrzuciłam tę myśl z głowy – 

szkielety nie chodzą. 

 Otworzyłam drzwi i znalazłam się na obszernym, białym korytarzu 

wypełnionym szkolnymi szafkami. Były one duże, szare – wyglądały, jakby 

można było w nich schować kurtkę i wiele książek. W ścianach korytarza było 

kilka przeszklonych drzwi. 

 Na jednej ze ścian widniały dyplomy. Kątem oka zerknęłam na jeden 

z nich. Ujrzałam datę „26 września 

2109“. „Chyba mi się przewidziało“ – 

pomyślałam, ale kiedy podeszłam 

bliżej, okazało się, że się myliłam. 

Reszta dyplomów miała podobne daty. 

„2114, 2099, 2104“ – wyczytywałam. 

Chyba zrozumiałam. Poznałam układ 

klas, budowę korytarza… 

 Miejsce, w którym się znalazłam, 

było moją szkołą w przyszłości. 

Wszystko się zgadzało. Nowoczesne 

wyposażenie, poruszające się szkielety 

(teraz już nie miałam wątpliwości) oraz nowe informacje. Jednego jeszcze nie 

pojęłam. Jak ja się tu znalazłam?  

 W pewnej chwili zrobiłam się bardzo senna. Marzyłam już tylko o tym, 

aby położyć się do łóżka i zasnąć. Oczy same się zamykały, nogi chwiały się 

niebezpiecznie. Wiedziałam, że zaraz to nastąpi. Z wycieńczenia upadłam 

na podłogę.  

 Obudziłam się. Był słoneczny, czerwcowy poranek, a ja siedziałam 

w przepełnionej uczniami klasie. Od razu ją poznałam – była to klasa z mojej 

współczesnej szkoły. Przed nami doskonale mi znana pani od biologii 

z zafascynowaniem opowiadała o jakimś wyjątkowo nudnym temacie.  

Na tablicy widniała notatka o układach. Kiedy zobaczyłam to słowo, 

uśmiechnęłam się sama do siebie (kilku kolegów spojrzało na mnie  

z zażenowaniem). Postanowiłam, że najlepiej będzie, jak nikt nie dowie się  

o mojej przygodzie, więc zaczęłam szybko przepisywać notatkę z tablicy, zanim 

nauczycielka ją zmaże. Z pośpiechu odruchowo zapisałam, że człowiek ma 

dwadzieścia pięć układów, ale nie poprawiłam tego. Przecież to nie błąd…      

Kornelia Jędrzejczak 

Rys. Nadia Pasik 
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Moja szkoła za sto lat… 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Budynek szkoły będzie prostokątny  

i przeszklony. W szkole będą trzy piętra 

i piwnica, a obok powstanie duża hala sportowa 

i zadaszony plac zabaw. Uczniowie będą 

zaopatrzeni w laptopy zawierające treści 

wszystkich podręczników. Nauczycieli zastąpią 

roboty, a lekcje codziennie będą prowadzone  

od 10.15 do 17.10. 

Antonina Graczyk 
 

Za sto lat w mojej szkole będą 

ruchome okna zmieniające 

miejsce w zależności od potrzeb. 

W przerwach będziemy mogli 

skorzystać z pokoju do gier.  

W szkole będzie działała 

stołówka, a na korytarzach 

spotkamy roboty przygotowujące 

na naszą prośbę kawę i kakao. 

Do szkoły będziemy przybywać 

latającym autobusem. 

Jakub Paluch 
 

Moja szkoła za sto lat będzie 

wyglądała trochę inaczej niż dziś. 

Będzie bardzo nowoczesna. Ściany 

wszystkich sal lekcyjnych będą 

biało-niebieskie, a ławki i krzesła – 

białe. We wszystkich 

pomieszczeniach, w których 

będziemy mieć zajęcia znajdą się 

interaktywne tablice i komputery  

z podświetlaną klawiaturą. Mknąc 

każdego ranka do szkoły, będziemy 

unosić się nad naszymi domami 

i podziwiać je z lotu ptaka.  

W budynku szkoły będziemy słyszeć 

muzykę taneczną, która  

od razu wprawi nas w dobry humor. 

Nicole Kubacha 

Rys. Adam Gorbeczka 
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Moja szkoła za sto lat… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przyszłości w mojej szkole wszystko będzie niebieskie. 

Zwyczajne drzwi zostaną zastąpione mechanicznymi wrotami 

otwieranymi jednym gestem dłoni. Okna będą jak lustra 

weneckie, dzięki czemu swobodnie będziemy mogli 

obserwować wszystko w każdej wolnej chwili. Szkolne tablice 

zostaną zastąpione interaktywnymi, a na miejscu wszystkich 

projektorów znajdą się stucalowe telewizory. 

Rafał Kanty 
 

Chciałabym, aby moja szkoła za sto 

lat była bardzo nowoczesna. 

Posiadałaby wtedy wielkie okna  

oraz automatyczne drzwi. Byłaby  

w kolorze srebrnym.   

Do unoszącej się w przestrzeni 

szkoły latałyby autobusy. W środku 

byłyby ruchome schody. W salach 

mieściłyby się nowe tablety, dzięki 

którym nie byłoby książek. 

Klaudia Szymczak 

 
 

 

 

Moja szkoła za sto lat będzie 

wyposażona w nowoczesne okna  

i ekrany słoneczne, które zapewnią jej 

świetny wygląd. Pod szkołą powstanie 

ogromny parking podziemny,  

na którym nauczyciele będą mogli 

bezpiecznie zostawiać swoje 

nowoczesne samochody. Na dachu 

budynku znajdzie się lądowisko 

dla helikopterów. Za budynkiem 

będzie boisko o nowoczesnej 

konstrukcji z zamykanym dachem,  

co umożliwi korzystanie z niego 

w deszczowe dni. Zimą plac będzie 

ogrzewany poprzez specjalny system 

cieplny. 

Michał Koperski 

 

Rys. Justyna Gorbeczka 
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Dzieci są ciekawe świata 
Wywiad z panem Adamem Hamerskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej  

w Brzeźnie 

 

 Redakcja: Z naszego punktu widzenia od zawsze to Pan stoi na czele 

szkoły w Brzeźnie.  Jak długo „rządzi” Pan naszą szkołą? 

 Pan Dyrektor: Nie „rządzę” szkołą, tylko nią kieruję, a „rządzą” nią: 

rodzice, nauczyciele, uczniowie, ponieważ szkołę tworzy społeczność, która jest 

samorządna. Kieruję nią już dziewiętnaście lat, czyli … od 1999 roku. 

 Redakcja: Ma Pan ogromne doświadczenie w pracy na stanowisku 

dyrektora szkoły. Łatwo czy trudno pełnić tę funkcję? 

 Pan Dyrektor: Łatwo jest pracować z dziećmi, nauczycielami. Znacznie 

mniej lubię pracę przy biurku, kiedy trzeba zająć się dokumentami, a niestety 

jest ich całe mnóstwo. 

 Redakcja: Co uważa Pan za swój największy sukces? 

 Pan Dyrektor: Sukcesem jest to, że szkoła cały czas istnieje i ma się 

dobrze, to, że nasi absolwenci przyjmowani są do szkół, które sobie wymarzyli. 

Dla mnie bardzo ważne jest też to, że mamy sieć, która łączy wszystkie 

komputery, z których korzystają uczniowie i nauczyciele. Każda sala 

wyposażona jest w projektory oraz tablice multimedialne lub ekrany 

projekcyjne.  Pracujemy nad powstaniem pracowni fizycznej i chemicznej. 

Mamy już dygestorium oraz cały sprzęt niezbędny do przeprowadzania 
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doświadczeń. W szkole działa wifi. 

Udało nam się wygospodarować nowe 

pomieszczenia na bibliotekę i oddział 

przedszkolny. Przy szkole funkcjonuje 

ogólnodostępny plac zabaw i boisko 

wielofunkcyjne. Już za chwilę 

powstaną przy nim szatnie z toaletami, 

z których będziemy mogli korzystać 

wszyscy. Do szkoły zostanie 

doprowadzony światłowód. Pozwoli to 

na lepsze funkcjonowanie Sieci Szkolnej. Z całą pewnością nasza szkoła 

zasługuje na miano szkoły XXI wieku. Przez cały czas staramy się też ją 

rozwijać. Dbamy o wyposażenie i nowoczesne metody nauczania. Na zajęciach 

korzystamy z tablic interaktywnych, dzięki czemu lekcje są i atrakcyjne,  

i nowoczesne. Od września w szkole będziemy mogli zaproponować naszym 

uczniom dodatkowe zajęcia rozwijające ich wiedzę i pasje, które będziemy 

realizować w ramach projektu „Uczeń z pasją”. Na ten temat więcej dowiecie 

się po wakacjach. Bardzo mnie cieszy współpraca z rodzicami, organizacjami  

i instytucjami funkcjonującymi w lokalnym środowisku oraz organem 

prowadzącym szkołę. Dzięki niej udaje nam się zrealizować wiele ciekawych 

projektów. Wszystko to, co się dzieje w szkole, możliwe jest dzięki  

wszystkim pracownikom, którzy są nie tylko dobrze przygotowani  

do wykonywania swoich obowiązków, ale też twórczy i otwarci na nowe 

wyzwania. 

 Redakcja: Jakie inne plany ma nasza szkoła na najbliższy czas? 

 Pan Dyrektor: Myślę, że najpierw trzeba skończyć rok szkolny i odebrać 

wyniki gimnazjalistów, podsumować ten rok, ustalić plany i priorytety 

na kolejny. Potem planujemy wybudować szatnie przy boisku szkolnym  

i remont sali nr 7, przygotować drugie wejście do budynku szkoły 

przystosowane dla niepełnosprawnych. Z inicjatywy osób współpracujących  

ze szkołą będziemy uczestniczyć w realizacji „Budżetu Obywatelskiego”. Mam 

nadzieję, że w efekcie naszych wspólnych działań będzie zamontowany  

w naszej szkole monitoring.  To plany na wakacje. Naszym celem na przyszłość  

jest przykrycie balonem boiska, tak, by mogło funkcjonować jako sala 

gimnastyczna. W związku z obchodami stulecia szkoły planujemy nadanie 

sztandaru naszej placówce. Mamy nadzieję, że uda nam się zdobyć środki 

finansowe na ten cel. 

Rys. Nikola Gauza 
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 Redakcja: Czy na koniec możemy poprosić o opowiedzenie nam  

o najtrudniejszej i najzabawniejszej sytuacji związanej z byciem dyrektorem 

szkoły? 

 Pan Dyrektor: Najtrudniejszą sytuacją było, gdy zatrudniłem nauczyciela 

języka angielskiego, a on po dwóch dniach zwolnił się ze stanowiska. Potem 

było bardzo trudno znaleźć nowego nauczyciela. Najzabawniejsza sytuacja 

dotyczyła sprawdzianu klasy szóstej, który wypadł bardzo kiepsko. Chodziłem 

przybity po szkole, a jeden z uczniów starał się mnie pocieszyć. Powiedział mi, 

że jestem dyrektorem, muszę „przyjąć to na klatę” i dalej działać.  

 Redakcja: Panie Dyrektorze, pracuje Pan i z dziećmi, i z dorosłymi. 

Który z tych rodzajów pracy uważa Pan za ciekawszy? 

 Pan Dyrektor: Lepiej pracuje się z dziećmi, ponieważ są ciekawe świata, 

otwarte na nowe projekty. 

 Redakcja: Miło nam to słyszeć… I tym optymistycznym akcentem 

zakończymy naszą rozmowę. Dziękujemy za wywiad. 

 Pan Dyrektor: Również dziękuję. 

Rozmawiały: Kinga Jaśkowiak, Agata Pleszewa 
 

Dziękujemy za pracę dla nas w ubiegłym roku szkolnym! 

Supertrio…  czyli nasz Samorząd Uczniowski 

 
W ubiegłym roku szkolnym Samorząd 

Uczniowski tworzyły trzy sympatyczne 

dziewczyny, łagodne i delikatne, ale też świadome 

swojego wpływu na życie szkoły. 

Klaudia Szymczak z obecnej klasy III 

gimnazjum - przewodnicząca, Oliwia Balcerek z 

klasy VIII – jej zastępczyni i Weronika Cierzniak z klasy VII – skarbnik -  to 

osoby, których pracę charakteryzowała energia i charyzma, konieczne,  

by pracować w SU.  

Samorząd ma za zadanie pomagać innym w rozwiązywaniu problemów. 

Często trzeba współpracować z dyrektorem czy nauczycielami – mówi Klaudia. 

Pracując w SU bierzemy też udział w uroczystościach szkolnych i zewnętrznych, 

na których reprezentujemy naszą szkołę. Jednocześnie staramy się, by dużo się 

działo- dodaje Oliwia Organizujemy konkursy i dyskoteki, a przy okazji dobrze 

się bawimy! Właśnie, bycie w Samorządzie Uczniowskim to też dobra zabawa! – 

dodaje Weronika.       Kinga Jaśkowiak, Agata Pleszewa 
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Czterdzieści lat w naszej szkole 

Kwiaty dla Pani Irenki!!! 

 

 Razem z jubileuszem naszej szkoły, świętujemy rocznicę pani Ireny 

Wylegały - Jankowskiej, która 1 września 1968 r. rozpoczęła pracę w naszej 

szkole. A potem były kolejne lata i wiele, wiele lekcji.  

Pani Irena Wylegała - 

Jankowska, z wykształcenia 

biolog, uczyła w naszej 

szkole, jak sama mówi, 

właściwie wszystkich 

przedmiotów. To specyfika 

małych szkół – dodaje.  

Wielokrotnie trzeba 

wykonywać bardzo różne 

zadania, np. zastępować nieobecnych       

kolegów, uczących różnych przedmiotów.  

Dziś pani Irenka mogłaby nauczyć wiele wszystkich, którzy związani są  

ze szkołą. Jak dostrzegła nasza rozmówczyni, szkoła znacząco się zmieniła. 

Do szkoły na dobre wkroczyła nowoczesność, pojawiły się nowe 

technologie. Kiedyś sporo pomocy naukowych trzeba było wykonywać ręcznie, 

pod tym względem jest na pewno łatwiej i atrakcyjniej. 

 Specyfika pracy i charakter szkoły, istota bycia nauczycielem pozostała 

jednak taka sama.  

Zawód nauczyciela nigdy nie należał do łatwych. Wybierając go, trzeba 

zdawać sobie sprawę, że pracuje się z żywymi ludźmi – taka sytuacja zakłada 

również bycie obserwowanym – zarówno przez nauczycieli, uczniów, jak  

i rodziców. Każdy nauczyciel musi też być gotowym do pracy nie tylko w szkole, 

ale też w domu. Każde zajęcia trzeba przecież przygotować, sprawdziany – 

opracować, a potem sprawdzić. Dla mnie sporym wyzwaniem było 

przygotowanie doświadczeń chemicznych, kiedy uczyłam tego przedmiotu. 

Najpierw zawsze musiałam je wykonać w domu, żeby mieć pewność, że  

na zajęciach wszystko wyjdzie jak należy.  

 I wychodziło… Przez czterdzieści lat.  

 Dziękujemy i życzymy spełnienia marzeń! 
 

Magdalena Janicka, Julia Kanty 

Z wizytą w naszej szkole 
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Z wizytą w świecie książek  

Bibliotekarska „wiedza tajemna” 
 

 Nasza szkoła dysponuje 

biblioteką, w której znajduje się 

około trzech tysięcy książek. To, 

jak znaleźć ten właściwy tytuł 

wymaga wiedzy niemal tajemnej. 

Nad biblioteką czuwa pani 

Violetta Nowak, która najpierw 

skatalogowała wszystkie te 

woluminy, a teraz dba o nie jak 

o własne.  

Chcemy myśleć, że 

niezależnie od zmian 

cywilizacyjnych i wszechobecnych 

smartfonów biblioteka jest nam 

potrzebna dziś tak jak kiedyś.  

Z punktu widzenia uczniów ważne 

jest, że dzięki niej możemy szybko dotrzeć do potrzebnej lektury. Z drugiej 

strony pamiętamy, że to ona pozwala rozwijać pasje naszych kolegów: 

-Muszę przyznać, że uczniowie najczęściej przychodzą po lektury. Na pewno 

największą popularnością cieszy się cykl przygód Harrego Pottera. Jedna 

uczennica czyta go niemal ciągle. Maluchy chętnie sięgają po bajki. Z moich 

obserwacji wynika, że małe dzieci z klas I-III częściej odwiedzają bibliotekę. 

Wolałabym oczywiście, żeby starsi uczniowie również chętniej tutaj zaglądali. 

Staram się dbać, by każdy z was znalazł tu coś dla siebie. Zależy mi też  

na nowościach.  

Oczywiście, nie jest tajemnicą, że żeby pracować w bibliotece, trzeba 

kochać książki. Ta prawda dotyczy również pani bibliotekarki z naszej szkoły, 

która sama przyznaje, że dla niej są one właściwie jak nałóg, chociaż 

pozytywny. Pani Nowak zdradziła nam też, że tak naprawdę jej przygoda  

z książką zaczęła się jeszcze w szkole podstawowej, kiedy to sama stała się 

autorką… książki o przyjaciółce, która w świecie fikcji spotkała się ze swoim 

idolem. Dowiedzieliśmy się, że był  nim bardzo kiedyś popularny piosenkarz - 

Shakin Stevens.  

Magdalena Janicka, Julia Kanty, Maks Dopierała,  

Szymon Gręda, Martyna Obarska  
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Dzień dobry, szkoła w Brzeźnie 
 

 Nie od dziś wiadomo, że sekretariat jest wizytówką szkoły. Naszą 

tworzy pani Arleta Szulc, sekretarka. To do niej trafiają wszyscy, którzy 

odwiedzają naszą szkołę po raz pierwszy. Pani sekretarka pełni bardzo 

złożoną funkcję trochę księgowej, trochę asystentki, a trochę psychologa. 

Kulisy swojej pracy zdradziła naszym kolegom.  

 Redakcja: Jest Pani osobą, którą widzimy w szkole codziennie. Jak długo 

pracuje Pani w placówce w Brzeźnie? 

 Pani Arleta Szulc: Dość długo. Pracuję w szkole dokładnie od 1 kwietnia 

2008 roku. I to nie żart, choć data dość ciekawa. 

 R.: Czy praca sekretarki jest trudna? 

 P. A.Sz.: Zdecydowanie tak. Trzeba znać wiele skomplikowanych 

przepisów prawnych, które ciągle się zmieniają, a ja muszę być na bieżąco.  

 R.: Ale, mimo wszystko, wybrała Pani ten rodzaj pracy. Dlaczego? 

 P. A. Sz.: Powodów jest wiele. Lubię ciągły kontakt z innymi,  

a w sekretariacie szkolnym spotyka się wiele 

różnych osób. Potrafię też odnaleźć się w pracy 

za biurkiem, z dokumentami. 

 R.: Zawsze, kiedy wchodzimy 

do sekretariatu, praca wre. Ile rzeczy robi Pani 

jednocześnie?  

 P. A. Sz.: Rzeczywiście, pracując 

w sekretariacie, trzeba mieć podzielną uwagę. 

Jednocześnie słucham poleceń dyrektora, 

analizuję przepisy prawne i prowadzę dokumentację szkoły, rozmawiam  

przez telefon, sporządzam notatki służbowe…  

 R.: Dla nas to i tak za dużo, a dodajmy, że często proszą Panią o coś 

i nauczyciele, i rodzice, i my. Jak Pani sobie z tym wszystkim radzi? 

 P. A. Sz.: Kwestia wprawy. Chociaż zdarzyło mi się kiedyś pomylić 

osoby podczas rozmowy telefonicznej… Bardzo zabawna sytuacja. Oczywiście 

w związku z tyloma zadaniami czasem bywa nerwowo, jak w każdym zawodzie. 

Wyznaję zasadę, że trudne sytuacje często da się rozwiązać z pomocą spokoju 

i uśmiechu. 

 R.: A Pani często się uśmiecha! 

 P. A. Sz.: Tak, ponieważ po prostu lubię swoją pracę.    

Rafał Kanty, Oskar Kościelniak Nikola Gauza,  

Justyna Gorbeczka, Patryk Kominek, Mikołaj Skibiński  
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Główne zadanie - pomaganie 
 

 Wszyscy uczniowie i nauczyciele pracujący w naszej szkole doskonale 

znają panią Elżbietę Makowską. Poza tym, że jest wychowawcą klasy III,  

w szkole pełni funkcję pedagoga, ale też logopedy i terapeuty IS. Jej główne 

zadanie to pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów szkolnych.  

 

Praca pedagoga polega przede wszystkim na udzielaniu pomocy 

psychologicznej i pedagogicznej uczniom, nauczycielom i rodzicom: Moim 

zadaniem jest wspieranie uczniów w ich rozwoju, ale też rozwiązywanie 

bieżących problemów edukacyjnych, ale często też rodzinnych.  Zależy mi,  

by uczniowie, ale też ich rodzice  

i nauczyciele wiedzieli, że zawsze można 

porozmawiać. Bardzo ważne, by wszystkie 

niejasności były wyjaśniane na bieżąco.  

 Z własnego doświadczenia wiemy,  

że pedagog szkolny działa czasem jak 

pogotowie ratunkowe. Pani Makowska 

ocenia, że najczęściej uczniowie zwracają 

się do niej z prośbą o pomoc związaną 

z sytuacjami edukacyjnymi, jak np. ustalenie 

terminów sprawdzianów, kartkówek itd. 

Rola negocjatora jest trudna, ale potrzebna. 

Wymaga taktu i wiedzy: Każdy ma prawo 

do własnego zdania, które należy 

uszanować, ale trzeba też uczyć się 

współpracy. Jeśli uczniowie są zadowoleni, to również  nauczyciele częściej się 

uśmiechają, a efekty edukacyjne  są lepsze. Dla mnie to największa satysfakcja.  

 Jak dowiedzieliśmy się od pani Makowskiej coraz więcej dzieci 

potrzebuje wsparcia. Po pomoc w rozwiązywaniu problemów zwracają się już 

ośmiolatki, ale przychodzą też gimnazjaliści: Mniejsze czy większe, kłopoty 

mamy wszyscy. Każdy z nich rozwiązujemy, pamiętając, że jesteśmy 

indywidualnościami. Niektórzy borykają się z problemami szkolnymi, inni –  

z trudną sytuacją w domu. Czasem trzeba rozwiązać konflikt rówieśniczy,  

a czasem wspólnie zastanowić się nad preferencjami co do przyszłego zawodu  

i wybrać szkołę. Każdy z nas ma inne potrzeby, inne obawy i pytania. Ważne, 

żebyśmy nie bali się o nich mówić.  

Oliwia Balcerek, Julia Lasecka, Jakub Paluch 
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Pod znakiem Brzechwy 
 

 Jak zapewne wszyscy wiecie, patronem naszej szkoły jest Jan 

Brzechwa, znany autor wielu tekstów dla dzieci i nie tylko. Poniżej 

prezentujemy fragmenty mów pochwalnych naszych starszych kolegów, 

poświęconych tej ważnej postaci:   

  

 Zapewne wiecie, że wiersze Jana Brzechwy to świat pełen przygód,  

w których głównymi postaciami są zwierzęta (kaczka, kwoka, żuk, stonoga, 

pies, jeż, żaba, wrona, ślimak) i rośliny (pomidor, koper, szczypiorek, kalarepka, 

groch, pietruszka, cebula, burak, fasola). To w jego wyobraźni igła tańczyła 

z nitką, samochwała żyła w samouwielbieniu, 

warzywa wygarniały sąsiadowi: „Jak pan może, 

panie pomidorze!” Wiersze Brzechwy, które 

zapewne  znacie  to: ,,Kaczka dziwaczka”,  

„Na straganie”, „Samochwała”, ,,Stonoga”, 

,,Pomidor”.  

 Bajkopisarz zdobył liczne wyróżnienia, 

jak np. nagroda Prezesa Rady Ministrów czy 

     nagroda I stopnia Ministra Kultury i Sztuki. 

Myślę, że zrobił on dla polskiej literatury bardzo wiele. Napisał  bardzo dużo 

książek dla dzieci i dorosłych. Dzięki niemu teraz możemy czytać tak piękne 

dzieła. Jest naszym opiekunem, dobrym duszkiem, który stoi na czele naszej 

szkoły. Dzięki niemu każdy z nas rozwijał swoją wyobraźnię i wprowadzał  

do swojego życia wiele szczęścia. Chętnie i teraz zaglądamy do tych 

ukochanych książek jego autorstwa.   

Klaudia Szymczak 

 

 Ciekawostką jest, że czasem nazywano go poetą kulinarnym, bo często 

pisał o jedzeniu. Jan nie porzucił pisania wierszy, mimo że były surowo 

krytykowane przez jego kuzyna, znanego poetę, Bolesława Leśmiana. To on 

wymyślił pseudonim Brzechwa. Dopiero wiersze dla dzieci zostały uznane  

za całkiem dobre. Kolejną ciekawostką jest to, że Brzechwa nie znosił bałaganu. 

Bardzo lubił pracować przy swoim biurku, gdzie miał idealny porządek.  

 Uważam, że wybraliśmy dobrego patrona, ponieważ nie poddał się, mimo 

krytyki pisał dalej swoje wiersze. My również nie powinniśmy się poddawać, 

jeśli coś nam nie wyjdzie, czy też ktoś będzie to krytykował.  

Weronika Wojtkowiak 

Rys. Martyna Obarska 
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 Chodzą po korytarzu naszej szkoły dostrzegliście na pewno tablicę,  

na której widnieje postać Jana Brzechwy, który jest wpisany w życiorys nas 

wszystkich. Wystarczy uruchomić wyobraźnię i pamięć. Tak, to jego bajki 

czytały nam mamy, a my, dzięki wyjątkowej umiejętności poety, 

przemierzaliśmy wraz z nim Krainę Dzieciństwa. Pozwalał nam na wiele –

byliśmy tyloma postaciami jednocześnie, a niemożliwe stawało się łatwe 

i proste.  

Mateusz Toruński 

 

 Dla mnie Jan Brzechwa to ktoś wyjątkowy. W czasie II wojny światowej 

w bardzo trudnych okolicznościach, z narażeniem życia, tworzył polską 

literaturę. Dla mnie jest prawdziwym autorytetem.  

Kinga Jaśkowiak 

 

 

A jak twórczość Brzechwy ilustrują najmłodsi… 
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Jan Brzechwa, „Na wyspach Bergamutach”, 

Antek Rutkowski 

Jan Brzechwa „Tydzień”, 

Bartek Tomczak 

 


