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W tym numerze między innymi: 

 

 Dzień Nauczyciela 

 Dzień Tabliczki Mnożenia 
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 Narodowe Czytanie 

 Dbajmy o Ziemię 
 Już jesień 

 Wywiad „Uczniaka” 

Rys. Kinga Jaśkowiak 
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KILKA SŁÓW OD REDAKCJI 
 

Witamy Was serdecznie w pierwszym numerze 

naszej gazetki w kolejnym roku szkolnym. Choć trudno się 

z tym pogodzić, jesienna aura zagościła już w Polsce  

na dobre. Liście stały się wielobarwne, a w zasięgu wzroku widać ptaki 

odlatujące do ciepłych krajów. 

W naszym numerze przypominamy jak przetrwać jesień, ale pokazujemy 

też jej piękno. Uwrażliwiamy na konieczność dbania o nasz świat, czyli naszą 

okolicę. Piszemy o wydarzeniach z życia szkoły i prezentujemy ciekawy 

wywiad z jednym z naszych gości.  

Uroczyście witamy w szkole uczniów klasy pierwszej, którym przesyłamy 

sto tysięcy uśmiechów, a naszym nauczycielom z okazji ich październikowego 

święta składamy najserdeczniejsze życzenia…..  

Spełnienia marzeń i samych dobrych dni! 

     

Redakcja „Uczniaka” 

 

 

  

Foto: Honorata Szulc 
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Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia 

 
 

 11 października 2019 roku obchodziliśmy w naszej szkole podwójne 

święto -  Dzień Edukacji Narodowej 

i pasowanie na ucznia. W samo południe 

wszyscy zgromadziliśmy się w sali OSP, aby 

świętować ten dzień – ważny dla 

nauczycieli, pracowników szkoły, ale też dla 

nas. 

 Uroczystość rozpoczęła się występem 

najmłodszych uczniów naszej szkoły, którzy 

zaprezentowali się w krótkim programie artystycznym. Bardzo ważnym  

i uroczystym momentem było dla nich złożenie ślubowania, w którym 

zobowiązali się godnie i honorowo reprezentować naszą szkołę i być dobrymi 

uczniami. Następnie, pan dyrektor, Adam Hamerski, pasował  dzieci na 

uczniów, dotykając symbolicznie ich ramion specjalnym ołówkiem. Uroczystość 

dopełnił „test cytryny”, który wszystkie dzieci zdały celująco. 

 Kolejną część programu przygotowali uczniowie z klasy ósmej, którzy 

zaprezentowali występ okolicznościowy związany z Dniem Edukacji 

Narodowej. Dotyczył on historii polskiego szkolnictwa i zachodzących 

w oświacie przemian. Wspomniano także o twórcach, którzy pisali  

o nauczycielach, między innymi: o Andrzeju Fryczu Modrzejewskim, Elizie 

Orzeszkowej, Bolesławie Prusie i Henryku Sienkiewiczu. 

 Występ złożony był z dwóch części - po 

poważnej, nastąpiła zabawna. Nasi starsi 

koledzy zdradzili wiele marzeń pedagogów. 

Podjęli też próbę klasyfikacji nauczycieli  

w kontekście ich relacji z uczniami. 

Usłyszeliśmy zatem np.: nauczyciela filozofa, 

nauczyciela estetę, nauczyciela wierzącego 

w cuda. Przypomniało nam to wiele zabawnych scen z życia szkolnego  

i oczywiście wprowadziło wszystkich w dobry humor. 

 Nie mogło też zabraknąć życzeń dla naszych pedagogów i pozostałych 

pracowników szkoły, które w imieniu wszystkich uczniów złożył Samorząd 

Uczniowski. 

Justyna Gorbeczka, Nikola Gauza, Kinga Jaśkowiak, Agata Pleszewa 
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BRZEŹNO, 14.10.2019 R. 
 
 
 

 SZANOWNI PRACOWNICY NASZEJ SZKOŁY! 
 

  ZWRACAMY SIĘ DZIŚ DO PAŃSTWA Z OKAZJI DNIA 
EDUKACJI NARODOWEJ I SKŁADAMY WAM 
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA. 

  ŻYCZYMY, BY UŚMIECH NIGDY NIE ZNIKAŁ  
Z WASZYCH TWARZY, ABY NIE ZABRAKŁO WAM 
CIERPLIWOŚCI I DOBREGO HUMORU, A TAKŻE 
ZDROWIA, WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI I POGODY 
DUCHA. ŻYCZYMY, ABYŚCIE MOGLI REALIZOWAĆ 
ŻYCIOWE PASJE I OSIĄGAĆ SUKCESY, ZARÓWNO 
W ŻYCIU ZAWODOWYM, JAK I PRYWATNYM. ŻYCZYMY 
WSPANIAŁEGO ŻYCIA RODZINNEGO I SUKCESÓW  
W PRACY. 
 WIDZIMY, JAK DUŻO SERCA WKŁADACIE W SWOJE 
CODZIENNE OBOWIĄZKI. WIEMY, ŻE NIE ZAWSZE 
MAMY OCHOTĘ NA NAUKĘ I NIE ZAWSZE WAS 
SŁUCHAMY. JEDNAK, TAK NAPRAWDĘ, UWIELBIAMY 
WAS!         

DZIĘKUJEMY! 
    
      Z POWAŻANIEM 
      UCZNIOWIE 
      SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
      IM. JANA BRZECHWY 
      W BREŹNIE 
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Pod znakiem matematyki 
 

Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole  

 

 Na początku października obchodziliśmy niecodzienne święto 

związane z matematyką. Był to Dzień Tabliczki Mnożenia. Z tej okazji 

w naszej szkole na dobre zagościła tabliczka mnożenia, która 

opanowała szkolne korytarze i sale lekcyjne. 

 Abyśmy dobrze wykorzystali ten dzień i jeszcze lepiej 

przyswoili sobie matematykę, przygotowano wiele ciekawych zadań  

i konkursów przeznaczonych dla wszystkich uczniów. Nam 

najbardziej podobały się ciekawe zabawy związane oczywiście  

z tabliczką mnożenia. 

W szkole zawieszono kopertę  z zadaniami, którymi mogli „poczęstować 

się” wszyscy chętni uczniowiei oczywiście pracownicy szkoły. Lekcje były 

nietypowe, pełne gier i zabaw. Wszyscy dobrze się bawiliśmy, a dla najlepszych 

matematyków przewidziano nawet nagrody!  
Klaudia Zielniewicz, Sandra Pasik 

 
 

„Narodowe Czytanie” w naszej szkole 
 

Od dzieciństwa wszystko się zaczyna! 
 

Wraz z gośćmi po raz kolejny mieliśmy okazję przypomnieć sobie ważne 

teksty polskiej literatury. Tym razem zajęliśmy się „Dobrą panią” Elizy 

Orzeszkowej oraz „Katarynką” Bolesława Prusa.   

W pierwszym tygodniu września gościliśmy: panią Paulinę Bankiewicz, 

Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego 

w Kostrzynie, ppor. Łukasza Kondrata z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego 

w Powidzu, panią Beatę Knopkiewicz z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz panią Iwonę 

Dopierałę, szefową Rady Rodziców naszej szkoły  

i przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich  

w Brzeźnie, których w imieniu dyrektora Adama 

Hamerskiego powitała pani Violetta Nowak. 

Wszystko z powodu „Narodowego Czytania”, które 

tym razem poświęciliśmy losom dzieci, o których 

pisali polscy noweliści – Eliza Orzeszkowa i Bolesław Prus.  

Spotkanie z polską literaturą uatrakcyjnił pokaz fragmentów telewizyjnej 

adaptacji noweli Bolesława Prusa „Katarynka”. Wybrane kadry z filmu 

w reżyserii Stanisława Jędryki stanowiły przejmującą ilustrację czytanych 

tekstów.  
 

Weronika Cierzniak, Kinga Jaśkowiak 
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Wybraliśmy naszych przedstawicieli  
 

Mamy nowy Samorząd Uczniowski! 
 

 W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego, 23 września, w naszej 

szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wśród 

kandydatów ubiegających się o elekcję znaleźli się: Patrycja Balcerek z kl. VI, 

Weronika Cierzniak z kl. VIII, Kinga Jaśkowiak z kl. VIII, Karol Jędrzejewski  

z kl. VI, Mikołaj Kościelniak z kl. VII, Emilia Nowicka z kl. V, Natalia Zemler 

z kl. V. Osoby te zostały zgłoszone przez poszczególne klasy jako  kandydaci do 

Rady SU.  

 W wyniku głosowania, nad przebiegiem którego czuwała komisja  

w składzie: przewodniczący najstarszych klas naszej szkoły -  Sebastian 

Puszkarek z kl. VIII i Honorata Szulc z kl. VII oraz opiekun SU, pani Monika 

Kruk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naszym kolegom i koleżankom gratulujemy  

i życzymy samych dobrych pomysłów! 

 
Justyna Gorbeczka, Klaudia Zielniewicz, Martyna Obarska 

 
 

 Wyniki wyborów do Rady Samorządu 

Uczniowskiego:  

Weronika Cierzniak z klasy VIII – 21 głosów; 

Kinga Jaśkowiak z klasy VIII - 7 głosów; 

Mikołaj Kościelniak z klasy VII – 5 głosów.   
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Dzień Chłopaka pochodzi z wysp 

Trynidad i Tobago. Właśnie tam 

19.11.1999 r. po raz pierwszy 

obchodzono to sympatyczne święto.  

Dziś jest ono bardzo popularne 

 na całym świecie - rozpowszechniło 

się błyskawicznie. W Polsce dzień 

chłopca obchodzimy 30 września. 
 

Dzień Chłopaka w naszej szkole 
 

Zdrowe niespodzianki dla wszystkich chłopców! 
 

Zgodnie z coroczną tradycją, również i w tym roku 30 września 

świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Dziewczynki z wszystkich klas 

zadbały, by chłopcy w tym dniu mogli poczuć się wyjątkowo. O niespodziankę 

dla wszystkich panów i chłopców zadbały też uczniowskie władze naszej 

szkoły.  

 Była ona nie tylko miła, ale i zdrowa. Najważniejsze były jednak 

serdeczne życzenia, które w imieniu żeńskiej części naszej szkoły wszystkim 

panom i chłopcom uczącym się w Brzeźnie złożyły dziewczyny z Samorządu 

Uczniowskiego. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co dziewczynki z oddziału przedszkolnego myślą 

 o obdarowywaniu kolegów prezentami z okazji Dnia Chłopaka? 
  

Prezenty są fajne. Myślę, 

że najlepszym  

prezentem dla każdego 

chłopca jest  samochód. 

.albo quad. 

Myślę, że  dobry 

prezent dla 

chłopaków to 

karty do gry. 
Lubię prezenty. Chłopcy 

na pewno też. Wszyscy  

ucieszą się z czekolady. 

Antonina Graczyk, Honorata Szulc   
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Zadbajmy o nasz świat – zadbajmy o naszą okolicę! 
 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”  
 

2 października w godzinach przedpołudniowych zorganizowano szkolną 

edycję akcji „Sprzątanie świata”. W Brzeźnie przyświecało nam hasło 

„Dbajmy o Ziemię”! 

Najważniejszym punktem tego dnia było oczywiście sprzątanie okolicy 

szkoły. Zanim jednak wyruszyliśmy w teren, by w praktyce „zadbać o Ziemię”, 

mieliśmy okazję przypomnieć sobie, jak wiele może w tym kierunku zrobić 

każdy z nas.  

Nasi koledzy i koleżanki z klasy ósmej przekazali wiele interesujących  

i ważnych dla nas wszystkich informacji. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda 

zanieczyszczony świat i jak na co dzień każdy z nas może o niego zadbać. 

Poznaliśmy miejsca na kuli ziemskiej, gdzie panują najlepsze i gdzie najgorsze 

warunki do życia. Przekazano nam też cały szereg prostych sposobów dbania  

o środowisko naturalne, które każdy z nas może i powinien stosować 

codziennie. Wszyscy zebrani obejrzeli też film dokumentujący przejawy 

zanieczyszczenia Ziemi.  

Na zakończenie niecodziennego przedpołudnia odbyło się ognisko 

z kiełbaskami, o które zadbała klasa ósma.     Justyna Gorbeczka 
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Aktorzy z krakowskiego teatru „Inspiracja” w  OSP w Brzeźnie! 

 
Ostrożnie z internetem! 

 

23 i 24 października mieliśmy okazję 

obejrzeć przedstawienia teatralne  

o tematyce profilaktycznej. Spektakle były 

przeznaczone dla dwóch grup wiekowych. 

We wtorek na widowni zasiadły dzieci  

z oddziału przedszkolnego oraz klas I-IV,  

a w środę – uczniowie ze starszych klas 

naszej szkoły.   

 Wtorkowe przedstawienie nosiło tytuł „Robot” i dotyczyło problemu 

uzależnień od internetu, telefonu i komputera. Na scenie pojawił się tytułowy 

bohater, który zamienił dziewczynkę uzależnioną od internetu w robota. 

Aktorzy pokazali, w jaki sposób kolejne zachowania dziewczynki wpływały na 

to, kim stawała się nasza bohaterka. Robot – opiekun, kolejna ważna postać 

przedstawienia, towarzysz dziewczyny, każde jej zachowanie kwalifikował jako 

pozytywne lub negatywne. Pierwsze powodowało, że dziewczyna zbliżała się do 

„uczłowieczenia”, co oznaczało, że traciła niektóre „robotyczne” części ciała, 

zyskując z powrotem ludzkie. Zachowania negatywne natomiast sprawiały, że 

bohaterka coraz bardziej zamieniała się w robota.  

 Przedstawienie pokazało, że internet, choć niezbędny, nie może zastąpić 

rozmowy i bycia z bliskimi, a skutki uzależnienia od niego bywają tragiczne  

w skutkach. Przedstawienie podobało się dzieciom. Chętnie brały one udział  

w rozmowach z aktorami, którzy nie tylko zaprezentowali pewną historię, ale 

zadbali też o wyjaśnienie wielu trudnych kwestii, jak np. hejt.  

 Spektakl pt. „Autoportret”, który stał się udziałem klas starszych poruszał 

natomiast problem uzależnień od internetu, alkoholu i narkotyków, a także to, 

jak ważna w naszym życiu jest rodzina i relacje z bliskimi. Na scenie ukazano 

historię dwóch dziewczyn, które swoim życiu zetknęły się z uzależnieniem od 

narkotyków, alkoholu i telefonu.  

Zarówno Ada (youtuberka), która, uzależniając się od internetu, straciła 

kontakt z bliskimi, jak i Ewelina, która z powodu problemu z alkoholem 

zaprzepaściła karierę malarki, uświadomiły sobie jednak własną sytuację. 

Poważna choroba ojca jednej z bohaterek spowodowała, że dziewczyny 

dostrzegły, jak ważni w życiu są prawdziwi ludzie. Ewelina oddała krew dla 

ojca Ady i obie dziewczyny zaczęły odbudowywać relacje z bliskimi.  

Przedstawienia pokazały do czego mogą doprowadzić uzależnienia i brak 

kontaktu z rodziną. „Autoportret” pokazał też, jak ważne w życiu są pasje 

i przypomniał, że o talent trzeba dbać.  
Redakcja 
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Nasza recenzja po obejrzeniu filmu 

„Był sobie pies 2” 

 
 Wzruszający obraz o niezwykłym 

czworonogu 

 

 10 października uczniowie  z klas III 

– VIII z opiekunami wybrali się z wizytą 

do kina „Helios” w Gnieźnie. Wszystko  

z okazji projekcji wyjątkowego filmu pt. 

„Był sobie pies 2”.  

 Tytułowy bohater, pies Bailey, to 

postać, którą spotkaliśmy już  

w pierwszej części filmu. Tym razem 

otrzymał nowe zadanie – opiekę nad 

wnuczką Ethana, CJ. W miarę rozwoju 

akcji filmu, okazało się, że to pozornie 

proste zadanie, przysporzyło mu wiele kłopotów. Perypetie psa, które 

nierozdzielnie związane są z historią CJ, stanowią treść filmu.  

 Fenomen tego niezwykłego obrazu polega na wprowadzeniu perspektywy 

psa. Poznajemy świat jego oczami, jego uszami…. I jego nosem. Dzięki temu 

jest tym bardziej wyjątkowy.  

 Film pozornie wydaje się beztroski, lekki i przyjemny, ale tak naprawdę 

porusza poważne problemy, np.: brak rodzica, alkoholizm, ciężka choroba,  

a także śmierć.  

 Uważam, że „Był sobie pies 2” to jeden z lepszych filmów, które do tej 

pory obejrzałam. Historia pięknego psa i Clarity Jane na długo pozostanie 

w moim sercu. Film polecam szczególnie wielbicielom czworonogów.  
Antonina Graczyk 
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Czas zadumy 
 

Wspomnienie bliskich! 

 

Dzień Wszystkich Świętych zgodnie z naszą 

chrześcijańską tradycją obchodzony jest 1 listopada. 

Święto Zmarłych to czas, w którym szczególnie pamiętamy 

o naszych bliskich. Odwiedzamy cmentarze, by móc zapalić 

znicze na grobach członków naszych rodzin, przyjaciół, ale również na 

zaniedbanych i bezimiennych mogiłach, które zasługują na pamięć i szacunek.  

To także czas, który poświęcamy spotkaniom w gronie rodziny. Bliscy, 

których nie ma już z nami, wracają wtedy we wspomnieniach. Również 2 

listopada jest ważnym w tradycji chrześcijańskiej dniem zadumy. Popularne 

Zaduszki to także czas modlitwy i zamyślenia.  
 

„Szkoła pamięta” 
 

W tym roku nasza szkoła uczestniczy w akcji upamiętniającej osoby, 

które szczególnie zasłużyły się dla naszej placówki, ale też wsi czy regionu,  

w którym mieszkamy. W ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła pamięta”, 

który rozpropagował Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski, 

Samorząd Uczniowski z opiekunem, panią Moniką Kruk, pod przewodnictwem 

pana dyrektora Adama Hamerskiego, udał się na cmentarze w Gułtowach  

i Siedlcu.  

Zapaliliśmy znicze na mogiłach ważnych dla nas osób: uczestnika 

Powstania Wielkopolskiego, pana Ludwika Wachacza oraz na mogiłach osób 

zasłużonych szczególnie dla naszej szkoły – jej wieloletniego dyrektora, pana 

Bogusława Migdalskiego oraz nauczycielki pani Olgi Kanonowicz. Oddaliśmy 

też hołd uczestnikom Powstania Wielkopolskiego, zapalając znicz pod tablicą 

pamiątkową w Siedlcu. Było to dla nas ważne przeżycie i prawdziwa lekcja 

historii. 

Samorząd Uczniowski 
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Jesień pełną parą 
  

 Astronomiczna jesień zaczyna się  

w Polsce 23 września i trwa do 22 grudnia. 

Oczywiście, mamy świadomość, że daty są 

kwestią umowną. Wszyscy zdajemy sobie 

sprawę, że pogoda lubi płatać figle. Październik 

to często czas złotej polskiej jesieni, ale 

czasami również przedsmak zimy. Tak czy owak, warto przygotować się na 

wszelkie wyżej wymienione ewentualności. 
 

 

JAK PRZETRWAĆ JESIEŃ? 
 

• AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 

Wszyscy wiedzą, że ćwiczenia fizyczne dobrze wpływają na 

samopoczucie. 

Jesienią warto wygospodarować czas na 

basen, spacer z psem czy też jazdę na rowerze. 

Pamiętajmy, każda aktywność fizyczna jest 

sprawą pozytywną i jako taka na pewno dobrze 

przełoży się na nasze zdrowie. Warunek – 

żelazna konsekwencja! 
 

• SEN 

Sen to bardzo ważna wartość dla 

prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

Gdy śpimy za krótko, jesteśmy osłabieni, 

zmęczeni i rozdrażnieni. 

Dorosły człowiek powinien spać 8h, 

a dziecko 10h. Warto zdawać sobie sprawę, jak 

wiele naszych decyzji i działań 

podejmowanych w ciągu dnia wynika  

z kondycji naszego organizmu. 
 

• RELAKS 

Jesień to pora roku, która często kojarzy 

się nam z chandrą. Aby do niej nie dopuścić, trzeba pamiętać o „ładowaniu 

akumulatorów”. Relaks jest nieodzowny, by organizm zregenerował się i by był 

w stanie efektywnie pracować. Jednym ze sposobów jest gorąca kąpiel.  

Przyjemnie jest zanurzyć się w wannie pełnej gorącej wody. Poprawa nastroju – 

gwarantowana! 
Tekst i foto – Honorata Szulc 
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Nasz wywiad 
 

Jednym z gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas szkolnych 

obchodów Narodowego Czytania był podporucznik Łukasz Kondrat z 33. 

Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.  

 

Postanowiliśmy wykorzystać okazję i porozmawiać  

z naszym gościem o zawodzie żołnierza i o Powidzu.   

Sprawdźcie sami, co powiedział nam pan porucznik!  

 

 

Redakcja: Dzień dobry Panie poruczniku! 

 

Ppor. Łukasz Kondrat:  Dzień dobry. Witam 

serdecznie.  

 

Redakcja: Wiem, że przyjechał Pan do nas z daleka. Skąd dokładnie? Czy 

może powiedzieć Pan kilka słów o jednostce wojskowej, w której Pan pracuje? 

 

Ł.K.: Zgadza się. Pochodzę z województwa podlaskiego, a dokładniej  

z Białegostoku, który jest oddalony o około 450 km stąd. Aktualnie pracuję  

w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Jest to jednostka, która 

zajmuje się głównie wykonywaniem lotów mających na celu transport ludzi, 

różnego rodzaju ładunków, zrzucanie skoczków spadochronowych, ale również 

doskonalenie umiejętności pilotów i pozostałego personelu lotniczego. W razie 

potrzeby wykonywane są również transporty medyczne na rzecz szpitali – 

często drogą powietrzną przewozimy organy potrzebne do przeszczepów. 

 

Redakcja: Czym zajmuje się Pan w swojej pracy? 

 

Ł.K.: Wraz ze współpracownikami dbamy, by samoloty były odpowiednio 

przygotowane do lotów – sprawdzamy działanie różnych systemów i urządzeń 

odpowiadających za bezpieczeństwo załogi i stan samej maszyny. Gdy zostanie 

wykryta nieprawidłowość w działaniu jakiegoś systemu, wykonujemy również 

niezbędne naprawy. Prowadzimy też szczegółową dokumentację pozwalającą na 

lepszą kontrolę tego procesu.  

 

Redakcja: Jak doszło do tego, że znalazł się Pan w Powidzu? 

 

Ł.K.: Po ukończeniu studiów otrzymałem kilka propozycji pracy w różnych 

jednostkach lotniczych. Wśród nich znalazł się również Powidz. Mimo, że jest 

to miejsce znacznie oddalone od mojego domu rodzinnego, uznałem, że właśnie 
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tutaj będę mógł rozwijać się najlepiej jako żołnierz zawodowy i zdecydowałem 

się rozpocząć służbę w tej wielkopolskiej jednostce.  

 

Redakcja: Od ilu lat pracuje Pan jako żołnierz zawodowy? 

 

Ł.K.:  Służbę zawodową rozpocząłem dość niedawno, bo dopiero rok temu,   

ale mam za sobą również pięć lat służby kandydackiej jako student wojskowy na 

Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.  

 

Redakcja: Niektórzy z naszych kolegów, uczniowie klasy ósmej, niebawem 

będą zastanawiać się nad wyborem szkoły ponadpodstawowej. Starają się też 

zdobywać jak najwięcej informacji o różnych zawodach. Czy w związku z tym  

mógłby Pan krótko opowiedzieć na czym polega praca żołnierza? 

 

Ł.K.: Głównym zadaniem każdego żołnierza jest obrona terytorium swojego 

kraju. Jednak, w czasie pokoju, nadrzędnym celem jest ciągłe podwyższanie 

swoich umiejętności poprzez różne szkolenia i przygotowywanie się na 

ewentualność wojny. Żołnierze niosą również pomoc ludności cywilnej, np. 

podczas zwalczania klęsk żywiołowych i niwelowania ich skutków bądź  

w akcjach poszukiwawczych. Jest to praca bardzo wymagająca, lecz dająca 

wiele satysfakcji.  

 

Redakcja: Być może wśród naszych kolegów znajdzie się ktoś, kto 

w przyszłości będzie pracował w jednostce wojskowej. Dziękuję za udzielenie 

wywiadu. Życzę dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. 

 

Ł.K.: Dziękuję 

bardzo i zachęcam 

wszystkich uczniów 

do rozważenia 

kariery żołnierza 

zawodowego.  
    

 

  Rozmawiała 

Antonina Graczyk:  
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