
                                

 
 
 
Paweł Witek: 14 Października 
obchodziliśmy święto wszystkich 
pracowników szkoły . Chcielibyśmy     
z Panią Dyrektor porozmawiać o szkole  
i o uczniach , którzy się w niej kształcą. 
Czy oglądając akademię była Pani z nas 
dumna? 
Dyrektor  : Zawsze jestem dumna, kiedy 
oglądam jak występują uczniowie właśnie 
tej szkoły. Uważam ,że wszystkie 
akademie i uroczystości są bardzo dobrze 
przygotowanie nie tylko od strony 
recytatorskiej, ale również  od strony 
dekoracji i pomocy nauczycieli. 
Paweł Witek: Może zdradzi nam Pani, jak 
chciałaby świętować ten dzień? 
Dyrektor  : Przede wszystkim tak jak 
świętujemy -razem, wspólnie z uczniami.  
A przede wszystkim z byłymi 
nauczycielami, którzy pracowali w tej 
szkole. 
Paweł Witek : Chcielibyśmy namówić 
Panią do wspomnień. Czy zdradzi nam 
Pani do jakiej szkoły podstawowej 
uczęszczała? 
Dyrektor  : Moi drodzy chodziłam właśnie 
do tej szkoły, w której jestem dyrektorem.  
Wspominam ją bardzo różnie, były chwile 
bardzo ciekawe i wesołe, ale były też  
chwile bardzo smutne o ,których bym nie 
chciała wspominać. A wszystkie zmiany o 
, których myślałam będąc uczniem staram 
się zrealizować właśnie w tej szkole. 
Paweł Witek : Jaki przedmiot był Pani 
ulubionym? 
Dyrektor : Myślę , że przedmioty 
humanistyczne , bardzo lubiłam historię 
język polski, starałam się je rozwijać. 
Paweł Witek : Czy uczniowie również 
nosili mundurki? 

Dyrektor : Tak sama miałam taki 
mundurek z białym kołnierzykiem. Nawet 
w szkole średniej nosiłam chałacik. 
Paweł Witek : Którego nauczyciela 
pamięta Pani do dziś? 
Dyrektor :  Pamiętam moją Panią 
wychowawczynię  ze średniej szkoły, 
Panią od matematyki, która była bardzo 
wymagającą osobą. 
Ale pamiętam Panią z języka polskiego 
ze szkoły podstawowej Iwonę Pęchalską,  
która wprowadziła po raz pierwszy różne 
konkursy recytatorskie, konkursy wiedzy 
i nawet pamiętam, że brałam udział 
w konkursie polonistycznym wygrałam 
etap szkoły podstawowej, później był etap 
w Skawinie no niestety nie miałam takiego 
szczęścia. 
Paweł Witek: Co zmieniło się w szkole 
od tamtego czasu? 
Dyrektor: Przede wszystkim wygląd 
szkoły,  wyposażenie, wszystkie środki 
dydaktyczne a przede wszystkim zmieli 
się uczniowie. 
Paweł Witek : Dziękujemy ,że zgodziła 
się Pani udzielić nam wywiadu. 
Dyrektor  : Bardzo dziękuje, zapraszam    
na przyszłość.  



 
 
 
Bartek Knapik: Gratulujemy zdobycia pierwszego miejsca. 
Nasi czytelnicy są ciekawi, w jaki sposób udało Wam się 
pokonać tylu przeciwników? 
Kapitan: Nasze zgranie zespołu pozwoliło osiągnąć sukces, 
szczelna obrona i bardzo dobry bramkarz. 
B.K: Jakie to uczucie zdobyć 1 miejsce w turnieju?  
Kapitan:  Bardzo się cieszymy z tego. 

B.K: Czy jako kapitan czujesz się odpowiedzialny za drużynę?                         
Kapitan:  Tak 
B.K: Czy przed meczami mieliście jakieś wątpliwości, co do wygranej? 
Kapitan : Co do jednego meczu z Białym Kościołem, tam rywalizacja naprawdę była zacięta, udało 
nam się wygrać 2:0 
B.K: Czy uważasz, że twój zespół jest zgranym teamem? 
Kapitan:  No było to widać na meczach. Wygraliśmy bardzo dużym wynikiem  
B.K: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Życzymy w przyszłości takich samych sukcesów. 
 
                                                                                                          Bartek Knapik  
 
 

 
Już drugi rok rywalizujemy o tytuł  

„Ucznia na medal”.  
Nasi młodsi koledzy przez miesi ąc starali si ę zdoby ć  

jak najwi ęcej punktów.  
Poni żej przedstawiamy wyniki ich zmaga ń: 

 
Złotym medalist ą klasy I została Julia Pac zdobywaj ąc 11 punktów. 

Złotym medalist ą klasy II został Kuba Hojda zdobywaj ąc 13 punktów. 
Złotym medalist ą klasy III została Maria Tomczyk zdobywaj ąc 10 punktów.  

  
                                                                                  

Mateusz Kulesza  
 

 

 
Liczne grono kolegów i koleżanek chce 
spróbować sił w konkursach zewnętrznych.        
Mamy silne reprezentacje w przedmiotach 
humanistycznych, jak i przyrodniczych. 
Kibicujemy wszystkim i życzymy sukcesów.  
O wynikach będziemy informować 
w kolejnych wydaniach. 
 
 
                         Szymon Janecki  
                                                                                                        
 
 
                        
 

 

W naszej szkole w klasie V na lekcji historii 
odwiedzili nas bogowie olimpijscy. 
Całą dziesiątka zaprezentowała się w strojach 
wykonanych samodzielnie. Następnie 
opowiedzieli o sobie. Uczniowie mieli 
zgadnąć,  jakie to bóstwo. Wspólny wysiłek 
został przez Panią nagrodzony ocenami. 
Lekcja wszystkim się bardzo podobała 
i chcielibyśmy jak najczęściej uczyć się w taki 
sposób.  
                     
                           Ola Kaźmierowska  
 


