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Uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klasy 8. 
 24 czerwca b.r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Żegnaliśmy klasę 8. Koniec roku 
był szczególnie bogaty w wydarzenia. Wspominając o najbardziej znaczących dla naszej szkoły, wymie-
nić należy: Światowy Dzień Dziecka - 1.06. i Dzień Otwarty Szkoły, połączony z Dniem Kultur Regional-
nych - 10.06. Pożegnanie klasy 8. to jednak wydarzenie szczególne. Mury szkolne opuszczają nasi wycho-
wankowie, dla których szkoła w ciągu 8 lat była drugim domem, toteż sprawiedliwie można powiedzieć, że 
odchodzą w świat nasze dzieci. Zżyliśmy się na dobre; połączyło nas niejedno wspólne przeżycie, wypra-
wa, przygoda... Toteż pożegnanie stało się po rodzinnemu czułe. Nie zabrakło też łez smutku i radości za-
razem. Teraz cieszymy się z sukcesów naszych uczniów i życzymy im spełnienia się na szerokich drogach 
życia. Trzymamy za nich przysłowiowe kciuki i przypominamy, że drzwi naszej szkoły na zawsze pozo-
staną dla nich otwarte. Tu znajdą oni wciąż życzliwe dla nich serca. Na pożegnanie chcemy im powie-
dzieć: nie zapominajcie o swojej szkole, a jej mury zawsze pokrzepią Was w trudnych chwilach życiowych.  
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Wywiad z Andrijem Kowalikiem i Anastasiją (Nastią) Kvasovą             
z Ukrainy oraz Vasilisą Grouk z Białorusi, uczniami kl. 7.

Redakcja (R.): – Z jakich miast pochodzicie?

R.: – Jak Wam się mieszka w Polsce?

R.: – Co dla Was było największym pozytywnym zaskoczeniem w 

Polsce?

R.: – Jakie dostrzegacie różnice i podobieństwa między edukacją w Polsce 

i w Waszym kraju rodzinnym?

R.: – Co według Was różni młodzież z Waszego kraju z tutejszą?

R.: – Jak spędzacie czas wolny? 

R.: – Jakie macie plany na przyszłość?

R.: – Dziękuję za rozmowę i życzę Wam spełnienia waszych 
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Wywiad z nauczycielem języka polskiego i szachów
p. Andrzejem Sawinkowem
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 Michał Kącki, uczeń klasy 7., w ramach zadania domowego skomponował ciekawe pytania do te-
matu wywiadu. Tak się złożyło, że pytania te zostały skierowane do mnie, toteż żeby wywiad się urzeczy-
wistnił, sumiennie na nie odpowiedziałem. Potem wspólnie postanowiliśmy go opublikować w gazetce 
szkolnej. I choć jestem adresatem tego wywiadu, chciałbym, żeby był on przede wszystkim debiutem Mi-
chała.

M.(Michał): –  Czemu Pan wybrał zawód nauczyciela?
A.S.:  – To przypadek, kiedy zawód sam znalazł swojego wykonawcę. Uczenie się i pomaganie w nauce innym sprawiało mi dużo 
radości. Po studiach należało ukierunkować swoje zainteresowania, więc stwierdziłem, że zawód nauczyciela będzie dobrym 
połączeniem pracy i tego co lubię robić.

M.:  – Dlaczego Pan został polonistą?
A.S.:  – Lubiłem czytać i pisać.

M.: – Za co Pan lubi grę w szachy i dlaczego Pan uczy gry w szachy w naszej szkole?
A.S.: – Przypadek sprawił, że kiedy zacząłem wdrażać tę grę jako wychowawca świetlicy, okazało się, że szybko przeniosła się ona 
na szkolne korytarze i, co gorsza, rozgościła się na lekcjch historii. Ostatnie prowadzi p. Dyrektor. Był to moment, kiedy należało 
okiełzać ten „płomień” i nadać mu ogłady formalnej. Takim sposobem zrodził się pomysł wdrożenia innowacji „Edukacja przez 
szachy”. Uważam, że szachy to cenna gra, gdyż wyrabia w nas wiele ważnych życiowo umiejętności, takich jak zdolność analizowania 
sytuacji i myślenia strategicznego. W konsekwencji dla kogoś, kto opanował tę sztukę, szachy stają się przyjemnym, inteligentnym 
i nader kulturalnym sposobem udowodnienia swojej racji „pokojowym sposobem”. W ten sposób królowie niegdyś unikali wojen.

M.:  –  Co Panu sprawia największą przyjemność w pracy nauczyciela?
A.S.: – Cieszą i wzbudzają poczucie spełnienia zawodowego uczniowskie sukcesy oraz wdzięczność. Po czasie, kiedy zaczyna 
kiełkować tzw. doświadczenie życiowe, kiedy człowiek patrzy na życie z dystansem i rozwagą, miło jest spotkać na ulicy witającą się 
znajomą twarz i rozpoznać w niej byłego ucznia. Pamięć sili się wówczas przypomnieć, gdzie i kiedy widziałem ją po raz ostatni… 
Choć, wówczas to już nie jest istotne. 

M.: –  Z jakimi problemami i trudnościami spotyka się Pan jako nauczyciel?
A.S.: – Lekcja, z której uczeń wychodzi z pożytkiem, a nauczyciel z poczuciem dobrze wykonanej pracy, to taka, kiedy wiedza idzie 
w parze z dyscypliną. To tak jak słuchać radia z zakłóceniami. Bez dyscypliny jest podobnie. Często nie rozumiemy, że kluczem do 
odkrycia, poznania czegoś, jest zwykła pokora i cierpliwość. Chcąc naprawić jakiś mechanizm, musimy cierpliwie odkręcić każdą 
śrubkę, odłożyć ją w osobne miejsce, zapamiętać, która co mocuje…  

M.: – Jakie klasy Pan uczy?
A.S.: – Uczę w klasach I-VIII. 

M.: – W jakiej klasie Panu najlepiej się uczy?
A.S.: – Będę wspominał odchodzącą w tym roku szkolnym klasę 8. Jest to zespół uczniów niewątpliwie ciekawy dzięki wielu 
indywidualnościom oraz tworzący pozytywną i twórczą atmosferę lekcyjną. Praca z tą klasą wzbogaciła mnie o cenne doświadczenia 
zawodowe i sprawiła dużo satysfakcji.  

M.: – Czy bycie nauczycielem jest trudne i wymaga od Pana ciągłego angażowania się?
A.S.: – Zawód nauczyciela, jak każdy inny ma swoje mocne i słabe strony. Na początku jest trochę pod górkę. Po latach doświadczenia, 
praca sprawia coraz więcej przyjemności i wydaje się łatwiejsza. Staje się tak pomimo ciągłego zaangażowania czasowego i emocjona-
lnego. Bywa tak, że umysłem jesteśmy w pracy przez 24 godziny na dobę. Tym nie mniej, jest to proces twórczy i ciekawy. Jeśli ktoś 
lubi wyzwania i swoisty niepokój „poszukiwacza” rozwiązań, ten zawód go nie znudzi. A ciekawe pomysły przychodzą nawet we śnie.

M.: – Czy po tylu latach pracy jest Pan zadowolony z wybranego zawodu?
A.S.: – Identyfikuję się z zawodem i nie wstydzę się do niego przyznawać. 



Reportaż z Dnia Dziecka
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1 czerwca w naszej szkole świętowaliśmy Światowy Dzień 
Dziecka. Oprócz akademii, gier i zabaw oraz tradycyjnej 
"kiełbaski" w tym dniu, razem z nami świętowali uczniowie z 
Ukrainy (Oddziały Przygotowawcze Cudzoziemców I - VII). 
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Vasilisa Grouk i jej artystyczny świat 

 Vasilisa Grouk - uczennica kl.7., to osoba utalentowana artystycznie. Z wywiadu 
z uczennicą czytelnicy gazetki mogli się dowiedzieć, że jej pasją jest rysowanie a marze-
niem dostanie się do szkoły artystycznej. Vasilisa zgodziła się podzielić się z nami swoimi 
pracami, której umieszczamy poniżej.



Dzień otwarty szkoły
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