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Uroczyste obchody Dnia Nauczyciela 

14 paździenika, jak co roku, świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Nauczyciela. Jest to święto szcze-
gólne dla każdego z nas, zarówno nauczycieli jak i młodzieży, gdyż razem stanowimy wielką, życzli-
wą sobie rodzinę. Świętowaliśmy rzeczywiście rodzinnie. Pani Dyrektor jako głowa naszej rodziny mó-
wiła o naszych wspólnych postępach i sukcesach jak również planach i zadaniach na rozpoczęty rok 
szkolny. Nasi młodsi członkowie rodziny,  uczniowie klasy VI, przygotowali dla nauczycieli uroczy-
stą akademię. Nastrój świąteczny upiększały kwiaty i osładzały ciasteczka od Rady Rodziców. O swo-
ich założeniach  pracy  na nowy rok szkolny opowiedziała p. Łucja Andrzejewska, przewodnicząca Rady.  
Gronu Pedagogicznemu i uczniom życzymy sukcesów w pracy i nauce.

Redakcja

Wystąpienie przewodniczącej 
Rady Rodziców, 

Pani Łucji Andrzejewskiej

Świąteczna akademia 
przygotowana przez klasę VI
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Wycieczka klasy V - VII OPC na warsztaty teatralne do Muzeum 
miasta Krakowa Pałacu Krzysztofory

W październiku uczniowie naszej szkoły tłumnie odwiedzali Pałac Krzysztofory, aby wziąć udział w warsz-
tatach teatralnych, których celem - oprócz integracji i dobrej zabawy - było poznawanie słynnych le-
gend krakowskich. Poznawanie legend odbywało się w trakcie odgrywania ich jako sceny teatralne. Każdy z 
uczestników warsztatów mógł  "przymierzyć" na sobie wybraną rolę legendarnej postaci: czy to króla Kra-
ka, czy też smoka wawelskiego. Swoją interpretację krakowskich legend przedstawiły klasy V-VII OPC.



Wywiad z nauczycielką języka polskiego, p. Dominiką Krzywdą
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Pytania do wywiadów z nauczycielami stworzyła uczennica klasy 7. OPC, Vale-
riia Peizak. Publikujemy wywiady, które udało się przeprowadzić z jej inicjatywy.

R.: Kiedy Pani zrozumiała, że chce zostać nauczycielką?

D.K.: Decyzję podjęłam po obejrzeniu kilku lekcji na prak-
tykach podczas studiów. Zastanawiałam się wtedy, dlaczego 
wiedza przekazywana jest w tak nudny 
sposób, „przecież język polski jest taki wi-
elobarwny” - zdawał mi się mówić jakiś 
głos w środku. Zrozumiałam, że mogę 
wykorzystać swoją kreatywność i przeżyć 
jeszcze raz lekcje o literaturze czy grama-
tyce – na własnych zasadach, z uśmiechem.

R.: Kim byli ludzie, którzy wpłynęli 
na decyzję o zostaniu nauczycielem?

D.K.: Myślę, że mój nauczyciel z języka 
polskiego, Pan Arkadiusz miał niemały 
wpływ na wybranie mojej ścieżki po-
lonistycznej. Od początku był dla mnie 
nietypowym Nauczycielem: nie 
korzystał z podręczników, co dla nas, 
uczniów liceum było dużym zaskoc-
zeniem. Dzięki temu, że nie byliśmy 
zamknięci w „ramie podręcznika”,  
korzystaliśmy z różnych, czasem zaskakujących metod 
nauczania, które dla nas wymyślał. To   otworzyło mi 
oczy na świat książek. Chciałam poznać, więcej i więcej, 
a w końcu i dołączyć do nietypowych nauczycieli.

R.: Jakie wydarzenia z życia szkolnego utkwiły w Pani 
pamięci?

D.K.: Z sentymentem wracam do spędzanych chwil 
w szkolnej bibliotece, która pachniała starym drew-
nem, było przytulnie i… cicho. To były czasy szkoły 
podstawowej i zawsze na długich przerwach, szłam z 
przyjaciółką do tego „schronienia”, by czytać komiksy. 

R.: Czy utrzymuje Pani kontakt z przyjaciółmi ze szkoły lub 
uniwersytetu?

D.K.: Tak, ale są to ludzie i ze szkoły i uniwersytetu, 
których policzę na placach jednej ręki. Po czasie wiele 
kontaktów się urywa, bo i drogi się po prostu rozchodzą.

R.: Jakie Pani marzenia z dzieciństwa się spełniły?

D.K.: Mieszkanie w Krakowie 
 
R.: Jaka jest najlepsza rada, jaką Pani od kogoś otrzymała?

D.K.: Mój Tata, kiedy byłam mała, często powtarzał 
„patrz szerzej” i choć w dzieciństwie bardzo 
irytowały mnie te słowa, zrozumiałam, że dzięki 

nim można wiele osiągnąć. Są banalne i piękne.  

R.: Co najbardziej podoba się Pani w nowoczesnej edukacji?

D.K.: Zanim odpowiedziałam na to 
pytanie, musiałam zastanowić się, co 
Wy rozumiecie, przez pojęcie „no-
woczesna edukacja”. Czy to jest prze-
kazywanie wiedzy z wykorzysta-
niem najnowszej technologii? 
Czy skupenie się i dotrzymywanie 
kroków współczesnym zmianom? Myślę, 
że wiele definicji można przypisać do 
tego terminu. Sama widząc to pojęcie, 
mam w głowie swoją „nowoczesność” 
i lubię w niej to, że jestem towarzy-
szem dla Uczniów, słucham ich potrzeb, 
wykorzystuje różne dziedziny: plastykę, 
muzykę, a czasem nawet taniec, by 
przekazać im wiedzę z języka polskiego. 

R.: Jakie lekcje dodatkowe chciałaby 
Pani wprowadzić do programu szkol-
nego?

D.K.: Poezjowanie! Zajęcia opierałyby się na tworze-
niu werszy. Już nie raz przekonałam się, jakie piękne 
dzieła mogą powstać spod ręki młodych ludzi. 

R.: Jakie cechy ceni Pani w uczniach?

D.K.: Nie generalizuję, w każdym Uczniu lubię 
chociaż jedną cechę, nie mam ulubionej. Biorę, co jest. 

R.: Jakie są szczególne cechy i umiejętności osoby, która 
zdecydowała się zostać nauczycielem?

D.K.: Czuję, że ważną umiejętnością jest zaopiekowanie 
się sobą, pokochanie siebie, to bardzo ważne, kiedy 
pracuje się z ludźmi. Co do cech, to zawsze w nauczy-
cielach cenię: empatię, kreatywność, wyrozumiałość.  



Wywiad z p. Alicją Szulc, szkolnym logopedą
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R: Kiedy Pani zrozumiała, że chce zostać nauczycielką?
A.S.: Szczerze mówiąc nie planowałam tego. Bar-
dzo lubię pracować z ludźmi, a praca z dziećmi zawsze 
sprawiała mi wiele radości i satysfakcji. Postanowiłam 
zaryzykować i opłaciło się. W szkole czuję się jak ryba 
w wodzie i uważam, że podjęłam słuszną decyzję.

R.: Kim byli ludzie, którzy wpłynęli na dezycję o zostaniu na-
uczycielem?

A.S.: Tak naprawdę decyzję podjęłam sama. Na swojej 
drodze spotkałam wielu nauczycieli, którzy zainspirowali 
mnie do podjęcia studiów w tym kierunku. „Nauczyciel log-
opeda” brzmiało bardzo dumnie, 
dlatego też stwierdziłam, że warto 
zaryzykować. Oczywiście w mojej 
decyzji czułam wsparcie najbliższych.

R.: Jakie wydarzenia z życia szkolnego 
utkwiły w Pani pamięci?

A.S.: W szkole pracuję stosunkowo 
krótko, ale było już kilka sytuacji, 
które mnie poruszyły. „Dzień kropki” 
pozwolił mi nawiązać więź z ucznia-
mi z innych klas oraz dał możliwość 
podziwiania warsztatu innych nauczy-
cieli. Bardzo cenię sobie także pomoc 
pedagogów w codziennych sprawach.

R.: Czy utrzymuje Pani kontakt z 
przyjaciółmi ze szkoły lub uniwer-
sytetu? 

A.S.: Naturalnie! Cenię sobie kon-
takty z czasów liceum i studiów. 
Nadal studiuję na uniwersytecie 
także integruję się ze studentami z 
przyjemnością. Zdecydowanie jes-
tem osobą towarzyską. Mój ulubiony 
sposób na spędzenie wolnego czasu to 
dobra planszówka wśród znajomych. 

R.: Jakie Pani marzenia z dzieciństwa się spełniły?

A.S.: Miałam to szczęście, że moje marzenia z dzieciństwa 
spełniały się na bieżąco. Mam wspaniałych rodziców, którzy 
wspierali mnie w moich pasjach i podążali za moimi pomysłami. 
Mam też siostrę, z którą mogę spełniać marzenia muzyczne, 
ponieważ obie kochamy grać na instrumentach i wspólnie 
śpiewać. Jako dziecko zawsze marzyłam o tym, że będę śpiewać 
na wielkich scenach i zdobywać w tym kierunku doświadczenie, 
ale to już się wszystko stało. Gdy byłam w trzeciej klasie szkoły 
podstawowej, wystąpiłam na koncercie papieskim w Warsza-
wie, a kilka miesięcy później miałam przyjemność zaśpiewać 
w stolicy w Teatrze Wielkim. Jako dziecko uwielbiałam takie 
życie – jeżdzenie po festiwalach i konkursach wokalnych. Teraz 
cenię sobie stałość pracy i zdobywanie wykształcenia. Obec-
nie moim największym marzeniem jest założenie rodziny.

R.: Jaka jest najlepsza rada, jaką Pani od kogoś otrzymała?

A.S.: Najlepszą radę życiową otrzymałam od mojego dzia-
dka Henryka. Oczywiście nie mogę jej w pełni zacytować, 
bo byłoby to conajmniej wulgarne. Jest to pewne powiedze-
nie, które mówi o tym, że trzeba być elastycznym w życiu, 
ale nie należy tracić przy tym swojej asertywności. I to jest 

prawda. Jasne komunikaty i rzetelna praca pomagają spełniać 
marzenia i czuć się dobrze – w zgodzie z samym sobą.

R.: Co najbardziej podoba się Pani w nowoczesnej edukacji?

A.S.: I tu wszystkich zaskoczę. Nie jestem zwolenniczką 
nowoczesności w edukacji. Oczywiście rozumiem, że dla 
nauczycieli jest to niezwykle ułatwiające pracę narzędzie np. 
tablica interaktywna, programy edukacyjne i wiele wiele in-
nych wspaniałych pomocy do zabawy i nauki. Ja w swojej 
pracy preferuję klasykę, czyli koncentruję uwagę na zada-

n iach bez wysokiej technologii. Taką mam filozofię. Taki sposób 
myślenia wielokrotnie pokazał mi, że w klasycznych meto-

dach nauczania jest przyszłość. 
Na co dzień jesteśmy otoczeni 
dźwiękami i obrazami. Nic złego 
się nie stanie, jeśli na zajęciach 
logopedycznych przez 45 min. 
dzieci skoncentrują się na zada-
niach bez komputera czy tabletu. 

R.: Jakie lekcje dodatkowe 
chciałaby Pani wprowadzić do 
programu szkolnego?

A.S.: Osobiście uważam, że limit 
zajęć dodatkowych został już 
wyczerpany. Zajęcia dodatkowe 
są ważne, ale gdy jest ich za dużo 
mogą przyprawić niektórych o za-
wroty głowy. Jedyne rozwiązanie 
w mojej opinii jest takie, gdy np. 
dzieci, które bardzo lubią pleść 
bransoletki z muliny mogą dać 
znać nauczycielowi, że chciałyby 
robić to częściej i sprawniej. Wów-
czas nauczyciel powinien podążyć 
za chęcią dodatkowej aktywności 
uczniów i stworzyć dla nich azyl 
pod postacią kółka zainteresowań. 

Wtedy powstaje nie tylko miejsce, gdzie uczymy się czegoś 
nowego, ale też budujemy relacje i tworzymy wspólnotę.

R.: Jakie cechy ceni Pani w uczniach?

A.S.: Bardzo lubię pracowitość i chęć do współpracy. Nie 
lubię, gdy ktoś nie docenia mojej pracy np. niszczy spec-
jalnie pomoce, które przygotowałam. Doceniam każde 
staranie, nawet najmniejsze. Rozczula mnie to. Uwiel-
biam też poczucie humoru – dobry humor na moich 
zajęciach to podstawa. Bez niego nie wychodzę z domu. 

R.: Jakie są szczególne cechy i umiejętności osoby, która 
zdecydowała się zostać nauczycielem?

A.S.: Ta osoba musi mieć wiele bardzo ważnych cech. Po pier-
wsze musi być bardzo dobrze zorganizowana. Po drugie musi 
wykazywać pokłady ciepliwości i życzliwości. Po trzecie nau-
czyciel powinien być odpowiedzialny. Po czwarte prawdziwy 
pedagog ma kochać to co robi, wykonywać rzetelnie swoje 
obowiązki i dawać innym przykład swoim zachowaniem.



Reportaż z wycieczki krajoznawczej uczniów do Chęcin
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27 października uczniowie klas V - VII OPC oraz klasy VI i II 
udali się na wycieczkę integracyjno-krajoznawczą do zamku 
w Chęcinach. Po drodze odwiedzili Centrum Doświadczeń 
Leonarda da Vinci. Uczniowie świetnie się bawili, poznawali 
historię Polski, smażyli kiełbaski i śpiewali piosenki.
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Wywiad z ś.p. p. Renatą Zyzik, nauczycielem języka niemieckiego
 W czas listopadowej zadumy, wspominamy tych, którzy byli z nami jesz-
cze do niedawna, lecz już nie wrócą. Wspominamy o najbliższych i najdroższych, 
lecz tu chciałoby się wspomnieć o pedagogu z klasą, osobie  wszechstronnie 
wykształconej, otwartej na świat i ludzi, i po prostu dobrym człowieku – o Pani 
Renacie Zyzik. Z tej okazji umieszczamy archiwalny wywiad z śp. p. Renatą z 2018 r. 

R.: Co skłoniło Panią do bycia nauczycielem?

R.Z.: Mama jest emerytowaną nauczycielką, znałam tę pracę od pod-

staw i to mnie zafascynowało!

R.: Co najbardziej lubi Pani w zawodzie nauczyciela?

R.Z.: Brak nudów – każdy dzień to niespodzianka, często z dresz-

czykiem emocji.

R.: Co sprawia największą trudność w pracy z dziećmi?

R.Z.: Indywidualne podejście do każdego ucznia – każdy z nas jest 

inny i oczekuje czegoś innego.

R.: Jakie ciekawe wydarzenie w karierze nauczyciela zapamięta Pani 

na zawsze?

R.Z.: Jest ich wiele – każde ma swój charakter i swoje „ja”.  Można mówić bez końca! 

Sami wiecie! Są te – bardzo wesołe i też te – trudne…

R.: Jaką była Pani uczennicą?

R.Z.: Taką jak Wy!!! Pilną lub niegrzeczną, ale efekt końcowy miał być pozytywny!

R.: Co chciałaby Pani zmienić, gdyby można było wrócić do lat szkolnych?

R.Z.: Nie wiem, bo mile wspominam te chwile mimo porażek, ale i mimo sukcesów – najważniejsze jednak – 

mieć wspaniałych przyjaciół, z którymi mile spędzasz czas i wiesz, że możesz na nich liczyć!

R.: Co podałaby Pani za wzór postawy współczesnym uczniom?

R.Z.: Każdy ma własne marzenia i własny cel – ja nie mam na to wpływu – mogę jedynie pomóc w wyborze: 

bądź w porządku wobec samego siebie – TO JEST WAŻNE!    

R.: Jakie cele do osiągnięcia w pracy nauczyciela Pani sobie wyznacza?

R.Z.: Te, co zawsze: akceptacja wszystkich i chęć przekazania własnych doświadczeń!             

R.: Czego Pani życzy uczniom naszej szkoły?

R.Z.: Obyście cudze dzieci uczyli! (śmieje się)



NOWINKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
RR wspiera Samorząd Uczniowski

W czwartek 27 października 2022 roku odbyło się pierwsze trójstronne spotkanie Samorządu 
Uczniowskiego, Dyrekcji i Rady Rodziców. Udział wzięli: Rita, Zuzanna, Paulina, Oliwier i Wiktor, 
opiekun SU - pani Agnieszka Stachura-Bernecka, pani dyrektor Beata Eisler i ja, Łucja Andrzejewska.
Szczerze mówiąc, miałam tremę przed tym spotkaniem. Jak się okazało, zupełnie niepotrzebnie. Młodzi oka-
zali się kreatywni i zmotywowani. Mieli odwagę mówić o swoich potrzebach i pomysłach, a co najważniejsze 
szukali rozwiązań. Dyskutowaliśmy długo. Jestem autentycznie zachwycona!

Oto inicjatywy uczniów

1. Stoły piłkarskie na korytarze szkolne - 4 szt. To inic-
jatywa uczniów jeszcze z zeszłego roku. Trwa zbiórka fun-
duszy. Samorząd Uczniowski ma własny budżet do dys-
pozycji. Źródła tych pieniędzy to: część kwoty uzyskanej 
z 1% od podatku za rok 2020, dochód z loterii fantowej 
z ostatniego święta szkoły oraz darowizny, które można 
wpłacać na konto RR ze wskazaniem celu: Samorząd 
Uczniowski:  75 1240 4722 1111 0010 9399 0906.
Uczniowie wymyślili też kolejny sposób na pozyskanie 
brakujących pieniędzy – dyskoteka andrzejkowa! Wstęp 
płatny 5 zł oraz stoisko z napojami i przekąskami za 
symboliczne 1-2 zł. Uczniowie samodzielnie przygotują 
salę, nagłośnienie, muzykę, stoisko,  i oczywiście 
posprzątają. Podczas dyskoteki nad uczniami będą czu-
wali opiekunowie – nauczyciele. Cały dochód z im-
prezy przeznaczony będzie na zakup stołów piłkarskich.

Termin dyskoteki: czwartek 24 listopada br.
14:00-16:00 klasy IV-VI

16:00-19:00 klasy VII-VIII

2. Stół do ping-ponga podarowany nam, dzięki Małgorzacie 
Kocot,  przez Szpital Dziecięcy Św. Ludwika w Krakowie, 
który został przyturlany przez Grzegorza Włodka i Artura 
Pallascha. Trzeba jeszcze do niego skompletować sprzęt 
sportowy. Oliwier wykazał się ekologicznym podejściem 
do tematu i zamiast zbiórki pieniędzy na zakup nowych 
rakietek i piłek  zaproponował wietrzenie domowych szaf, 
składzików, strychów, piwnic itd. Imponujące! Zatem do 
dzieła i sprawdźmy, czy gdzieś w domu albo u naszych 
bliskich zalegają może rakietki i piłeczki do ping ponga. 
Może ktoś ma nawet siatkę na stół? Podarujmy je uczniom. 

3. Warsztaty kosmetyczne dla dziewcząt z klas V-
VIII. Zuzanna odpowiada za przeprowadzenie bada-
nia potrzeb wśród koleżanek. Chcemy wesprzeć 
dziewczyny, zapewniając kompetentną osobę w 
zależności od celu spotkania: kosmetyczka/der-
matolog/wizażystka. Podczas warsztatu uczen-
nice będą mogły dowiedzieć się, jak prawidłowo 
dbać o cerę w ich wieku oraz otrzymać odpo-
wiedzi na pytania: jeśli makijaż - to kiedy i jaki, czy 
ubiór ma znaczenie i dlaczego, czy modny zestaw 
zawsze nam służy, jak dobrać fasony i kolory, itp.
Nad treścią i przebiegiem warsztatów będzie 
czuwali: nauczyciel i/lub przedstawiciel RR.

4. Podobne badanie potrzeb wśród kolegów 
przeprowadza Wiktor i Oliwier. Czy są jakieś 
warsztaty lub wydarzenie, które moglibyśmy 
zorganizować dla chłopców? Czekamy na pomysły!

5. Lustra w damskich łazienkach – to inicjatywa 
uczennic, która po konsultacjach zyskała aprobatę RR 
i zgodę Dyrekcji na realizację. Uzgodnione warunki:
Lustra muszą być wykonane z materiału bezpiecz-
nego,  czyli nie szkło i nie kryształ (lustra nie mogą 
się stłuc). Research w internecie prowadzi Paulina.
Pieniądze na zakup luster dziewczyny pozyskają 
samodzielnie. Zaplanowały już zbiórkę w 
szkole, więc zachęcam do wsparcia. Nad zbiórką 
czuwa opiekun SU – Agnieszka Stachura-Bernecka.
Akcję „Lustra” można wesprzeć darowizną na 
konto RR (oczywiście z  dopiskiem: Lustra).

Prace Samorządu Uczniowskiego koordynuje przewodnicząca – Rita Topolska. O kolejnych inicjaty-
wach będziemy informować w gazetce oraz na stronie www i FB szkoły. Zachęcam do finansowe-
go wspierania Samorządu Uczniowskiego. Młodzież uczy się dysponowania określonym budżetem, pla-
nowania wydatków, wspólnego podejmowania decyzji, koordynowania działań, rozliczania. To realne 
nabywanie umiejętności zarządzania finansami - kompetencja absolutnie konieczna we współczesnym świecie!
Darowizna może być ogólna, czyli na wszystkie działania SU albo na konkretny cel: stoły piłkarskie/lustra/warsztaty 
kosmetyczne itd. Kontakt mailowy do RR: rrsp3krakow@gmail.com                                                    
                                                                                                                                                                                    Łucja M. Andrzejewska 
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OGŁOSZENIE!!!

Czytelniku, weź swój udział w tworzeniu 
szkolnej gazetki! Oto niektóre nasze propozycje, 

które mógłbyś zrealizować:

- Przykłady ciekawych prac uczniowskich
- Anegdoty z życia szkoły

- Wydarzenia z historii szkoły
- Lapsusy językowe w wypowiedziach i pracach uczniowskich

- Konkursy
- Wywiady

NOWINKI WESOŁEJ TRÓJKI
Nr 13 (2022)

e-mail: news3sp@gmail.com
                                                       

                                                  
Pismo tworzone jest przez uczniów uczęszczających na wtorkowe kółko „Lubię czytać” 

Jak co roku, ogłaszamy konkurs na najciekawsze zdjęcie wakacyjne pt. "Wakacyjne zdjęcie 
2022". Zdjęcia należy wysyłać na adres mailowy gazetki z dopiskiem imienia i nazwiska 
autora. Fotografie mogą przedstawiać ciekawe ujęcia miejsc, sytuacji z podróży itp. O tym, 
które ujęcie wygra, zadecydujecie Wy podczas głosowania. Na zwycięzcę czeka nagroda.


