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"Po prostu kocham tę szkołę..."Pani Dyrektor Filomena
Górecka-Bedla udzieliła wywiadu do naszej "Czwórki"

*

M. Socha: -
Jesteśmy
członkami
koła 
„Dziennikarz
na strat” i
chcielibyśmy
prosić
Panią o
wywiad z
okazji
Święta
Szkoły.
Pani
Dyrektor:
-Miło mi
bardzo.
Jestem
bardzo
ciekawa tej
rozmowy.

Magdalena
Fornas: 
Zatem na
początek
chcemy się
dowiedzieć za
co lubi Pani
naszą szkołę?

Pani Dyrektor:
Ta szkoła ma
stałe miejsce w
moim sercu,
ponieważ jest w
niej wyjątkowa
społeczność
uczniów i
pracowników.
Jestem z nią
bardzo
związana, bo
jestem tutaj
dziewiętnasty
rok. Po prostu
kocham tę
szkołę i nie ma
żadnego patosu
w tych
słowach,

autentycznie, ta
szkoła to moje
życie, to ona
"nakręca" mnie
do działania,
daje siłę i moc
oraz dzięki
temu wciąż
budzą się moje
nowe marzenia.

Mateusz
Socha:
Dlaczego
wybrała Pani
zawód
nauczyciela i
co w nim Panią
zafascynowało?

Pani Dyrektor:
Myślę, że
człowiek, który
kocha świat i
ludzi ma do
wyboru kilka
zawodów. Mam
młodszą
siostrę,

za edukację
której byłam
odpowiedzialna
(tak było
dawniej).
Spodobało mi
się to, że ktoś
za mną
podąża, a ja
mam mu dużo
do powiedzenia
i zaoferowania.
Ta sytuacja
miała duży
wpływ na mnie i
na wybór
zawodu. Nie
żałuję tej
decyzji i
wyboru
zawodu, bo
sądzę, że
szkoła to
bogactwo
różnorodnych
zadań i działań,
nie ma czasu
na "nudę". To
właśnie

w szkole mogę
realizować,
najlepiej jak
potrafię, swoje
pomysły,
przedsięwzięcia,
które mogą
bogacić innych
ludzi.

Magdalena
Fornas: 
Z jaką grupą
wiekową
najlepiej się
Pani pracuje i
dlaczego?

 Pani
Dyrektor: Z
całą pewnością
wiecie, że
jestem
nauczycielką
edukacji
wczesnoszko-
lnej, czyli
pracuję z
uczniem klas

I-III, chociaż na
maturze
zdawałam
biologię i to była
moja ogromna
pasja. Zawsze
jednak czułam,
że najmłodsze
dziecko ma w
sobie
niepowtarzalny
"magnes" w
postaci
aktywności
poznawczej i
ciekawości w
odkrywaniu
świata. Stąd
chyba wybór
takiego
kierunku.

*
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Pani Dyrektor: " Na przestrzeni lat wspólnie [...]
zbudowaliśmy wizerunek szkoły na miarę XXI wieku"

*

Mateusz
Socha:
Czym jest
dla Pani
zawód
nauczycie-
-la?
Pani
Dyrektor:
Ten zawód
to dla mnie
misja i
pasja, bo
przecież
każdego
dnia
przychodzę
na
spotkanie
ze szkołą i z
moją
społeczno-
-ścią, lecz
również to
spotkanie 
edukacy-
jne. To
codzienne
odkrywanie
cząstki
świata
moim
uczniom.

To bardzo
trudne
wyzwanie.
Jednak
najwięcej
radości sprawia
mi, gdy widzę,
jak moi
uczniowie
ogromnie dużo
wynoszą z tych
wspólnych
spotkań,
obserwuję
zmianę w
poziomie ich
wiedzy,
umiejętności i
zachowaniu.

Magdalena
Fornas:
 Jakie są, Pani
zdaniem,
najważniejsze
przedsięwzię-
cia edukacyjne
w naszej
szkole? 

Pani Dyrektor:
W mojej ocenie
każde działanie
nauczyciela
jest ważne,

które ma wpływ
na rozwój
małego i
młodego
człowieka. W
naszej szkole
pod kierunkiem
nauczycieli
realizowanych
jest wiele
atrakcyjnych
inicjatyw
pedagogicznych,
przedsięwzięć
edukacyjnych
(różnorodne
konkursy
naukowe,
tematyczne,
sportowe,
artystyczne).
Ważną rolę
odgrywają
uroczystości
szkolne oraz, w
każdym roku
szkolnym, tak
wiele akcji na
rzecz
potrzebujących
wsparcia.
Nasza szkoła
jest twórcza i
ambitna, stąd
też posiadamy

wysokie wyniki
nauczania, a
uczniowie
sięgają po
najwyższe
lokaty, tytuły z
różnych
dziedzin
edukacyjnych.
Niezwykle
cenię
wytrwałość,
wysiłek ucznia,
lecz także tę
wrażliwość i
otwartość na
świat i
człowieka. Na
przestrzeni lat
wspólnie
zbudowaliśmy
wizerunek
szkoły na miarę
XXI wieku.

Mateusz
Socha: 
Z okazji
zbliżającego się
Święta Szkoły
chcemy się
dowiedzieć,
jakie są Pani
ulubione utwory
naszego

patrona - 
Stefana
Żeromskiego?

Pani Dyrektor:
Pierwsza myśl,
skojarzenie,
które mam, gdy
słyszę Stefan
Żeromski to
"Syzyfowe
prace", które
wielokrotnie
czytałam.
Treść tego
utworu, tło
historyczno-
polityczne,
przeżycia
Marcina
Borowicza i
innych
bohaterów
bardzo głęboko
się we mnie
zakorzeniły.
Żeromski
napisał wiele
pięknych, lecz
trudnych
utworów. Jego
opisy przyrody
w takich
książkach, jak
"Zmierzch",

"Zapomnienie"
są niezwykłe,
to naprawdę
wielki mistrz
pióra. W 1999 r.
rozpoczęłam
pracę w naszej
szkole i
zobaczyłam
portret Stefana
Żeromskiego, i
pomyślałam:
mam tu
"kolegę",
również z Kielc.

*
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Magdalena Fornas:
Które słowa zawarte w utworach Stefana Żeromskiego
przemawiają do Pani najbardziej?

Pani Dyrektor:
Słowa Stefana Żeromskiego: "Życie to trudna lekcja,
której trudno się nauczyć, trzeba ją przeżyć" mają
wymiar szczególny. Prawdą jest, że wiele w życiu
można zaplanować, wiele zdobyć za pomocą wysiłku i
intelektu, lecz nie jesteśmy w stanie przewidzieć
wszystkiego. Ludzkie życie składa się z sukcesów,
lecz także z drobnych niepowodzeń i porażek. Ważne,
byśmy potrafili wyciągnąć wnioski, obudzić w sobie
refleksję i skonstruować nowy plan działania, bo
porażka nie czyni nas przegranymi. To cała mądrość i
filozofia życia.

Mateusz Socha:
Mogłaby nam Pani zdradzić, Pani zdaniem,
najważniejsze motto na bieżący rok szkolny?

Pani Dyrektor:
Słowa Samuela Johnsona są w zasadzie znane, bo
powtarzam je podczas uroczystego otwarcia nowego,
prawie każdego roku szkolnego: Nie siła, lecz
wytrwałość, czyni rzeczy wielkie". Dlatego całej
społeczności uczniowskiej życzę, by nie zabrakło siły,
wytrwałości, systematyczności w pracy nad
osobistym rozwojem. Wszystkim życzę samych
pięknych i szczęśliwych chwil w życiu.

Dziękujemy za rozmowę.

Pani Dyrektor: 
Ja również dziękuję.

O SZKOLE PISZE PRZEWODNICZĄCA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - Eliza Sękiewicz

  Myślę, że nasza szkoła – „Czwórka” - w życiu
każdego z nas jest bardzo
ważna, ponieważ nie tylko nas kształci, ale pomaga
także w zdobywaniu nowych znajomości. Uczy nas
kultury w stosunku do środowiska, w którym
żyjemy, jak i w stosunku do siebie wzajemnie. Na
lekcjach uczymy się i poznajemy świat. Możemy
liczyć, czytać, śpiewać,
lub po porostu zasłuchać się w opowieści
nauczycieli. Na przerwach
kontaktujemy się z rówieśnikami, uczymy się
zachowania w miejscu
publicznym, ale także wobec innych. Czasami
zdarzają się sprzeczki lub
konflikty między nami, lecz to właśnie wtedy
uczymy się, jak stawiać czoła problemom,
zachowując przy tym honor i szacunek względem
siebie. Z czasem zauważamy, że też na błędach
bardzo wiele się uczymy. 
  Sądzę, że nasza szkoła jest pięknym miejscem.
Mamy cudownych
nauczycieli, którzy dbają o nas i naszą przyszłość.
Uważam, że moja
szkoła bardzo wiele mnie nauczyła i jestem gotowa
już dzisiaj do
przyszłego dorosłego życia.

* *
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Z okazji ŚWIĘTA SZKOŁY zastanawialiśmy się, czemu
nasza "CZWÓRKA" jest nam tak droga... 

Z CZYM KOJARZY SIĘ NAM  NASZA
SZKOŁA? Spróbujemy w kilku
zdaniach odpowiedzieć na to
pytanie:

 CO LUBIĘ W
MOJEJ SZKOLE -
"CZWÓRCE"?

Dlaczego lubię
moją szkolę?
To jest dobre
pytanie,
ponieważ jest
wiele
powodów,
dlaczego ją
lubię, ale żeby
Was nie
zanudzać -
wymienię tylko
kilka, więc
zaczynajmy:

1.  Są w niej
dobrzy
nauczyciele.
2.  Jest
wspaniała
atmosfera, w
której czuję się
jak w domu.
3.  Ponieważ
jest 4 godziny

w-f (lecz
wolałbym 6:).
4.  Bo można
się spotkać z
osobami, z
którymi nie ma
się kontaktu
oprócz szkoły.
5.  Można
dostać bardzo
dobre oceny,
trzeba tylko się
uczyć :).

Artykuł
tworzył:
Sebastian
Bator

- Na pewno
kojarzy się z
ludźmi, z
przyjaciółmi,
nowymi
znajomościami
i  z miłymi
nauczycielami
- z placem
zabaw oraz
dużym Orlikiem,
gdzie wszyscy
grają w piłkę
nożną 
- z nowymi,
ulepszonymi
salami, w tym
salą
komputerową,
gdzie Internet
jest bardzo
szybki
- z różnymi
kołami
zainteresowań
np. kołem 
dziennikarskim,

teatralnym
- z wycieczkami
szkolnymi
- z ciekawymi i
pouczającymi
apelami
- ze sklepikiem
szkolnym
- z wieloma,
interesującymi
lekturami
- ze
sprawdzianami i
kartkówkami
- z panią
higienistką
-z konkursami
-ze szkolną
stołówką
Magdalena
Fornas
Wiktoria
Bukowy

* *
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-Czego uczył twój wychowawca? 
- Pani Grażyna, uczyła ona plastyki w szkole. Miło
wspominam swoją wychowawczynię.
-Co najlepiej zapamiętałeś z „Czwórki”?
-Panią od historii i jej kartkówki z wieków naszej ery i
przed naszą erą. Nie było półrocza, żebym nie miał u
niej 5. Dalej jak przyjeżdżam do Jarosławia i
spotykamy się na ulicy zawsze mnie poznaje, mówimy
sobie "dzień dobry" i chwilę rozmawiamy.
-Jaki był twój ulubiony przedmiot?
- Informatyka. Mogliśmy po Internecie coś poszukać,
jak jeszcze nie wszyscy mieli go w domu i trochę
rozrywki było, jak uruchamiało się pierwsze gry na
szkolnych komputerach.
-Jaka była Twoja średnia?
-Zawsze około 4.0. Stabilnie.
-Który przedmiot był dla ciebie najtrudniejszy?
-Matma. Przez długi czas nie umiałem zrozumieć
liczenia procentu z liczby. Ale "udało" mi się zawsze
mieć tą 4 na koniec.
-W której ławce siedziałeś? Z kim?
- Zazwyczaj w ostatniej, bo byłem wysoki i nie mogłem
zasłaniać innym tablicy. Siedziałem z moim dobrym
kolegą, Jerzym. Ale strasznie często nas przesadzali,
bo gadaliśmy na lekcjach...
-Jaka była twoja najlepiej zapamiętana wycieczka?
-Bolestraszyce. Zwiedzaliśmy tam fort. Bardzo
ciekawie tam było. No i śmiesznie, bo w końcu byłem
tam z najlepszymi kolegami.
-Uczęszczałeś na jakieś dodatkowe zajęcia, kółka w
naszej szkole?
-Na kółko dziennikarskie, sam kiedyś pisałem artykuły
do gazetki.
-Bardzo zmieniła się szkoła od czasu, kiedy tam
chodziłeś?
-Z wyglądu trochę tak, bo wyremontowali ściany i tak
dalej, ale z atmosfery to nie. Jak przychodziłem po
brata do szkoły,
to poznawałem swoich dawnych nauczycieli i wydaje
mi się, że jak mówiłem "dzień dobry", to też mnie
poznawali. Ta szkoła ma w sobie pewien urok i
atmosferę, która jest niepowtarzalna.

ROZMAWIAŁ KACPER GÓŹDŻ

- Czy gdy chodziła Pani do naszej szkoły,
obchodzono wtedy Święto Szkoły?
-W czasach kiedy ja chodziłam do szkoły nie było dnia
święta szkoły, ale były akademie organizowane na
cześć patrona szkoły - Stefana Żeromskiego.
- Przyjaźnie z ‘’ podstawówki’’ istnieją do dziś?
- Swoją klasę wspominam bardzo dobrze. Pomimo
upływu lat z niektórymi utrzymuję kontakt do dnia
dzisiejszego. Z jedną przyjaciółką przyjaźnię się do
dziś, nawet jestem matką chrzestną jej córki.
-Kto był Pani wychowawczynią i czego uczył?
-Miałam od pierwszej klasy kilku wychowawców, ale w
siódmej i ósmej była to Pani Irena Kornak, która uczyła
historii.
-Jaki przedmiot lubiła Pani najbardziej i dlaczego?
-Najbardziej lubiłam geografię, której uczyła mnie Pani
Teresa Kiper. Była bardzo ciepłą osobą i bardzo
ciekawie opowiadała o zagadnieniach z geografii.
-Jak wyglądała szkoła gdy chodziła Pani do niej?
- Była bardzo ładna i nowoczesna - jak na tamte
czasy. Było wielu uczniów i na trzecim piętrze
zabudowano korytarz, i zrobiono salę lekcyjną. Wtedy
w piwnicy zrobiono małą salę gimnastyczną. W
piwnicy mieliśmy też lekcje techniki.
-Gdy chodziła Pani do szkoły, to czy miała Pani
mundurek i jak on wyglądał?
-W czasach kiedy ja chodziłam do szkoły były
granatowe fartuszki z białym kołnierzem i tarczami na
rękawie.
-Kto był wtedy dyrektorem naszej szkoły?
- Pani Janina Popek.
-Co najmilej wspomina Pani, kiedy chodziła do
naszej szkoły?
-Często jeździliśmy na wycieczki, na boisku zimą było
lodowisko i na lekcjach wychowania fizycznego 
jeździliśmy na łyżwach.
-Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁA
MAGDALENA FORNAS

WSPOMNIEŃ CZAR...REDAKCJA NASZEJ GAZETKI DOTARŁA DO BYŁYCH UCZNIÓW NASZEJ
SZKOŁY I ZAPYTAŁA O WSPOMNIENIA Z NIĄ ZWIĄZANE... Pierwszy wywiad (po lewej) przeprowadziła
Magdalena Fornas z Panią Jolantą Zając, natomiast drugi (po prawej) Kacper Góźdź ze swoim bratem -
Damianem Brzuszko. Zobaczcie, jak absolwenci zapamiętali szkolne lata w Szkole Podstawowej nr 4 w
Jarosławiu.
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Czym jest dla nas nasza szkoła?

  Zbliża się Święto Patrona Szkoły i wielu z nas zastanawia się nad tym, czym dla mnie jest nasza szkoła? 
Chciałabym Wam pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie.
  Na pewno każdemu z nas szkoła kojarzy się po pierwsze z nauką. Przychodzimy tu codziennie, aby zdobywać
wiedzę, która pomoże nam w osiągnięciu wymarzonego celu. Idąc do szkoły wiemy, że każdy kolejny dzień tam
spędzony niesie dla każdego z nas nowe wyzwania, które musimy umieć samodzielnie pokonać. W zdobywaniu
nowych umiejętności pomagają nam nasi nauczyciele. Poświęcają dla nas swój czas, a robią to dlatego, że chcą
odpowiednio przygotować każdego z nas do dorosłego życia. Również kiedy osiągamy sukces, powinniśmy
pamiętać o tym, że to nie jest tylko nasz sukces, ale także jest to zasługa nauczyciela, który pomógł nam w jego
osiągnięciu.
  Dla wielu osób szkoła jest również miejscem poznawania rówieśników, a w wielu przypadkach zdarza się, że
długoletnie szkolne znajomości kończą się przyjaźniami na wiele lat.  Uczniom klas pierwszych szkoły
podstawowej ten temat nie jest jeszcze do końca znany, ponieważ takie dzieci są ze sobą w klasie dopiero kilka
miesięcy i jeszcze nie zdążyły poznać siebie nawzajem, ale zapewniam Was, że kiedy będziecie już w klasie
drugiej, to powoli, ale zaczniecie tę sprawę rozumieć w całkiem inny sposób. Mimo że jesteście dopiero na
początku szkolnego życia, na pewno w swoich klasach macie kolegów i koleżanki. W tym roku są to dla Was
jedynie rówieśnicy z klas, ale za jakiś czas może któraś osoba z grona waszych znajomych może stać się dla
Was prawdziwym przyjacielem, u którego możecie zawsze szukać pomocy i wsparcia.
  Wielu z nas szkoła może kojarzyć się z kółkami zainteresowań. Wszyscy mamy swoje pasje i z chęcią
uczestniczymy w zajęciach, na których rozwijamy swoje talenty. Mnie chodzenie do szkoły pod kątem kółek
odbywających się po lekcjach w największym stopniu kojarzy się z udziałem w zajęciach z dziennikarstwa, na
których zajmujemy się między innymi prowadzeniem bloga i tworzeniem gazetki szkolnej. Dzięki takim zajęciom
uczymy  się współpracy.
  W wieku nastoletnim szkoła to część naszego codziennego życia i mam nadzieję, że w dorosłym życiu każdy z
nas będzie miło wspominał swoje szkolne lata w „Czwórce” i ,oczywiście, swoich szkolnych przyjaciół.
 
Emilia Sało

PRZY PRACY

               Za co najbardziej lubisz szkołę?
  Najbardziej lubię moją szkołę za to, że mamy bardzo
dobrych i wyrozumiałych nauczycieli. To w naszej
szkole są wielkie boiska do grania w piłkę, również po
lekcjach. Najbardziej lubię dodatkowe konkursy lub
kółka z różnych przedmiotów. Nasza szkoła dba o
bezpieczeństwo swoich uczniów. Są w niej
organizowane różnorodne wycieczki, ale przede
wszystkim na lekcjach mogę się dużo nauczyć, a na
lekcjach wf-u uprawiać sport. Lubię szkołę, ponieważ
spotykam się w niej z przyjaciółmi, którzy zawsze mi
pomogą, jeśli czegoś nie umiem. Zawsze miło
spędzam tutaj czas.

Aleksander Wojtuś
.

W REDAKCJI NASZEJ "CZWÓRKI" zastanawialiśmy się za co lubimy naszą szkolę i co w niej jest takiego,
że codziennie rano przychodzimy do niej z radością, pełni zapału do nauki. Nasze przemyślenia
zamieszczamy poniżej. Mamy nadzieje, że skłonią Was do refleksji... Zapraszamy do lektury i do
wypisania sobie rzeczy za które doceniam, że jestem uczniem naszej jarosławskiej "Czwórki".

CZĘŚĆ REDAKCJI



www.nowiny24.plNowiny | Wydanie specjalne 11/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzwórka


