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Święto Niepodległości w naszej szkole! "Ludzie listy piszą"
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             Nauczyciel z powołania

        O marzeniach z dzieciństwa, trudach bycia dyrektorem               
i wykonywaniu zawodu marzeń.... Szczera rozmowa z panią
dyrektor.

Pani dyrektor w pracy,

Zawsze uśmiechnięta i pogodna.
Tak najogólniej można określić
naszą dyrektorkę Panią Aleksandrę
Sierny.                                               
                                                         
                                Już od dziecka
wiedziała jaki zawód chce
wykonywać- nauczyciel :)

     "Od dziecka wiedziałam, czym chcę zajmować się w przyszłości.
Zawsze chciałam pracować jako nauczycielka." Z uśmiechem na
twarzy wyznała nam pani dyrektor.  Nie dziwi więc to, że praca daje
jej tyle radości. Nie przypuszczała jednak, że dane jej będzie
zajmować stanowisko dyrektora szkoły. 
     Na pytanie, czy przyjemnie jest być dyrektorem, usłyszeliśmy, iż
"jest to ciężkie zadanie, bowiem podejmuje się wiele decyzji
mających wpływ zarówno na wszystkich nauczycieli, jak i
uczniów".       Mając tę rzadką okazję porozmawiania z Panią
dyrektor prywatnie, nie mogliśmy nie zapytać, jak wygląda jej dzień.
Wyszło przy okazji, że nasza pani dyrektor jest miłośniczką
kawy...każdy dzień pracy rozpoczyna bowiem od wypicia filiżanki
kawy, po czym przystępuje do swoich obowiązków, a tych jest
wiele....uwierzcie nam! Zarządzanie szkołą, tworzenie dokumentów,
korespondencja, spotkania służbowe i wiele innych

Zuzia i Nadia
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Święto Niepodległości w Mickiewiczu

   13 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta
akademia z okazji święta odzyskania przez Polskę
niepodległości. Tegoroczną uroczystość przygotowały
dwie nauczycielki: Pani Justyna Sawicka oraz Pani
Joanna Kurek- Bąk. Zapytałam Panią Kurek- Bąk o to,
dlaczego to właśnie one tym się zajęły. Jak się okazało,
obie panie są zakochane w historii Polski, zwłaszcza tej
z XX wieku. Poza tym, "w końcu to ja jestem
historykiem,  a pani Sawicka polonistką. Któż inny
miałby się tym  zająć"- odpowiedziała żartobliwie pani
Kurek- Bąk. 
     Na pytanie o to, jak współpracowało im się z nami-
uczniami, odpowiedziała krótko, ale wyczerpująco-
"Fenomenalnie. Jesteście wielcy!" 

Pani Justyna Sawicka Pani Joanna Kurek-BąkZ.G. Z.G.
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Wspólne zdjęcie występujących

Polscy powstańcy przed występem.

Zosia Gwoździk

Zosia Gwoździk
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      "Ludzie listy piszą..."

  W ostatnim czasie ja (Nadia), Maks i Zuzia mieliśmy przyjemność przeprowadzić wywiad z panem
wicedyrektorem Jarosławem Karczmarzykiem. Pana dyrektora zapytaliśmy o projekt pisania listów.

Nadia: O co dokładnie chodzi w tym projekcie?
Dyrektor: Tak, jak nazwa wskazuje, o pisanie listów. Jest to dzisiaj dość zapomniana forma komunikacji             
              wśród was- osób młodych. Wśród młodzieży popularne są raczej nowoczesne formy komunikacji,                     jak np.  messenger, czy nawet sms.

Nadia: A Pan woli pisać sms-y, czy może listy?

Dyrektor: No oczywiście, że listy. Wszyscy moi bliscy wiedzą, że niezbyt przepadam za sms-ami. Kiedy  

               dostaję od kogoś sms-a, zawsze oddzwaniam. Cóż mogę wyrazić w tak krótkich wiadomościach, jak

               sms?

Nadia: A młodzi umieją pisać listy?

Dyrektor: Tak! I to jakie! Przynajmniej ci, którzy biorą udział w tym projekcie.

Nadia: No właśnie, a na czym dokładnie ten projekt polega? Kto do kogo pisze listy?

Dyrektor: To ogólnopolski projekt. Uczniowie z całej Polski piszą listy do siebie. Nasza szkoła np.  

                koresponduje  ze szkołą z Poznania. Widzę, że oczekiwania na moment nadejścia listów jest duży. 

                To cieszy.

Nadia, Zuzia, Maks: Dziękujemy Panu za wyczerpujący wywiad!
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Adam Zimoch z klasy II D

                  Adam Zimoch 
   nowym przewodniczącym szkoły

     Od niedawna nasza szkoła ma nowego
przewodniczącego. Jest nim Adam Zimoch z kl. IID.
Adaś zdecydował się kandydować w wyborach w
ostatniej chwili. Nie był do końca przekonany do tego
pomysłu, jednak otrzymał wsparcie, a nawet namowy,
ze strony innych osób. Wśród nich była m.in. jego
wychowawczyni Pani Justyna Sawicka.
Ania i Zosia: Wybór był dla Ciebie zaskoczeniem?
Adam: Wielkim. Moje kontrkandydatki miały  
          fantastyczne propozycje i pełniły już wcześniej 
          funkcje w szkolnym samorządzie.
Ania i Zosia: Jakieś plany na najbliższy czas?
Adam: Planuję dni tematyczne.
Zosia: To znaczy?
Adam: Nie zdradzę póki co. 
            Dowiecie się w najbliższym czasie.
Ania: A jeszcze jedno pytanie. Jakie to uczucie 
          zagrać samego Piłsudskiego?
Adam: Fantastyczne! To dla mnie wielki zaszczyt, że
            mogłem zagrać postać, której zawdzięczamy 
            niepodległość.
Zosia i Ania: Dziękujemy!

             Historia nauczycielstwa
       w reżyserii pani Izabeli Salamon
      13 października 2017r. w naszej szkole, jak co roku  resztą, uczniowie naszej szkoły przygotowali
akademię z okazji Święta Edukacji Narodowej. Jak też co roku, akademia stanowiła realizację pomysły
pani Izabeli Salamon. Zaciekawieni tym, skąd pani Salamon bierze pomysły na te przedstawienia udaliśmy
się do niej z tym pytaniem.

P. Salamon: Co roku staram się wymyślić coś nowego, co nie jest łatwe. Przygotowuję  
                      akademie z okazji Święta Edukacji od paru lat wiec muszę się potrudzić, by nic
                     się nie powtórzyło . Nie ukrywam, że inspiruję się materiałami z Internetu 
                    dodając coś od siebie. 
Ania: W tym roku mogliśmy zobaczyć historię mody w nauczycielstwie. 
P. Salamon: Tak. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało.
Zosia:Patrząc po ucieszonych minach uczniów z całą pewnością się podobało. Dla mnie 
            najlepsza była moda w czasach prehistorii :) 
Ania: A co za rok?
P. Salamon: Tego jeszcze nie wiem nawet i ja :) 
                                                                                                                            Ania i Zosia

A.P.
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