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Jakie było Pana
nastawienie do reformy?
Z decyzjami władz nie
dyskutuje się. Minister ma
taką kompetencję, wiec
zdecydował. Ja mam
możliwość oglądu
wszystkiego w
specyficzny sposób, bo
byłem dyrektorem tej
szkoły podstawowej od
roku 1996 do roku 1999.
W '99 r. tworzyłem

Gimnazjum nr 11i do 2005
r. byłem dyrektorem.
Później pracowałem gdzie
indziej a następnie
wróciłem do szkoły
podstawowej. Teraz
przyszło mi  złączyć obie
szkoły. Moją rolą było
włączyć  gimnazjum w
sposób taki, żeby nie było
to odczuwalne dla dzieci
ze szkoły podstawowej i
młodzieży z gimnazjum,

czyli aby szkoła była
wspólnym organizmem,
ale każdy z uczniów miał
pełną autonomię.
Czy doszły Panu jakieś
nowe obowiązki?
Ogromna ilość. Ja nawet
nie policzę, bo trzeba
pamiętać, że  jak były
dwie szkoły to było dwóch
dyrektorów. Teraz
obowiązek  kierowania
tego organizmu

połączonego jest na
głowie jednej osoby i mam
bardzo mało czasu.
Jakie są według Pana
plusy i minusy tej
reformy?
Nie potrafię odpowiedzieć
na to pytanie w tym
momencie. Będziemy
mogli to powiedzieć za pół
roku. Na przykład, co
zmieniło się w naszej
szkole, co dobre co

niedobre. Na pewno dużo
trudniej jest połączyć
dydaktykę, bo do szkoły
zostały włączone oddziały
gimnazjum. Nauczyciele
uczą mnóstwo oddziałów,
więc wszyscy muszą się
do tego wdrożyć.
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 Wieczór  
autorski

Był Pan bardziej za
czy raczej przeciw?
Szczerze mówiąc to
nie wiem. Nie byłem
ani za ani przeciw. Ja
powiem inaczej:
każde działanie
powinno rozwiązywać
pewien problem. Pani
minister powiedziała,
jakie stawia cele  i
jakie zadania chce
zrealizować. Szereg
pomysłów
związanych z
wprowadzaniem
zmian przyniesie 
efekt, czy wszystkie
to nie wiemy,
natomiast mowa tu
jest o tym, że ma się
podnieść jakość
kształcenia i wierzę,
że to nastąpi. Na razie
trudno powiedzieć, że
tak jest. Ma powstać
szkoła zróżnicowana,
co mi się bardzo
podoba.
Jak wyglądało

wdrażanie tej
reformy w życie?
To wymagało
policzenia i
wymyślenia, w jaki
sposób połączyć
wszystko razem w
taki sposób, żeby nie
powodowało to
pogorszenia
warunków dla nikogo,
bo wtedy ktoś byłby
niezadowolony. Po
drugie jest bardzo
liczna grupa
nauczycieli, którym
trzeba było
zabezpieczyć
możliwość pracy i
dopasować to w taki
sposób, żeby robili
takie rzeczy, które ich
pasjonują. Po trzecie
zapewnić jakość i
ciągłość w nauczaniu,
żeby nie wymieniać
nauczycieli w
oddziałach
gimnazjalnych. Taki
cel sobie postawiłem,

żeby w klasie trzeciej
gimnazjum nie
zmieniać nauczycieli i
to mi się udało. Jeśli
chodzi o plan lekcji, to
nikt nie odczuł zmian.
Lekcje kończą się
wcześnie i jest duża
dostępność
nauczycieli oraz oferty
edukacyjnej. Są
realizowane różne
projekty i
przedsięwzięcia.
Jak nasza szkoła
radzi sobie z
wdrażaniem tej
reformy w życie?
Z mojego punktu
widzenia rewelacyjnie,
a jak jest to odbierane
przez innych, to
trzeba zapytać innych.
Zrobić sondę jakąś
myślę. W momencie,
kiedy musielibyście
pójść do innej szkoły,
do innego budynku,
zobaczyć inne osoby,
sądzę, że wszyscy

byliby mocno
podekscytowani,
niezadowoleni albo
zadowoleni. Natomiast
jak przychodzą w to
samo miejsce, to nie
zmieniło się nic - no
pokój nauczycielski
jest gdzie indziej,
gabinet dyrektora jest
gdzie indziej i to tyle
się zmieniło. My
jesteśmy wygrani
wszyscy, a że na
mnie spoczywa więcej
pracy i nauczyciele
mają więcej pracy,
więc w zgodzie
przemy do przodu.
Dziękujemy bardzo za
wywiad.
Laura Sadkowska

14 listopada w bibliotece szkolnej odbył się wieczór autorski z panią
Agnieszką Więk-Bernat, polonistką naszej szkoły, autorką książki "Zbrodnie
w Nickelswalde".  Uczniowie i nauczyciele z uwagą wysłuchali informacji o
pracy pisarskiej nad książką, o trudnościach jakie czyhają na autora w
trakcie konstruowania fabuły powieści zwłaszcza, że jest to kryminał, w
którym zagadka odgrywa najistotniejszą rolę. Książka widziana od „kuchni”
uzmysłowiła  uczestnikom, jak kształtowana może być rzeczywistość
poprzez słowo. Autorka przybliżyła słuchaczom swoje zainteresowania i
plany na przyszłość. Zadawano wnikliwe pytania zarówno do treści utworu
jak i procesu twórczego.Po wyczerpaniu listy nurtujących pytań, nastąpiło
składanie przez autorkę autografów. Miłym podsumowaniem spotkania było
wspólne pamiątkowe zdjęcie.Dziękujemy za spotkanie i czekamy na
kolejne. 
                                                                             Karolina Sulowska
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             Przyszłość chwytaj - książki czytaj

             Rozśpiewana przerwa

W bieżącym roku
szkolnym nasza
szkoła włączyła się
w pracę projektu
Narodowego
Programu Rozwoju
Czytelnictwa.Celem
wieloletniego
programu jest
poprawa 
czytelnictwa w
Polsce poprzez
wzmocnienie roli
bibliotek publicznych,
szkolnych i
pedagogicznych.
Warunkiem

otrzymania znacznej
kwoty na zakup
książek było podjęcie
działań związanych z
promocją książki i
czytelnictwa. 
Biblioteka wykonała
następujące
działania:
zorganizowanie 
konkursu literackiego
dla uczniów na
napisanie własnej
książki o tematyce
fantastyczne,
zorganizowanie
wystawy edukacyjnej

„I książki maja swoją
historię’’,
konkurs do wystawy
o historii książki,
zorganizowanie
wieczoru
poetyckiego Marii
Pawlikowskiej
Jasnorzewskiej,
wykonanie
okolicznościowych
wystawek i gazetek
związanych z 
rocznicami urodzin i
śmierci autorów
książek,
Nagranie przez

uczniów szkolnego
radia Mix i Koła
Bibliotecznego
audycji we
współpracy z
lubelskim radiem
eR,  narodowe
czytanie dzieł
Henryka
Sienkiewicza,
wystawienie przez
szkolny teatr „Bez
Nazwy’’ sztuki
teatralnej „Opowieść
wigilijna’’ dla
podopiecznych
Domu Pomocy

Społecznych im. św.
Jana Pawła II  w
Lublinie,
zorganizowanie 
edycji konkursu
diecezjalnego „Biblia-
Księga życia”.
Ciekawą formą
propagowania
czytelnictwa w
naszej szkole jest
konkurs
„Bohaterowie
naszych ulubionych
książek”
Każdego dnia 
uczestnik

może odpowiedzieć
na jedno pytanie i
otrzymać nagrodę.
Pytania do konkursu
ułożyło Koło
Biblioteczne.Konkurs
cieszył się
zainteresowaniem,
ponieważ
przychodziło wiele
osób.
Biblioteka zachęca
wszystkich do
czytania.
Amelia Chaberka

               
Zgodnie z coroczną tradycją odbyła się w naszej szkole impreza dla uczenia
Święta Niepodległości. W tym dniu korytarz szkolny gromadzi uczniów do
wspólnego śpiewania pieśni legionowych i patriotycznych. Jak zawsze
chętnych było wielu, chociaż nie ma przymusu i określonego czasu
występów. Dla tych którzy nie pamiętają słów, przygotowana była ściągawka
na ekranie i można było szybko uzupełnić braki w znajomości tekstów.
Wspólne uczestnictwo i dość swobodna atmosfera pozwalały każdemu
odnaleźć się w tym miejscu bez względu na posiadany talent wokalny. 
Znane pieśni przyciągają i jest pewne, że tradycja nie zaginie.
                                                                              Simona Makowska



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 31 12/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLKAMERA

                     Moja opinia

            Koszykarska przygoda

                    FALKON 2017

    Straż
Graniczna

Książka moim zdaniem jest fenomenalna. Poznajemy historię ludzi, którzy
przeżyli,  w większości przypadków,  coś nienaturalnego. Powieść buduje
napięcie, można doskonale wczuć się w klimat danego opowiadania i
przeżyć go razem z głównym bohaterem. Każda opowieść kryje w sobie
sporo tajemnic, dzięki czemu o wiele bardziej chce się czytać, żeby je
odkryć. Jak najbardziej polecam przeczytanie tej książki jak i inne powieści
Stephena Kinga.
  
                                                                            Victoria Sulejczak

W środę  22 listopada  sześciu koszykarzy TBV Start Lublin odwiedziło
młodych sportowców ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku Ziemi
Lubelskiej. Zawodnicy Startu przeprowadzili wspólny trening i konkursy z
nagrodami w tym na kolejne spotkanie drużyny, rywalizowali w meczach,
rozdawali autografy oraz pozowali do zdjęć z naszymi uczniami. Dla tych
młodych osób było to wspaniałe doświadczenie nauka nowych rzeczy i
wielka przygoda, która nie zdarza się codziennie.
                                                                                   Adam Dudziak

Falkon to literatura, film, komiks, gry, manga i anime. Dwie hale targowe
podzielone na strefy wystawców i Games Room. W strefie wystawców
można było nabyć koszulki, gadżety, gry, książki, komiksy z dziedziny
fantastyki. Games Room był idealną okazją, aby wraz z rodziną lub
przyjaciółmi zagrać w jedną z setek gier planszowych lub na konsolach PS
czy XBOX. Impreza ze wspaniałym programem, świetną atmosferą oraz z
niesamowitymi ludźmi, których łączy zamiłowanie do fantastyki. 
                                                                                          Igor Turek

26 X w hali Targów
Lublin odbyła się
wystawa sprzętu i
pokazy plutonu
specjalnego Straży
Granicznej.
Zwiedzający mogli się
dowiedzieć, na czym
polega praca służb
strzegących granic
oraz jak zostać
strażnikiem. 
Igor Turek 
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