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WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR SZKOŁY 
mgr Agnieszką Kaczmarek

-Jak się Pani odnajduje  jako dyrektor szkoły?
W życiu czasami potrzebne są zmiany i wyzwania. Najbardziej
lubię bezpośrednią pracę i  kontakty z uczniami.Jednak bardzo
dobrze współpracuje mi się też z moimi koleżankami i kolegami
nauczycielami oraz z pracownikami obsługi. Poza tym nowa
funkcja wymaga ode mnie stałego samokształcenia, a ja lubię
rozwój.
-Czy  była to dla Pani trudna do zaakceptowania zmiana?
To była bardzo trudna decyzja. Propozycja objęcia stanowiska
wicedyrektora pojawiała się dużo wcześniej, ale wówczas nie
mogłam się zdecydować. Dopiero na propozycję pana dyrektora
Piotra Kozłowskiego odpowiedziałam „tak”, by wesprzeć Go
swoja wiedzą i doświadczeniem.
- Jakie przedsięwzięcia wynikające z zadań  dyrektora szkoły
sprawiły Pani satysfakcję?
Na pewno dużym wyzwaniem jest koordynowanie projektu
„Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych” (zajęcia
pozalekcyjne, wyjazdy edukacyjne, remonty pracowni, a przed
nami zakup mnóstwa pomocy dydaktycznych i sprzętu). Cieszą
mnie również zmiany w wyglądzie szkoły (łazienki, chodnik,
szafki, rolety, nowa świetlica itp.), które wspólnie z dyrektorem
realizujemy. Przed nami różne gminne konkursy dla uczniów,
które zakończą się dla laureatów wycieczkami w czerwcu.
- Jakie są Pani zainteresowania i pasje? Jak  Pani  spędza wolny
czas?Najbardziej lubię literaturę. Nie wyobrażam sobie życia bez
książki, z nią zawsze kończę dzień.Poza tym uwielbiam teatr,
dlatego w sezonie jesienno – zimowym jestem częstym gościem
w łódzkich teatrach. 
Wiosną i latem odbywam wycieczki rowerowe – mój dzienny
rekord to 105 km, a przez cały rok dbam o kondycję, uprawiając
nordicwalking. 

Zaoszczędzone środki finansowe
przeznaczam od lat na wyjazdy
turystyczne, udało mi się już zwiedzić
sporo miejsc, ale wciąż mam marzenia
dotyczące kolejnych podróży.
-Ile lat uczy Pani w naszej szkole?
W Uniejowie podjęłam pracę w 2004 roku
w gimnazjum, czyli 15 lat temu.
-Czy w dzieciństwie chciała Pani wiązać
pracę zawodową z nauczaniem?
Niekoniecznie, dopiero po maturze
zrodziła się we mnie ta myśl i decyzja, by
studiować filologię polską, a potem
bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo.
Dziękujemy Pani za wywiad i życzymy
sukcesów w pracy zawodowej.

Łucja Majda, Marianna Stefańska

uniejow net pl

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
    
  W przeddzień Święta Zmarłych po raz kolejny uczestniczyliśmy
w Balu Wszystkich Świętych. Bal zorganizowany przez parafię i
naszą szkołę rozpoczął się wspólną modlitwą na cmentarzu,
później korowód świętych udał się do szkoły. Gdzie wspólnie z
nauczycielami i katechetami przebrani za postacie świętych
bawiliśmy się, tańczyliśmy i w ten sposób uczciliśmy pamięć
świętych.Michał Kubacki
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Maja Matusiak - mam 14 lat,
interesuję się siatkówką, w
wolnych chwilach uwielbiam czytać
książki.
Nadia Ircha - chodzę do klasy VIII,
mam 14 lat. W gazetce szkolnej
jestem drugi rok. Interesuję się
sportem. Bardzo lubię grać w
siatkówkę i pływać. W wolnych
chwilach słucham muzyki.
Nazywam się Łucja Majda. Moją
pasją jest czytanie książek.
Interesuję się psychologią. Jestem
osobą otwartą i chętnie próbuję
nowych rzeczy.

Nazywam się Marianna Stefańska
i mam 14 lat. Trzeci rok jestem
redaktorem naszej szkolnej
gazetki. Moją ogromną pasją jest
śpiew. W wolnych chwilach
słucham muzyki i rysuję. Lubię
aktywnie spędzać czas. 

Witold Leśniewski - bardzo lubię
uprawiać sport, moją pasją jest
piłka nożna, w wolnym czasie lubię
jeździć na rowerze lub rolkach,
zimą na nartach , w gazecie będę
zajmował się sportem.

Gracjan Madajski -  Jestem
uczniem klasy 8a. Interesuję się
muzyką i sportem - głównie piłką
nożną. W wolnych chwilach lubię
grać na komputerze i bawić się z
psem. Razem z Witkiem będę
zajmował się sportem.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
ORAZ DZIEŃ PAPIESKI

  
       11 października 2019 roku w naszej szkole odbył się koncert z okazji Dnia Papieskiego i Dnia Nauczyciela.
Młodzież przygotowała dla nauczycieli i uczniów część artystyczną. Miała ona na celu podziękowanie
pracownikom szkoły za ich pracę. Uczestnicy oprócz śpiewania piosenek zaprezentowali również różnego
rodzaju układy taneczne. Wszystkiemu przyglądał się burmistrz, rada rodziców oraz dyrekcja. Podczas
występów nie zapomniano również o dniu Papieskim obchodzonym 16 października. Uczniowie uczcili
pieśniami i wierszami dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża. Pragnęli tym samym pokazać, że nie zapomnieli
o takim ważnym wydarzeniu w historii polskiego kościoła.

   Maja Matusiak
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PAMIĘĆ I PRZESTROGA

27 września 2019 roku  uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w
Uniejowie przygotowali  akademię z okazji 80 rocznicy
wybuchu II  Wojny Światowej.Imię  szkoły jak i
kampania wrześniowa w naszym regionie nie
pozwoliła przemilczeć tamtych wydarzeń. Uroczystość
rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru Szkoły a
następnie ostrymi dźwiękami syreny i odgłosami
nadlatujących samolotów – jak 80 lat temu. Wywołało
to wśród widzów ogromne poruszenie. Rolę
konferansjerów pełnili ucz. klasy VIIIa: Witold
Leśniewski, Marianna Stefańska, Nadia Ircha i Patryk
Bugajak. Koleżanki i koledzy z kl. klasy VIII a i VIII b
zaprezentowali na akademii wiersze, wspomnienia i
listy o tematyce wojennej, o bohaterstwie polskich
żołnierzy w różnych częściach Europy, o poświęceniu
powstańców warszawskich, okrutnych losach
wysiedlonych polskich rodzin, tragedii katyńskiej.
Przywołali również wspomnienia losów  uniejowian z
pierwszych tygodni wojny. Utwory wzbudziły w
publiczności nostalgię i smutek. Występ miał na celu
oddanie hołdu i czci walczącym Polakom. Oprócz
przepięknych pieśni i wierszy zaprezentowano
również taniec z biało-czerwonymi
flagami.Uroczystość odbywała się w poważnym,
pełnym szacunku nastroju. Uczniowie wszystkich klas,
dla podkreślenia wagi tego wydarzenia, w tym dniu
przybyli  do szkoły w strojach galowych.
Przedstawienie zostało zakończone minutą ciszy.
Występujących przygotowały: scenariusz - Mirosława
Wiśniewska, Joanna Pawlak, utwory muzyczne -
Agnieszka Pajor, Magdalena Derlacz, dekoracje -
Lidia Zaradzka i Elżbieta Bartnik, taniec - Agnieszka
Krzesłowska.

Maja Matusiak, Nadia Ircha

      XVII  RAJD ,,Żółty Jesienny Liść"

          12.10. uczestniczyliśmy  w XVII rajdzie ,,Żółty
Jesienny Liść", organizowanym przez PTTK Łęczyca.
Do przejścia mieliśmy ok. 6 km. W trakcie rajdu były
liczne konkurencje m.in. ,,sadzenie ziemniaków",
hokej na trawie i przeciąganie liny. Nasza młodsza
drużyna ,,Szyszunie"- zajęła 4 miejsce i zyskała
puchar. Na koniec rajdu zostało urządzone wielkie
ognisko.

   Łucja Majda

"Szyszki" i "Szyszunie"
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ZE SPORTOWYCH DONIESIEŃ

WOJEWÓDZKA INAUGURACJA  ROKU SPORTOWEGO 
W UNIEJOWIE

BIEG DO GORĄCYCH ŹRÓDEŁ 
       
W niedzielę 13 października w Uniejowie odbył się XIII Bieg do Gorących
Źródeł. Trasa biegu obejmowała urocze ulice w okolicy Zespołu
Zamkowo – Parkowego obok XIV wiecznego zamku i Kompleksu
Termalno – Basenowego. Sygnałem do startu był wystrzał z XVII
wiecznej armaty. Bieg wygrał Andrzej Starżyński z czasem 00:31:59.

Witold Leśniewski, Gracjan Madajski

„POŁĄCZENI PASJĄ”

W piątek 13 września w Uniejowie odbył się trzeci
turniej ,,Połączeni pasją". Na boisku pojawili się
zawodnicy olimpiad specjalnych, łódzkich zespołów
młodzieżowych oraz AMP Futbol Legia Warszawa.
Gościem honorowym był patron Uniejowskiej
Akademii Futbolu Euzebiusz Smolarek. Turniej
zakończył ,,Mecz przyjaźni'', w którym zagrali 
reprezentanci wszystkich drużyn oraz zaproszeni
goście.

   Witold Leśniewski, Gracjan Madajski

W środę 25 września 2019 roku na boiskach im.
Włodzimierza Smolarka odbyła się wojewódzka
inauguracja roku sportowego. Po raz dziesiąty z rzędu
miała miejsce w Uniejowie. W trakcie inauguracji
odbyły się finały wojewódzkie w indywidualnych
biegach przełajowych. Podczas inauguracji dokonano
podsumowania współzawodnictwa
międzypowiatowego roku szkolnego 2018/2019 w
województwie łódzkim. 

Gracjan Madajski, Witold Leśniewski
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