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          W ŚWIĄTECZNYM NUMERZE
                         "SZTUBY"
 
* Podaruj potrzebującym zwierzkom
trochę radości.

* Wywiad z Panią Dyrektor.

* Przepis na świąteczne pierniczki.

* Świąteczne ciekawostki.

* Krzyżówka. 
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PODARUJ POTRZEBUJĄCYM ZWIERZAKOM
TROCHĘ RADOŚCI NA ŚWIĘTA

     To już
kolejna akcja 
w naszej szkole
wspierająca
zwierzęta. Nasi
wolontariusze
odwiedzili 
pobliskie
"Przytulisko u
Wandy" w
październiku -
na ten temat
pisaliśmy w
pierwszym
numerze
"Sztuby". 
   Ponownie
powracamy z ze
zbiórką na rzecz
czworonożnych
podopiecznych.
W najbliższą
sobotę (21.12)
znów
wybierzemy się
do schroniska.
Nasza wizyta
będzie miała
charakter
szczególny

zważając na
nieszczęście,
które przytrafiło
się w nocy 1.12,
kiedy na terenie
Przytuliska
wybuchł pożar.
Niestety nie
wszystkie
zwierzęta udało
się uratować.
Bilans strat nie
jest znany.   
 Zbliżające się
Święta Bożego
Narodzenia są
dobrym
momentem do
refleksji nad
losem
bezdomnych
zwierząt. 
Samotność
może dotyczyć
nie tylko ludzi,
ale również
tych, których
ogony już
szczęśliwie nie
merdają

na widok
człowieka. Nasi
wolontariusze
starają się
zmienić tę
smutną
rzeczywistość.
Pod opieką
dorosłych mają
możliwość
zabrania psa na
spacer i dania
mu tyle
czułości, ile
tylko można. 
   Wy również
możecie pomóc!
Podczas
piątkowych
wigilii klasowych
będzie
możliwość
przekazania
darów dla
"Przytuliska u
Wandy".
Wszystkim
darczyńcom już
dziś, serdecznie
dziękujemy. 

~Anna
Dudniczek

źródło: www.przytuliskauwandy.pl
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źródło: www.przytuliskauwandy.pl
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Wracamy do naszych czytelników z kolejnym wywiadem. Wśród nauczycieli i pracowników szkoły, o których
chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś nowego, nie mogło zabraknąć naszej Pani Dyrektor.

Redaktor: Może pytanie zabrzmi trochę dziwnie, ale czym dokładnie zajmuje się Dyrektor w szkole?

Magdalena Gawrońska -Garstka:
Dyrektor zajmuje się funkcjonowaniem całej szkoły: opieką nad uczniami - to priorytet, ich wszechstronnym
rozwojem, zatrudnia nauczycieli i obsługę szkoły, dba o dobre relacje z rodzicami, organizuje remonty,
utrzymuje stałe kontakty z władzami gminy. 

R: Bycie Dyrektorem to ogromna odpowiedzialność. Zatem jak to się stało, że zdecydowała się Pani na
objęcie tego stanowiska?

M.G-G: Od najmłodszych lat, będąc jeszcze dzieckiem, bawiłam się w szkołę. Miałam tablicę, kredę, a moimi
uczniami były lalki i misie. Zagadnienia związane z edukacją były dla mnie bardzo ważne podczas studiów, po
ukończeniu których pracowałam w różnych szkołach publicznych i prywatnych. Mam swoją wizję
funkcjonowania szkoły, w której najważniejszy jest uczeń i mam nadzieję,
że krok po kroku, razem z całą społecznością szkolną SP 1, będziemy ją realizować.

R: To już drugi rok Pani kadencji w naszej szkole. Myślę, że możemy  zapytać... Co ceni Pani w naszej
szkole najbardziej?

M.G-G:Kontakty z młodzieżą - zwłaszcza te podczas przerw. 

R: Gdyby miała Pani nieograniczone możliwości finansowe, co jeszcze można byłoby zmienić, zrobić w
naszej szkole?

M.G-G: Boisko uczyniłabym zielonym parkiem rozrywki, z fontannami, atrakcjami dla dzieci i kolorowymi
dekoracjami. 

R: Proszę dokończyć zdanie: 
Lubię uczniów, którzy...

M.G-G: są szczerzy, nie lubię lizusów!

R: Jak wspomina Pani swoje czasy szkolne? Czy był jakiś przedmiot, którego wyjątkowo Pani nie
lubiła?

M.G-G: Najbardziej nie lubiłam chemii, choć będąc na profilu biologiczno -chemicznym musiałam się jej uczyć
każdego dnia. 

R: Jakim typem ucznia Pani była?

M.G-G:Byłam uczennicą wzorową, choć z perspektywy czasu dochodzę do wniosku, że oprócz
zainteresowań literaturą i sztuką oraz miłością do zwierząt, nie wyróżniałam się na tle klasy. 
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R: Skoro mówimy o dzieciństwie... Ulubiona książka z tamtego okresu?

M.G-G: "Mały książę" Antoine     de Saint - Exupery'ego.

R: Lektura szkolna, której Pani nie przeczytała?

M.G-G: "Dzieci z Bullerbyn", ale nadrabiam braki, właśnie czytając lekturę z moim synkiem. 

R: Proszę sobie wyobrazić, że spotkała Pani złotą rybkę, która spełni tylko trzy życzenia. Co to by było?

M.G-G: Chciałbym: dwa owczarki niemieckie i konia, zmienić system edukacji w Polsce oraz wygrać w totolotka
i uszczęśliwić tymi pieniędzmi ludzi, którzy ich naprawdę potrzebują. 

R: Ulubiony cytat lub motto życiowe:

M.G-G:Per aspera ad astra - przez trudy do gwiazd. 

R: Kto jest dla Pani największym autorytetem i dlaczego?

M.G-G: Moim największym autorytetem jest rodzina w Gnieźnie, w której wzrastałam, w której kształcił się mój
charakter i system wartości. Wracam do nich zawsze, gdy jest mi źle i potrzebuję wsparcia. 

R: Jak Pani spędza swój wolny czas? Czy ma Pani jakiś sprawdzony sposób na relaks, który może
polecić innym zapracowanym ludziom?

M.G-G: Po pracy głaszczę moje trzy kotki, które bardzo odstresowują, a wieczorem biegam. W wolnym czasie
lubię czytać książki (thrillery, psychologiczne i kryminały).

. .
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