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 Nareszcie w szkole ;)

R.

R.

 
             Wakacje minęły (jak zwykle zresztą) bardzo szybko. Z głowami pełnymi pięknych
wspomnień wróciliśmy do naszej kochanej szkoły. Uroczystość rozpoczęcia roku
szkolnego została zorganizowana 01 września w auli CKU. Z entuzjazmem i nowymi
pomysłami powitała nas Pani Dyrektor - Ewa Raciborska. My zaś przywitaliśmy
pierwszoklasistów oraz nowych nauczycieli gromkimi brawami. Niemałą niespodzianką
okazała się podana podczas uroczystości informacja o organizacji biwaku integracyjnego
(dało się słyszeć dźwięki zaskoczenia i zachwytu ;)).
Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy owocnej pracy w roku szkolnym
2022/2023.

A.L.O

A.L.O

A.L.O
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NAUCZYCIEL W SOCZEWCE 
Wywiad z Panią dyrektor, Ewą Raciborską

Natalia Wojteczek: Co jest najtrudniejsze w pracy nauczyciela
 i dyrektora szkoły?
Pani Ewa Raciborska: To dwie różne kwestie. Jako dyrektorka
szkoły   muszę umiejętnie kierować pracą zespołową. Sztuką  jest
podzielić obowiązki między wszystkich  pracowników - zarówno
pedagogicznych jak i niepedagogicznych - tak, żeby cała szkoła
funkcjonowała jak najlepiej, żeby wszystkie działania służyły
kształceniu i wychowaniu młodego człowieka, tak aby każdy
uczeń posiadł wiedzę i umiejętności niezbędne w dorosłym życiu. I
żeby każdy  uczeń czuł, że jest dla nas wyjątkowy. Z kolei w pracy
nauczyciela najtrudniejszy jest dla mnie dobór treści do prowadzonych
zajęć. Zależy mi, aby lekcje prowadzone przeze mnie były interesujące
dla uczniów.

N.W.: Co lubi Pani w swojej pracy najbardziej?       
E.R.: Najbardziej lubię kontakt z młodym człowiekiem i podejmowanie
działań zmieniających współczesną szkolną rzeczywistość –
organizację ciekawych wydarzeń, spotkań i wyjazdów.

N.W.: Czy będąc w naszym wieku zamierzała Pani zostać                 
nauczycielką i dyrektorem szkoły?
E.R.: O objęciu funkcji dyrektora szkoły nie myślałam. Wcześniej
pełniłam funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 przez 23 lata.
Zdawałam sobie sprawę, że pełnienie tej funkcji wymaga ogromnego
zaangażowania w sprawy szkoły. Byłam zaskoczona złożoną mi
propozycją powierzenia obowiązków dyrektora II LO przez Pana Pawła
Cieślińskiego, Starostę Działdowskiego. Podjęłam się wyzwania. Czy
słusznie? Czas pokaże. Wybór zawodu nauczyciela też nie był dla
mnie taki oczywisty. Jako nastolatka byłam bardzo aktywna. Grałam w
koszykówkę. Posiadam uprawnienia sędziowskie. Byłam w
harcerstwie, pełniłam funkcję przybocznej. Ukończyłam Szkołę
Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Śpiewałam w
chórze. Do wyboru zawodu nauczyciela zainspirowała mnie moja
koleżanka z liceum. Myślę, że moje zainteresowania i umiejętności
zdobyte w młodości pozwoliły przygotować się do pracy nauczyciela.
Wiem, że dokonałam słusznego wyboru, bo „lubię to, co robię”.

N.W.: Kto jest dla Pani autorytetem, osobowością bardzo ważną   
  w życiu?
E.R.: Autorytetem dla mnie jest moja mama. Podziwiam ją za to, że
cały czas jest aktywna zawodowo. I bardzo dba o relacje rodzinne.
Stworzyła rodzinny dom, do którego wszyscy chętnie wracają.

N.W.: Jaki ma Pani sposób na odpoczynek i regenerację?
E.R.: Relaksuje mnie dobra książka, dobry film i spacer na świeżym
powietrzu. Lubię też czas spędzony z rodziną. Pasjonuje mnie mój
przydomowy ogródek. Ale na prace pielęgnacyjne i nowe nasadzenia
mam coraz mniej czasu. Dodatkowo zajmuję się projektowaniem
wnętrz.

Natalia Fabianowicz: Co sądzi Pani o współczesnej młodzieży?
E.R.: W naszym liceum mamy wspaniałą młodzież. Nie uważam, że
młodzi ludzie są teraz gorsi, niż byli kiedyś. Są po prostu inni. Inne jest
też wychowanie młodzieży niż to sprzed 30 lat, kiedy rozpoczynałam
pracę jako nauczyciel. Powiem więcej, młodzież ma dzisiaj więcej
możliwości do tego, aby rozwijać swoje pasje, zainteresowania i
kształcić się. Młodzi ludzie są dzisiaj bardziej wrażliwi i mają wiele
wspaniałych pomysłów.
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N.F.: Jaka jest Pani wizja naszego liceum?
E.R.: Myślę, że w naszej szkole dużo się dzieje, z każdym rokiem coraz
         więcej. Z nauczycielami II LO postawiliśmy sobie taki cel, aby szkoła oprócz
         rzetelnego przekazywania wiedzy dała uczniom możliwość rozwijania swoich
         talentów i pasji. Absolwent, który ukończy szkołę średnią na Polnej powinien
         szanować swoje korzenie i tradycje, powinien być przygotowany do odbioru
         zjawisk współczesnej kultury, a także powinien być przygotowany do życia w
         harmonii ze środowiskiem naturalnym.

N.F.: Czy ma Pani jakieś przemyślenia na temat życia, wskazówki dla nas – młodych ludzi.
E.R.: Bądźcie zawsze sobą, szanujcie innych, mówcie zawsze prawdę i
         podążajcie za celami, które sobie wyznaczacie.

Dziękujemy za poświęcony nam czas i życzymy, żeby ta pasja, jaką jest praca z młodzieżą owocowała kolejnymi sukcesami.
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                 Działo się, działo...

      

       
W dniach od 14 do 16 września integrowaliśmy się na biwaku. Uczniowie klas pierwszych i
drugich wraz z wychowawcami i opiekunami spędzili niezapomniane chwile w pięknych
okolicznościach przyrody 
|w Hartowcu. Wspólnie spędzony czas pozwolił nam bliżej poznać wychowawców i
rówieśników. Nauczyciele przygotowali bogatą ofertę zajęć, więc na nudę nie było czasu.
Uznaliśmy, że to znakomita okazja, by posłuchać muzyki i potańczyć, więc już pierwszego
wieczora zorganizowaliśmy dyskotekę. Drugiego dnia odbyły się zajęcia kierunkowe. Jedną
z najbardziej oczekiwanych atrakcji był chrzest 
na uczniów naszego liceum. Ten dzień i wspaniały, klimatyczny wieczór spędziliśmy w
towarzystwie naszej Pani Dyrektor, Ewy Raciborskiej. Mam przeczucie, że zapamiętamy ten
czas już na zawsze, szczególnie rozmowy i obozowe piosenki śpiewane w blasku ogniska.
Wszystko co dobre, kiedyś się kończy, zatem następnego dnia powróciliśmy do domów, ale
mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś wyjedziemy na wycieczkę w podobnym składzie.

I III LO II LO
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dr Zawadzki
M. Kowasz-Boberek
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II LO M. Kowasz-Boberek
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Euterpe w bibliotece
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                                              Przyłapani na czytaniu

S D

                   Licealiści polecają nowości ze szkolnej biblioteki

Zola, Mark i Tood studiują
prawo. Dochodzą jednak do
wniosku, że chcą żyć inaczej.
Rzucają studia, zmieniają
nazwiska i... zakładają
kancelarię...

Książka idealna na jesienne wieczory.
Skłania do zatrzymania się w tym
pędzącym świecie i skupieniu się na tu i
teraz. Przypomina o tym, co w życiu
ważne...

S D
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