
nr 1/2022 

 

 

 

DRODZY 

NAUCZYCIELE 

ORAZ  

PRACOWNICY 

ADMINISTRACJI  

I OBSŁUGI! 

 

Z okazji Waszego 

święta życzymy Wam 

satysfakcji               

z wykonywanej 

pracy, sukcesów 

zawodowych              

i pociechy z uczniów. 

Za każde dobre 

słowo, za każdy 

uśmiech – chcemy 

powiedzieć:  
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OD REDAKCJI 
 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Macie przed sobą pierwszy numer gazetki S.O.S. – CZYLI SAMI O SZKOLE.                                      

To miesięcznik. Jesteśmy na początku naszej redakcyjnej drogi i w dużej mierze 

improwizujemy. Dopiero uczymy się redagować szkolne czasopismo. Mamy nadzieję,                        

że każdy podejdzie do naszej pracy z wyrozumiałością. Co złego – to nie my! 
 

Kto wchodzi w skład zespołu redakcyjnego? Otóż tworzymy zgraną 10-osobową grupę, 

gdyż jesteśmy z jednej klasy – 6b. Sami nazywamy siebie REDAKCYJNYM 

GANGIEM. Przewodzi nami Pani Sylwia Kożuch. 
 

Postanowiliśmy przedstawić się naszym czytelnikom w wersji rysunkowej. 
 

 

                                                                                           Rysunki wykonały: 

                                                                                       Pola Dąbrowska 

                                                                                      Jagna Jaworska 

                                                                                                         i Ala Kłosowska-Szocińska 
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NAJBARDZIEJ JESTEM DUMNA Z MOICH UCZNIÓW… 
WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR – LIDIĄ GÓRAL 

 

- Dzień dobry. Pani Dyrektor, od jak 

dawna pełni Pani funkcję dyrektora 

szkoły? 

- Od 4 lat – od 1 września 2018 roku. To 

już piąty rok szkolny, właśnie kończy mi 

się kadencja. 

- Czy to trudna praca? 

- Bardzo – ze względu na zakres 

obowiązków. Kiedyś miałam tylko jedną 

klasę, teraz podlegają mi wszyscy. Muszę 

każdemu zapewnić bezpieczeństwo. To  

 
Milena i Iza podczas wywiadu z Panią Dyrektor. 

praca trudna, ale i przyjemna. Daje dużo 

satysfakcji. 

- No właśnie, nawiążmy do ostatniej myśli. 

Z czego jest Pani szczególnie dumna? 

Oczywiście chodzi nam o sprawy 

zawodowe. 

- Najbardziej jestem dumna z moich 

uczniów, z ich sukcesów, gdy godnie 

reprezentują naszą szkołę. Cieszę się, 

kiedy spełniają swoje marzenia, obdarzają 

nas uśmiechem, zaufaniem.  

Chciałabym, aby każdy uczeń mógł się w 

pełni rozwijać i czuł się u nas szczęśliwy i 

bezpieczny. Dlatego jestem dumna z tego, 

co zostało w ostatnich latach zrobione i co 

pozyskaliśmy – szafki, poidełka, plac 

zabaw, park doświadczeń, ogródki, napisy 

na schodach, piłkarzyki, stoły do tenisa, 

rolety...  

Co najważniejsze – udało nam się 

zapewnić bezpieczeństwo naszym 

uczniom, mamy nowoczesny monitoring, 

teren szkoły jest zamknięty i niedostępny 

dla osób postronnych.  

Udało mi się załatwić, że uczniowie – w 

ramach wychowania fizycznego – chodzą 

na halę i na kręgielnię. Na bieżąco jest 

kupowany sprzęt. Naszą tradycją stało się 

obchodzenie różnych świąt i nietypowych 

dni, np. Dzień Kropki, Dzień Bez Plecaka, 

Dzień Piżamy, Dzień Życzliwości To 

wszystko służy uatrakcyjnianiu uczniom 

pobytu w naszej placówce. Miło mi jest, 

gdy przychodzą do mnie absolwenci i 

żałują, że już nie są uczniami „Trójki” .  
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Poza tym zależy mi, aby nasza szkoła była 

czysta i piękna. Jestem dumna z różnych 

dekoracji, np. z tych tematycznych – 

wykonanych ze starych paneli. Cieszę się z 

różnych akcji, które rozwijają kreatywność 

i przedsiębiorczość uczniów. Mam na 

myśli np. kiermasze.  

Bardzo cenię sobie wsparcie wszystkich 

rodziców, a szczególnie współpracę z Radą 

Rodziców. Jestem szczególnie wdzięczna 

za nieocenioną pomoc Panu Grugelowi i 

Pani Przybyszewskiej.  

- Czy jest coś, czego Pani żałuje, może za 

czymś tęskni? 

- Tęsknię za dziećmi, za moją klasą, za 

bezpośrednim kontaktem z uczniami. 

Niczego nie żałuję, bo myślę, że każde 

nowe doświadczenie poszerza horyzonty, 

daje nowe możliwości robienia czegoś 

dobrego – a to mój główny cel. 

- Jak spędza Pani wolny czas, gdy nie musi 

Pani myśleć o szkole? 

- O szkole myślę zawsze, nawet w dni 

wolne, święta, taka jest moja rola. Zatem 

na spełnianie pasji mam mało czasu. Urlop 

wykorzystuję na poznawanie Polski, 

skupiam się na zwiedzaniu przepięknych 

miejsc. Jestem zakochana w Kotlinie 

Kłodzkiej, ostatnio pokochałam Zieloną 

Górę. Czas wolny staram się spędzać 

„kulturalnie”, np. bardzo lubię jeździć do 

teatru, na koncerty. Lubię też sport – jazdę 

na nartach, rowerze, pływanie, spacery. 

Kocham też taniec – wywołuje on we mnie 

pozytywną energię. 

 

 

 

- Czy ma Pani Dyrektor jakąś ulubioną 

książkę, ulubiony film, może szczególnie 

lubi Pani któregoś wokalistę, aktora?   

- Ostatnio czytam głównie nowe 

rozporządzenia i przepisy prawne (śmiech). 

Nie mam tyle czasu na czytanie, ile bym 

chciała. Moją ulubioną książkę 

pożyczyłam niedawno  Pani Wicedyrektor 

– to zbiór krótkich opowiadań pt. „Jak 

wyciągnąć palce z wrzątku”. Uwielbiam 

czytać i analizować różne cytaty. Moim 

ulubionym polskim wokalistą jest Kortez, 

a zagranicznym – Andrea Bocelli, ostatnio 

byłam w Warszawie na jego koncercie. Z 

aktorek uwielbiam Meryl Streep, która 

obchodzi urodziny tego samego dnia co ja. 

Z polskich aktorek cenię Dorotę Kolak. 

- Które wartości w życiu są dla Pani 

najważniejsze? 

- Najbardziej cenię sobie szczerość, 

uczciwość i przede wszystkim miłość – 

zarówno tę rodzinną, jak i  wobec innych 

ludzi. Jeżeli człowiek jest kochany, to 

poradzi sobie ze wszystkim. 

- A czego Pani najbardziej nie lubi? 

- Najbardziej nie lubię obłudy i zazdrości. 

- Zatem życzymy Pani, aby otaczali Panią 

sami szczerzy i życzliwi ludzie oraz żeby 

miała Pani więcej czasu dla siebie i dla 

nas. Pani Dyrektor, bardzo dziękujemy za 

rozmowę. 

- Ja również bardzo dziękuję, było mi 

bardzo miło. 

Rozmowę przeprowadziły:                      

Izabela Mews                                                                                                                 

i Milena Szarkowska 
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NAJPIERW TRZEBA ZACZĄĆ OD SIEBIE, ŻEBY PÓŹNIEJ 

WYMAGAĆ OD INNYCH…  
WYWIAD Z PANEM PIOTREM PATYNĄ – NOWYM NAUCZYCIELEM 

MATEMATYKI 
 

- Dzień dobry. Jest Pan naszym nowym 

nauczycielem matematyki i chciałybyśmy 

– dzięki wywiadowi – lepiej Pana poznać. 

Czy zgadza się Pan na krótką rozmowę z 

nami? 

- Tak, zgadzam się. 

- Zatem zaczynamy… Czy od zawsze 

chciał Pan być nauczycielem? Od kiedy 

wiedział Pan, czym będzie zajmował się 

zawodowo? 

- Właściwie od zawsze chciałem być 

nauczycielem, nie wiedziałem tylko, 

którego przedmiotu miałbym nauczać. To 

zmieniało się na przestrzeni lat. Pamiętam, 

że już w klasach I-III sam sobie chciałem 

poprawiać ćwiczenia. Kazałem nawet 

mamie kupować czerwone długopisy – 

takie same, którymi nasza Pani poprawiała 

zeszyty.  

- Czy zawsze lubił Pan matematykę? 

- Tak, czułem się na lekcjach matematyki 

pewnie, chociaż wcześniej bardziej 

interesowałem się geografią. W ogóle 

lubiłem wszystkie przedmioty 

matematyczno-przyrodnicze, może poza 

chemią, ale to już inna historia. Dopiero 

kilka miesięcy przed rozpoczęciem 

studiów wybrałem matematykę. 

Zadecydował o tym jeden fakt – na UMK 

(od redakcji – Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu) – gdzie 

zamierzałem studiować – właśnie na 

matematyce była specjalizacja  

nauczycielska. To zadecydowało 

ostatecznie o moim wyborze. 

- Właściwie odpowiedział już Pan na nasze 

kolejne pytanie, bo chciałyśmy zapytać 

Pana o ulubione przedmioty szkolne – 

poza matematyką. Zatem możemy przejść 

do kolejnych kwestii. Wiemy, że skończył 

Pan naszą szkołę. Jak bardzo zmieniła się 

ona od czasu, gdy był Pan uczniem? 

- Bardzo! Właściwie od ukończenia szkoły 

nie miałem z nią do czynienia. Mój 

pierwszy kontakt z „Trójką” – po wielu 

latach – miał miejsce trzy lata temu, gdy 

przyszedłem na praktyki. Zdziwiłem się, 

ile się tu zmieniło – boiska, zamknięte 

furtki „na wejście”, numeracja sal, szafki, 

nawet dyrekcja. Poza tym zmienili się 

nauczyciele, pojawiło się wielu nowych. 

- Ale chyba uczą jeszcze nauczyciele, 

którzy mieli z Panem lekcje? 

 
Pan Piotr Patyna ze swoją byłą polonistką – Panią 

Sylwią Kożuch. 

 

- Oczywiście, chociażby Pani 

Wicedyrektor, która uczyła mnie języka 

polskiego, ale i inni – Panie: Mikulska, 

Drzycimska, Wielandt, Gostomska,  
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Weilandt, Szmelter – oraz Panowie: 

Karnowski i Giersz. Poza tym spotykam 

tutaj Panią Jaworską, która w liceum 

uczyła mnie przedmiotu SZTUKA 

PISANIA, poza tym widuję również na 

korytarzach mojego anglistę z gimnazjum 

– Pana Witkowskiego. Nie wiem, czy 

wymieniłem wszystkich, a nie chciałbym 

nikogo urazić. Do niedawna uczyła jeszcze 

Pani Jaruszewska, to właśnie u niej miałem 

praktyki w tej szkole i przyszedłem do 

pracy na jej miejsce.  

- To bardzo ciekawe. Przejdźmy jednak do 

kolejnego zagadnienia. Nie samą pracą 

człowiek żyje. Zapewne ma Pan teraz 

mniej czasu wolnego. Coś chyba zostało na 

rozwój zainteresowań?  

- Zawsze lubiłem słuchać muzyki, może 

niekoniecznie jakiejś konkretnej, po prostu 

takiej z radia. Od dziecka ją chłonąłem, 

mam to po rodzicach. Nie lubię ciszy, u 

mnie zawsze coś „w tle” musi grać. 

Muzyka nigdy nie przeszkadzała mi w 

nauce, teraz nie przeszkadza mi w 

poprawianiu sprawdzianów. Słucham 

muzyki przy okazji wykonywania różnych 

czynności codziennych, ta pasja nie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wymaga ode mnie dodatkowego czasu. 

- Niestety, zmierzamy już do końca naszej 

rozmowy. Czego życzyłby Pan sobie na 

początku drogi zawodowej? Czy ma Pan 

jakieś zawodowe marzenia, cele? 

- Mam dość egoistyczne marzenie. Życzę 

sobie więcej wytrwałości i mniej 

przejmowania się różnymi sprawami. 

Jestem osobą perfekcyjną, a to na dłuższą 

metę wcale nie jest dobre, trochę utrudnia 

życie. Inne cele przyjdą z czasem. 

Uważam, że najpierw trzeba zacząć od 

siebie, żeby później wymagać od innych. 

- Zatem życzymy Panu, aby to się spełniło. 

Dziękujemy za wywiad. 

- Ja również bardzo dziękuję. 

 

 
Po wywiadzie Pan Patyna znalazł jeszcze czas, aby 

Ani i Marice pokazać tableau ze swoim zdjęciem. 

 

Rozmowę przeprowadziły:                                                                                                        

Ania Smoczyńska                                                                                                      

i Marika Szramka 
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POWRÓT DO PRZEDSZKOLA 
FOTOREPORTAŻ 

 

23 i 26 września – dzięki uprzejmości pań nauczycielek pracujących w oddziałach 

przedszkolnych w naszej szkole – mieliśmy możliwość uczestniczyć w zajęciach 

przedszkolaków. W tym czasie podpatrywaliśmy pracę pań, obserwowaliśmy 

zachowanie dzieci, bawiliśmy się z nimi, sprzątaliśmy, pomagaliśmy w wykonywaniu 

różnych zadań… Wspólne chwile spędzone z maluchami stały się dla nas czasem 

powrotu do wczesnego dzieciństwa. Poniżej przedstawiamy fotoreportaż z tego pobytu. 

 

Najpierw LISKI…  
Zostaliśmy serdecznie przywitani przez Panią Alicję Budnik i grupę 5-latków. 
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A jak było w zerówce „A”?

Z tą grupą spędziliśmy dużo czasu na placu zabaw. Było bardzo miło – dzięki dzieciom oraz 

sympatycznym Paniom – Małgorzacie Kempińskiej i Dorocie Czarnowskiej.  

 

 

 

 
 

Niektórzy z nas odwiedzili też zerówkę „B”. 

 

        

Sześciolatki radziły sobie ze wszystkim 

bardzo dobrze. Jeśli była taka potrzeba, 

pomagaliśmy im wykonywać różne zadania. 
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Cieszymy się, że mamy wspólne zdjęcie z Panią Joanną Szterbicką i dziećmi z zerówki „B”.

Na końcu poznaliśmy najmłodszą grupę – JAGÓDKI.

4-latki są co prawda głośne, ale i radosne, bardzo ciepło przyjęły wiadomość o naszej 

wizycie. Pani Karolina Nitka również serdecznie nas ugościła.   
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Podsumowując, chwile spędzone z 

przedszkolakami dostarczyły nam wiele 

pozytywnych wrażeń, których tak szybko 

nie zapomnimy. 

Przypomniał nam się czas, który sami nie 

tak dawno spędziliśmy w tych salach. 

Poczuliśmy wspaniałą beztroskę 

wczesnych lat dzieciństwa, gdy nie 

mieliśmy jeszcze sprawdzianów, prac 

klasowych ani kartkówek. 

Dzieci z uśmiechem na twarzach nas 

pożegnały. Niektóre nawet podbiegały, aby 

się do nas przytulić (jak na zdjęciu obok).  

Kochane Przedszkolaki, niebawem Was 

odwiedzimy! 

 

Nad reportażem pracował cały zespół 

redakcyjny.
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POZNAJMY PIERWSZOKLASISTÓW! 

 

 
 

5 października odbyło się na sali gimnastycznej uroczyste pasowanie pierwszoklasistów.        

Dla nas to okazja, aby bliżej poznać naszych młodszych kolegów.  

Poniżej przedstawiamy obie klasy pierwsze. 

 

 
 

1A z wychowawcą – Panią Darią Mikusek. W I rzędzie od lewej stoją: Antonina Mazurek, Iga Chęś, 

Marcelina Rudnik, Jan Siemieński, Magdalena Augustyńska, Nadia Góral, Inga Dończyk, Agata Ortmann, Adam 

Drejarz, Jakub Tajl; w II rzędzie od lewej stoją: Filip Borzeszkowski, Olaf Dąbrowski, Julia Kuklewska, Iga 

Słomińska, Elena Kłosowska, Mikołaj Nitka i Ksawier Cherek. 
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1B z wychowawcą – Panią Beatą Cimcioch. W I rzędzie od lewej stoją: Stefania Nevlad, Patrycja 

Rink, Eryk Zbliski-Filipiak, Santiago Kreja-Szefs, Nikola Róg, Fabian Kolka, Kornelia Florkiewicz, Yordana 

Martynova; w II rzędzie od lewej stoją: Laura Twardowska, Justyna Wojciechowska, Lena Dudzik, Stanisław 

Serafinowicz, Wiktoria Kalka, Olaf Głomski, Olivier Nitka, Gabriel Jaroch. 

Organizatorów tej uroczystości wspierały nasze redakcyjne koleżanki – Ala i Ania. 
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RANKING FREKWENCJI WE WRZEŚNIU – WEDŁUG KLAS 

Stałym punktem naszej gazety będzie umieszczanie w niej rankingu frekwencji                                  

w poszczególnych miesiącach. Jego celem będzie uświadamianie wszystkim, jak nasi 

uczniowie chodzą do szkoły – w których klasach wygląda to nieźle, a w których trochę 

gorzej. Poniżej przedstawiamy dane z września. 
 

1A SP3  95,63% 

3A SP3  93,95% 

6A SP3  93,52% 

2B SP3  93,31% 

8B SP3  92,87% 

2A SP3  91,97% 

4A SP3  91,43% 

1B SP3  91,37% 

7A SP3  91,23% 

8A SP3  90,64% 

6B SP3  90,54% 

7B SP3  90,44% 

5A SP3  87,77% 

8C SP3  87,03% 
 

 

Dane pochodzą z Librusa. 

 

Brawo 1A! Tylko tak dalej!  

A co z 8C? Trochę głupio w tym rankingu znaleźć się na końcu stawki. Musicie się 

poprawić, przecież w tym roku szkolnym czeka Was egzamin.  

Mamy nadzieję, że w następnym miesiącu będzie lepiej.  

82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00%

1A

3A

6A

2B

8B

2A

1B

4A

7A

8A

6B

7B

5A

8C

WRZESIEŃ 

WRZESIEŃ
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ZA CO LUBISZ NASZĄ SZKOŁĘ? 
WYNIKI SONDY 

  

6 października wśród uczniów – zarówno tych starszych, jak i młodszych – 

przeprowadziliśmy SONDĘ BOISKOWĄ. Zadaliśmy proste pytanie: Za co lubisz naszą 

szkołę? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi koleżanek i kolegów z różnych klas. 
 

 

 
 

 

 

 

 

WSZYSTKIM, KTÓRZY ODPOWIEDZIELI NA NASZE PYTANIE, 

 

Sondę przeprowadziły:  

Emilia Kłosowska 

                                                                                                       i Ania Smoczyńska   

- za 

fajne 

lekcje 

- za to, że 

możemy 

tutaj miło 

spędzić 

czas 

- za fajne boisko 

- za to, że są 

ławki i drzewa 

na boisku 

- za to, że uczymy się tu czytać 

- za fajnych 

nauczycieli 

- za 

fajnych 

przyjaciół 

- za fajne lekcje 

matematyki 

- za wychodzenie na dwór                       

i oddychanie świeżym powietrzem 

- za nowoczesność 
- za bardzo dobre           

obiadki 

- za to, że można                    

do szkoły przynosić           

swoje piłki 

- za stoły do 

ping-ponga, 

piłkarzyki… 

- za to, że tu 

będzie 

siłownia 

- za wszystko 

- za to,   

że są 

bardzo 

miłe 

panie  

- za salę 

gimnastyczną 

- za przyjemne otoczenie 

- za to, że 

wychodzimy na 

OSiR i na kręgle 

- za to, że tu jest 

wszystko: boiska, 

park doświadczeń… 

- za plac 

zabaw i inne 

atrakcje 

- za 

fajne 

zabawy 

- za atmosferę 

- za naukę 

- za WF-y                 

na dworze 
- za popularność 

- za cenne 

informacje 

- za serduszko na 

nakrętki 

- za wspaniałą społeczność 

- za papier w toaletach 

- za akcje 

charytatywne 
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CZY POZNAJESZ TEGO NAUCZYCIELA? 
QUIZ 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  przygotowaliśmy małą niespodziankę – wizerunki 

czworga nauczycieli z SP 3. Drodzy Czytelnicy, czy rozpoznajecie wszystkich? Czekamy 

na Wasze propozycje. Wyniki możecie przedstawić w sekretariacie szkoły.                                   

Dla pierwszych 20 osób mamy lizaki! 

                                         A                                                           B

 
                                         C                                                            D 

 
Rysunki wykonała Iza Mews 
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