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Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 126  

im. Komisji Edukacji Narodowej 

p. Sonia Czajkowska - Stach - dyrektor szkoły 

p. Zuzanna Gawlas - wicedyrektor, nauczyciel informatyki 
 

Nauczyciele języka polskiego: 

p. Ewa Bilut, p. Iwona Boczniewicz, p. Lucyna Bukalska 

Nauczyciele matematyki: 

p. Wanda Bronkowska, p. Lidia Górka 

Nauczyciele języka angielskiego: 

p. Małgorzata Bednarz, p. Joanna Fus 

Nauczyciel historii:                            

p. Jadwiga Krochmal     

Nauczyciel muzyki i plastyki: 

p. Piotr Banasiak 

Nauczyciele przyrody: 

p. Marzena Pietrzak 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie: 

p. Barbara Gawlikowska - Mika 

Nauczyciel techniki: 

p. Ewa Pietrzyk 

Nauczyciele wychowania fizycznego: 

P. Marta Cieślak, p. Waldemar Kocoń 

Nauczyciele religii: 

S. Stanisława Chodnik, ks. Grzegorz Saternus 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: 

p. Elżbieta Allbeury, p. Elżbieta Bazan, p. Halina Celewska,  

p. Beata Czeladzka, p. Halina Górka, p. Teresa Kucala,  

p. Bożena Mazur, p. Urszula Weliszek, p. Lucyna Zielińska        

Nauczyciel bibliotekarz: 

p. Anna Szczepaniak - Korczyńska 

Pedagog szkolny — socjoterapeuta: 

p. Alicja Per 

Wychowawcy świetlicy: 

p. Joanna Cyganik, p. Sneżana Rutkowska, p. Lidia Wilk 
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W 1969 roku na terenie wsi Mistrzejowice powstało osiedle Tysiąc-
lecia. Wraz z budową osiedla wznosiły się mury szkoły.  

W dniu 1 września 1970 roku Szkoła Podstawowa nr 126 rozpo-
częła swoją działalność. Jej pierwszym dyrektorem był pan Witalis 
Czulak, który sprawował funkcję w latach 1970 – 1980. Kolejnymi 
dyrektorami byli pani Ewa Przeniosło w latach 1980 - 1990,  
pan Stefan Wolski w latach 1991 - 1998.  Obecnie funkcję tę pełni 
pani Sonia Czajkowska - Stach. 

Funkcję zastępców dyrektora sprawowali: pani Janina Kołodziej-
ska, pani Leokadia Soczyńska, pan Marian Wikar, pani Maria  
Wojnarowska, pani Irena Smaczniak, pani Grażyna Jankowska, 
pani Marianna Giereś, pani Teresa Wrona, a obecnie pani  
Zuzanna Gawlas. 

W pierwszym roku działalności 1970/1971 szkoła liczyła 17 od-
działów, w których naukę pobierało 578 uczniów pod kierunkiem 
17 nauczycieli. W szczytowym okresie szkoła liczyła ponad 2 tysią-
ce uczniów odbywających naukę w 54 oddziałach od godziny 7.10  
do 21.00. 

Obecnie w szkole uczy się 336 uczniów w 14 oddziałach.  

W szkole pracuje 31 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno 
– obsługowych. 

Początkowo do szkoły uczęszczali uczniowie z osiedli: Tysiąclecia, 
Złotego Wieku, Piastów, Bohaterów Września, Strusia, potem  
od końca lat 80-tych uczniowie z osiedli Kombatantów i Oświece-
nia. 

Obecnie do szkoły przypisany jest rejon osiedla Tysiąclecia,  
a uczniowie spoza rejonu stanowią 36% uczniów szkoły. 

Od roku 1970 do 1999 placówka była ośmioletnią szkołą podsta-
wową. 1 września 1999 roku szkoła została przekształcona w sze-
ścioletnią szkołę podstawową. 

W latach 1987 – 1993 szkoła nosiła imię generała Zygmunta Ber-
linga. W 1995 roku z okazji Jubileuszu 25–lecia szkole nadano 
imię Komisji Edukacji Narodowej.  

Od początku lat 90-tych uczniowie uczą się w szkole religii, a szko-
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R: Czy funkcja wychowawcy klasy przynosi pani satysfakcję? 

PLG: Bywa różnie, ale pozwala ona lepiej poznać swoich wychowanków, ich zainte-
resowania, problemy, charaktery, przez co stają się bardziej bliscy i na dłużej 
pozostają w mojej pamięci. 

R: Czy uważa Pani matematykę za królową nauk, jak głosi hasło w sali 100? 

PLG: Raczej tak, matematykę można odnaleźć prawie w każdej dziedzinie nauki: 
fizyce, chemii, biologii, medycynie, informatyce, a nawet sport nie może się odbyć 
bez matematycznych wyliczeń  

R: Czy podoba się Pani nasza szkoła? 

PLG: Budynek nie jest nowoczesny i piękny, ale poprzez wystrój klas i korytarzy   
w naszej szkole jest miło. Natomiast biorąc pod uwagę to, co się w niej - "dzieje",  
to tak, bo "działo i dzieje się" wiele. Np: odbywały się przez długie lata "Przeglądy 
Teatru", mini listy, "Fekusz", konkursy przedmiotowe, konkursy szkolne, piękne 
akademie. 

R: Czy coś w naszej szkole można byłoby zmienić ? 

PLG: Na pewno tak, ale nie zawsze wszystkie marzenia da się urzeczywistnić.  
Myślę, że wiele zależy od was - uczniów, waszych pomysłów i zaangażowania w ży-
cie szkoły. 

R: Na koniec chcieliśmy zadać pytanie, które nie dotyczy  pracy, lecz raczej 

sięga do strefy prywatnej. Czym interesuje się Pani szczególnie? 

PLG: Będąc w waszym wieku marzyłam o tym, żeby tańczyć, nie było ważne, czy to 
będzie taniec klasyczny, towarzyski czy nowoczesny. Niestety tylko podczas stu-
diów należałam do tzw. "Teatru Tańca". Do dzisiaj w mojej pamięci pozostały 
wspaniałe wspomnienia z tamtych lat.  

Odpowiem więc, że interesuje mnie taniec, lubię oglądać to, co z tańcem związa-
ne. Lubię również sport, mocno kibicuję naszym siatkarkom, siatkarzom i szczy-
piornistkom.  

Pochwalę się, że w liceum należałam do reprezentacji szkoły w piłce ręcznej. Po 
tylu latach pracy mogę powiedzieć, lubię pracę z młodzieżą i zawód, który 
wybrałam. 

R: Dziękujemy za ciekawy wywiad i życzymy wszelkiej pomyślności     

z pracy i życiu osobistym. 
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ła ściśle współpracuje z parafią p.w. Świętego Maksymiliana Marii 
Kolbego. 13 października 2006 roku Ks. Kardynał Stanisław  
Dziwisz swoją obecnością zaszczycił naszą szkołę.  

Od początku istnienia szkoły rodzice działali w Komitetach Rodzi-
cielskich, następnie w Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Współpra-
ca rodziców ze szkołą przynosiła i przynosi wymierne efekty.  

Szkoła współpracuje z Radą Dzielnicy XV już 20 lat.  

Prezentacje artystyczne uczniów podczas imprez organizowanych 
przez Radę Dzielnicy XV zostały uhonorowane wizytą uczniów, na-
uczycieli, dyrekcji szkoły w Urzędzie Miasta i spotkaniem z panem 
Andrzejem Gołasiem – Prezydentem Miasta Krakowa. 

Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury im. Andrzeja Bursy,  
z Klubem „Kuźnia”, z Centrum Kultury Katolickiej Mistrzejowice,  
ze Świetlicą Socjoterapeutyczną „Maximilianum”, z Filią nr 9 Nowo-
huckiej Biblioteki Publicznej, z Poradnią Psychologiczno – Pedago-
giczną nr 4 wspiera codzienną działalność szkoły, pozwala na roz-
wój zainteresowań naszych uczniów. 

Uczniowie szkoły zawsze osiągali wysokie wyniki nauczania i z po-
wodzeniem kontynuowali naukę w szkołach średnich i na studiach. 
Od 2002 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadza  
egzamin zewnętrzny – sprawdzian w klasie szóstej. Przez okres  
10 lat egzaminów zewnętrznych wynik szkoły regularnie wzrastał,  
a w ostatnich dwóch latach znalazł się w grupie wyników najwyż-
szych. Warto podkreślić, że tylko 4% szkół w Polsce osiąga taki 
wynik. 

Uczniowie klas siódmych i ósmych zawsze chętnie uczestniczyli 
pod kierunkiem nauczycieli w olimpiadach przedmiotowych z j. pol-
skiego, fizyki, matematyki, historii, chemii, biologii, geografii, j. ro-
syjskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego. Laureaci tych olimpiad,  
a było ich bardzo dużo w szkole, zwolnieni byli z egzaminów do 
szkól średnich, finaliści zwolnieni byli z egzaminu z przedmiotu.  

Na przestrzeni lat uczniowie klas młodszych i starszych uczestni-
czyli w licznych konkursach literackich, matematycznych, artystycz-
nych o zasięgu rejonowym, gminnym, wojewódzkim, ogólnopol-
skim, a nawet międzynarodowym zdobywając nagrody i wyróżnie-
nia. 
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Przez 40 lat funkcjonowania szkoły na wysokim poziomie stało 
również wychowanie fizyczne. Za osiągnięcia sportowe szkoła 
otrzymała Medal Szkolnego Związku Sportowego. 

W latach 1970 – 1980 w szkole prężnie działał Szczep Harcerski  
i Ognisko Pracy Pozaszkolnej.  

Pod koniec lat siedemdziesiątych w szkole rozpoczął działalność 
chór „Triada”.  Od 1992 roku działa chór dziecięcy „Triada”, który 
zdobywa nagrody i wyróżnienia, a w swoim dorobku ma nagrane 
dwie płyty z kolędami i piosenkami o Krakowie. 

W 1987 roku został zainicjowany w szkole Przegląd Teatru Szkolnego,  
w ramach, którego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowywali 

sztuki teatralne.  

W roku 1997 Przegląd Teatru Szkolnego został przekształcony w Festiwal 
Kultury Szkolnej – FeKuSz, który odbywa się co roku po dzień dzisiejszy.  
W ramach festiwalu uczniowie prezentują swoje umiejętności w różnych 
formach teatralnych, wokalnych, tanecznych. Wydarzeniem stał się  
X Jubileuszowy Festiwal Kultury Szkolnej i Koncert Galowy, w którym 
uczestniczyli absolwenci szkoły, prezentując, jak za dawnych lat, swoje 
umiejętności muzyczne i aktorskie.  

Koło redakcyjne rozpoczęło swoją działalność w 1991 roku. Gazet-
ki „ Bez tytułu”, potem „Nasz głos” były pierwszymi pismami samo-
dzielnie redagowanymi przez uczniów klas VIII. 

W październiku 1995 roku powstało nowe koło redakcyjne pod 
opieką nauczycieli języka polskiego i nauczyciela muzyki.  
Uczniowie redagowali gazetkę szkolną o oryginalnym tytule 
„Qjonizator”, obecnie „4,5,6 – cześć”. Od 1999 roku uczniowie klas 
młodszych mogą też bawić się w pisarzy, poetów, redaktorów wy-
dając gazetkę „1,2,3 – to my”.  

Tradycją szkoły jest też wydawanie antologii poezji uczniowskiej. 

W roku szkolnym 1999/2000 rozpoczęło swoją działalność Szkolne 
Koło Turystyczno – Krajoznawcze. Początkowo należeli do niego 
uczniowie z klas I – III, rok później dołączyli uczniowie z klas IV – 
VI. Rajdy, zdobywanie odznak turystycznych stało się wielka pasją 
uczniów i nauczycieli. 
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WYWIAD Z ... 

Panią Lidią Górką   

naucz. matematyki 

R: Dzień dobry chciałybyśmy przeprowadzić z Panią wywiad do jubile-

uszowego wydania gazetki. Czy odpowie pani na kilka naszych pytań? 

PLG: Bardzo proszę, choć nie wiem, czy sprostam waszym oczekiwaniom. 

R: Ile lat Pani uczy w naszej szkole? Słyszeliśmy, że należy Pani do 

pracowników o najdłuższym stażu. 

PLG: Jest to prawda. Proponuję więc jednak byście same odpowiedziały na 
to pytanie. Dla ułatwienia  podpowiem, że bardzo długo. 

R: Jak wspomina Pani pierwsze lata pracy? Czy dawna szkoła bardzo 

różni się od współczesnej? 

PLG: Szkoła to bardzo szerokie pojęcie. Może powiem o warunkach byto-
wych. Na początku mojej pracy było do 10 klas na każdym poziomie. Szkoła 
liczyła ok. 2000  uczniów. Uczono się na dwie zmiany (od 7 do 18).  
Klasy były bardziej liczne od 32 do 38 uczniów. Dodam też, że dzieci były 
pełne pomysłów, cechowały się dużą kulturą osobistą, a przede wszystkim 
rzetelniej podchodzili do nauki. Choć nie mieli łatwiej np: z matematyki to 
czego uczycie się w klasie 6, uczyli się już w kl. 5. 

R: Ile razy była Pani wychowawcą klasy? 

PLG: Mogę powiedzieć, że zawsze, bo tylko przez 2 lata swojej pracy nie 
miałam wychowawstw. 
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PW: Nasza szkoła jest bardzo dobrą szkołą. Uczniowie osiągają najwyższe 
wyniki w egzaminach zewnętrznych, biorą udział w wielu konkursach i zdo-
bywają wysokie lokaty.  

Nasza szkoła jest najstarszą szkołą w Dzielnicy XV i budynek szkoły oraz 
obiekty sportowe wymagają ciągle remontów. Chciałabym również, aby 
uczniowie mieli zawsze na lekcjach nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

R: Czy ma Pani jakieś interesujące hobby, czy też praca wypełnia Pa-

ni całe życie? 

PW: Praca wypełnia mi większość mojego życia. Z niektórych zaintereso-
wań musiałam zrezygnować. Moje obecne zainteresowania to turystyka 
piesza, szczególnie lubię chodzić po górach, robię zdjęcia. W wolnych 
chwilach maluję, najczęściej kwiaty – akryl na płótnie, desce. Malowanie 
bardzo mnie relaksuje. 

R: Dziękujemy za ciekawy wywiad i życzymy wszelkiej pomyślności     

w pracy i w życiu osobistym. 
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W tradycję szkoły wpisały się także międzyszkolne konkursy, orga-
nizowane przez nauczycieli. Od roku 2001 organizowany jest Mię-
dzyszkolny Turniej Wiedzy o Krakowie, a od roku 2003 Międzysz-
kolny Konkurs Ortograficzny. W latach 2007 - 2009 szkoła była go-
spodarzem Wojewódzkich Zawodów Młodzieży Szkolnej w Informa-
tyce. 

Uczniowie, nauczyciele i rodzice przez lata uczestniczyli w uroczy-
stościach Święta Niepodległości na Wawelu. Wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych stało się początkiem nowej tradycji szkoły. 

W 1993 roku zaczęła w szkole funkcjonować pierwsza pracownia 
komputerowa, systematycznie przez lata rozbudowywana. Obecnie  
w pracowni jest 27 stanowisk dla uczniów. 

W szkole funkcjonuje także biblioteka z czytelnią i Internetowym 
Centrum Informacji Multimedialnej. Księgozbiór liczy obecnie 16500 
woluminów. 

W świetlicy szkolnej znajdują opiekę prawie wszyscy uczniowie klas 
młodszych. Wychowawcy organizują z uczniami koncerty kolęd, 
inscenizacje jasełkowe, uroczystości rodzinne, konkursy plastyczne 
szkolne i pozaszkolne, prezentacje teatralne.  

Od 1975 roku pedagog szkolny służy pomocą uczniom, rodzicom i 
nauczycielom. 

 W szkole działa stołówka, która obecnie przygotowuje 220 smacz-
nych posiłków dla uczniów.  

Absolwenci szkoły nadal związani są ze szkołą, współpracują z nią, 
wspierają jej działalność, okazują życzliwość i zainteresowanie. 
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Początek działalności Szkoły Podstawowej nr 126 w Osiedlu Tysiąclecia,  

to 1 września 1970 roku. Nie było osiedla Oświecenia, Bohaterów Września 

ani II Pułku Lotniczego tylko pierwsze bloki Osiedla Złotego Wieku. Linia 

tramwajowa dochodziła do miejsca, gdzie dzisiaj jest Centrum Handlowe 

WANDA. W osiedlu był już Ośrodek Zdrowia, Apteka, Przedszkole nr 125, 

kończono budowę domu kultury. 

Szkołę od samego początku tworzyli wspólnie nauczyciele, uczniowie i ro-

dzice.  

1 września 1970 roku naukę rozpoczęło 578 uczniów w 17 oddziałach. 

Szkołę trzeba było zagospodarować. Z pomocą przyszli rodzice, którzy po 

pracy, wspólnie z nauczycielami, projektowali i wykonywali regały, szafki  

i inne elementy wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni. Starsi uczniowie 

pomagali w sprzątaniu.  

Dzięki staraniom dyrektora udało się pozyskać z Funduszu Budowy Szkół 

dotację pozwalającą na budowę boisk asfaltowych. Szkoła ściśle współpra-

cowała z Klubem Sportowym HUTNIK, który wspomagał działalność Szkol-

nego Koła Sportowego, przekazując sprzęt sportowy. Wychowanie fizyczne 

w szkole stało na wysokim poziomie. 

W roku szkolnym 1979/80 Szkoła została uznana za najbardziej usportowio-

ną placówkę oświatową w Nowej Hucie. Drużyny chłopców i dziewcząt  

z powodzeniem startowały w Wojewódzkiej Lidze Koszykówki.  

Zimą boiska szkolne zamieniały się w lodowiska. Uczniowie ćwiczyli jazdę  

na łyżwach do późnych godzin wieczornych. 
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i prowadził chór. Dyrektorem szkoły był pan Witalis Czulak. 

R: Czy utrzymuje Pani kontakt z przyjaciółmi z podstawówki? 

PW: Wiele znajomości przetrwało, sporo znajomości odnowiłam dzięki por-
talom społecznościowym np. takim, jak „Nasza klasa”. Obecnie regularnie 
spotykam się z grupą znajomych ze szkoły podstawowej i z rozrzewnie-
niem wspominamy nasze szkolne lata. 

R: Jak długo pracuje Pani w Szkole Podstawowej nr 126? 

PW: W Szkole Podstawowej nr 126 pracuję od 1990 roku. Wówczas         
w szkole pracowali jeszcze nauczyciele, którzy mnie uczyli – pani Krystyna 
Pagacz, pani Krystyna Drabicka i pan Rafał Marchewczyk Przez te lata 
uczyłam też dzieci moich koleżanek i kolegów z tej szkoły. 

R: Ile lat pracuje Pani na stanowisku wicedyrektora? Czy ta praca 

przynosi Pani satysfakcję? Czy jest trudna? 

PW: Wicedyrektorem zostałam w 1995 roku. Bardzo lubię swoją pracę. 
Praca w szkole daje dużo satysfakcji, ale jest też trudna i bardzo często 
stresująca. 

R: Czy lubi Pani uczyć informatyki? 

PW: Tak, bardzo lubię. Chciałabym, aby uczniowie byli świadomymi użyt-
kownikami komputera! Komputer to tylko maszyna, narzędzie, które ma 
ułatwić życie człowiekowi, a nie zawładnąć nim i zdominować.  

Na lekcjach informatyki mogę również poszerzać wiedzę uczniów z innych 
przedmiotów. Miło mi, gdy nasi absolwenci podkreślają, jak wiele wynieśli  
z lekcji informatyki. Nie mają problemów z tym przedmiotem w następ-
nych latach. Oprócz informatyki w szkole uczyłam również matematyki, 
przedmiotu naprawdę niezbędnego w życiu codziennym człowieka.    W tym 
roku, podobnie, jak w ubiegłym, prowadzę zajęcia z uczniami klas V w ra-
mach Akademii Młodych Matematyków. 

R: Jak ocenia Pani naszą szkołę? Czy chciałaby Pani coś w jej funk-

cjonowaniu zmienić? 
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WYWIAD z ... 

Panią Wicedyrektor 

Zuzanną Gawlas 

Redakcja: Dzień dobry. Chcielibyśmy z Panią przeprowadzić wywiad 

do gazetki szkolnej „4, 5, 6 Cześć!”. Czy odpowie Pani na kilka na-

szych pytań? 

Pani Wicedyrektor: Oczywiście, z przyjemnością. 

R: Słyszeliśmy, że uczęszczała Pani do naszej szkoły, jako uczenni-

ca. Jaka była wtedy nasza szkoła? Czy miło ją Pani wspomina? 

PW: Tak, chodziłam do tej szkoły, ale tylko przez rok – do siódmej klasy. 
Były dwie, bardzo liczne siódme klasy. Od II semestru została utworzo-
na trzecia klasa – 7c, gdzie zostałam przeniesiona. W klasie pełniłam 
funkcję wiceprzewodniczącej. Miło wspominam czas spędzony w tej 
szkole. Do tej pory mam nagrodę książkową, którą otrzymałam za bar-
dzo dobre wyniki w nauce na koniec roku szkolnego. 

R: Czy pamięta Pani nadal swoich nauczycieli? 

PW: Nie wszystkich, ale większość nauczycieli pamiętam. Mojego wycho-
wawcę pana Zygmunta Stygara, który uczył mnie biologii, panią Helenę 
Dudzikowską, świetną nauczycielkę matematyki. Doskonale pamiętam 
panią Wandę Pęgiel, nauczycielkę języka rosyjskiego, panią Krystynę Pa-
gacz, która uczyła mnie chemii, panią Krystynę Drabicką, nauczycielkę 
geografii oraz pana Rafała Marchewczyka, który uczył muzyki  
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Szkoła dość szybko stała się szkołą środowiskową, organizowała nie tylko 

edukację, ale i życie kulturalne, zapewniała rekreację, wypoczynek. W 1975 

roku przy Szkole powołano Ośrodek Pracy. Prowadził go pan Stefan  

Kacprzycki. Przy szkole działał bardzo prężnie szczep harcerski założony 

przez pana Jerzego Wrzecionka, prowadzony później przez panią Marię  

Kowalską, potem panią Marię Krzyworzekę.  

Mimo złej kondycji finansowej oświaty, szkoła była nieźle wyposażona. To 

dzięki współpracy z Państwowym Gospodarstwem Rolnym w Rusocinie  

k/Gdańska. Budynek szkoły udostępniany był na kolonie letnie dzieciom pra-

cowników z odległego PGR-u,  który w zamian za to kupował i przekazywał 

potrzebne szkole pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. W tej kwestii bardzo 

pomocny szkole był również Komitet Rodzicielski. 

W końcówce pierwszej dekady funkcjonowania szkoły zainaugurował swoją 

działalność chór szkolny prowadzony przez pana Rafała Marchewczyka. 

Jest wiele momentów, bardzo ważnych dla rozwoju szkoły, trudno je wszyst-

kie wymienić, było też niemało trudnych sytuacji.  

Szczególnie trudny był wrzesień 1979 roku. Do szkoły uczęszczało ponad 

2000 uczniów, a budynek mógł pomieścić tylko 1900. Nauka w szkole odby-

wała się na trzy zmiany od 710 do 2030. Siedmioletni mieszkańcy tak zwanych 

„bloków chronowskich” musieli wędrować przez ruchliwą jezdnię do Szkoły 

Podstawowej nr 144 w os. Bohaterów Września. 

Należy podkreślić, że szkoła uzyskiwała wysokie wyniki nauczania, a ucznio-

wie pomyślnie zdawali egzaminy do szkół średnich. 

Ktoś, kiedyś powiedział, że sukces Szkoły Podstawowej Nr 126 to sukces na-

uczycieli, dzieci i rodziców, i właśnie to, co wydaje się być nieprzemijającą 

prawdą. 

Witalis Czulak 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 126 

                    w latach 1970 -1980  
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Pani Ewa Przeniosło 
Dyrektor Szkoły  

w latach 1980—1990 

Pan Witalis Czulak 
Dyrektor Szkoły  

w latach 1970—1980 

Pan Stefan Wolski 
Dyrektor Szkoły  

w latach 1991—1998 
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Dzień dobry. Reprezentujemy gazetkę szkolną „4,5,6 cześć!”        

P.D: Na stanowisku dyrektora pracuję od 1998 roku. Lubię swoją pracę      

R: Jak ocenia Pani dzisiejszą młodzież i dzieci? 

P.D: Dzieci są zawsze ciekawe świata, mają dużo do powiedzenia, są świet-
nymi obserwatorami. Wymagają cierpliwości, życzliwości, opieki.  

Świat zmienia się, więc zmieniły się też zainteresowania dzieci. Komputer, 
telewizor, telefon komórkowy są ważne, ale może na czytanie książek, 
uprawianie sportu też warto poświęcić trochę czasu? 

R: Czy miała Pani styczność z jakąś trudną sytuacją lub decyzją  

dotyczącą naszej szkoły? 

P.D: Było ich wiele. Podejmowanie decyzji, często niełatwych, to element 
zarządzania szkołą. 

R: Czy praca wypełnia Pani całe życie, czy też znajduje Pani czas  

na interesujące hobby? 

P.D: Praca rzeczywiście wypełnia sporą część mojego życia. Moje zaintere-
sowania na przestrzeni lat zmieniały się. Teraz interesuje mnie twórczość 
malarzy przełomu XIX i XX wieku, staram się też zrozumieć sztukę współ-
czesną. W wolnym czasie gram z wnukiem na pianinie.         

R: Dziękujemy za ciekawy wywiad i życzymy dalszych sukcesów       

w pracy.  
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Panią Dyrektor 

Sonią Czajkowską - 

Stach 

R: Dzień dobry. Reprezentujemy gazetkę szkolną „4,5,6 cześć!”        

i chcielibyśmy z Panią Dyrektor przeprowadzić wywiad. Czy odpowie 

Pani na kilka naszych pytań? 

P.D: Z przyjemnością 

R: Dowiedzieliśmy się, że należy Pani do pracowników o bardzo długim 

stażu pracy w naszej szkole. Od jak dawna pracuje Pani w Szkole 

Podstawowej nr 126? 

P.D: Od 1980 roku. 

R: Jak dawniej wyglądała praca w szkole dawniej? Czy była łatwiej-

sza? 

P.D: Wówczas była to ośmioletnia szkoła podstawowa. Uczyło się w niej du-
żo więcej uczniów. Klasy były liczne, nawet 40-osobowe. Uczniowie byli 
bardzo zdyscyplinowani. 

R: Od którego roku pracuje Pani na stanowisku dyrektora? Czy ta 

praca przynosi Pani zadowolenie? 

P.D: Na stanowisku dyrektora pracuję od 1998 roku. Lubię swoją pracę      
i lubię dzieci. Praca przynosi mi zadowolenie, bywa też momentami stresu-
jąca. 

 

WYWIAD z ... 
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Grono pedagogiczne — grudzień 1979 

Grono pedagogiczne — marzec 1979 
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Uczniowie naszej szkoły — pracownikami szkoły 

Rok szkolny 1970/1971 
klasa VII a  

pani Barbara Adamaszek 
wych. p. Genowefa Śliwakowska 

Rok szkolny 1970/1972 
klasa VII c  

pani Zuzanna Gawlas 
wych. p. Zygmunt Stygar 

Rok szkolny 1978/1979 
klasa III j  

pani Ewa Pietrzyk 
wych. p. Małgorzata Sobczyńska 

Rok szkolny 1985/1986 
klasa VIII e  

pani Halina Celewska 
wych. p. Krystyna Pagacz 
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