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    WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR 
Reporterki Szkolnej Gazetki poprosiły 

Panią Dyrektor Szkoły Moniką Bestjan             

o udzielenie wywiadu                                         
Zdaniem uczniów po roku kierowania naszą szkołą 

możemy stwierdzić, że jest Pani Super 

Dyrektorem.  Jakie ma Pani doświadczenie 

zawodowe? Które ze swoich osiągnięć uważa Pani za największe i dlaczego?                                                                                                                    

Jestem nauczycielem od 13 lat, wcześniej pracowałam w szkole 

ponadgimnazjalnej. Satysfakcję daje mi tytuł finalisty konkursu 

przedmiotowego z chemii, uzyskany przez moją uczennicę. 

    
Co najbardziej ceni Pani w uczniach?                                                
W uczniach najbardziej cenię kreatywność, otwartość, dążenia do celu, 

umiejętność wyrażania własnego zdania.                                           
Jakie jest Pani największe marzenie jako dyrektora szkoły?                         

Aby stworzyć szkołę, w której uczniowie będą kreatywni, zaangażowani,              

w której będą mieli swój głos. Będą aktywnie sami działać, a Grono 

Pedagogiczne będzie ich wspierać.                                               
Kto jest pani największym autorytetem? Jakie jest Pani motto życiowe? 
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Chyba nie mam żadnego autorytetu. A moje motto życiowe to: Życie polega 

na tym, aby wsiąść do właściwej stacji z właściwymi ludźmi. 

Gdyby mogła Pani zmienić jedną rzecz w oświacie, co by to było? 

Odejście od zewnętrznych egzaminów nastawionych na ograniczenia 

kreatywności uczniów, czyli odpowiedzi z kluczem.  

Kto w szkole jest ważniejszy: uczeń, nauczyciel, a może rodzic? 

Szkoła to nie budynek, a ludzie. Wszyscy są równi, ważni. Ciężko określić, 

kto góruje. 

Po rocznym doświadczeniu proszę powiedzieć, co jest najtrudniejsze w pracy 

dyrektora szkoły? 

Zdecydowanie największym wrogiem dyrektora jest czas. 

Proszę nam zdradzić, jakie najważniejsze planuje Pani zmiany w naszej 

szkole? 

Organizacja pracowni dydaktycznych i więcej realizowanych pomysłów 

uczniów. 

Jak spędza pani wolny czas? 

Z rodziną. Uwielbiam też różne sporty. Biegam i uczę się jazdy na rolkach. 

Jak ocenia Pani współpracę z rodzicami? 

Wasi rodzice są fantastyczni. Pracowałam w wielu szkołach, ale tutejsi 

rodzice są zdecydowanie najlepsi. 

Co sądzi pani o pomyśle, aby zwiększyć liczbę kół zainteresowań w szkole ? 

Zdecydowanie jestem na tak. Mam masę pomysłów. 

Jaki przedmiot najbardziej lubiła Pani w podstawówce? 

Język polski!  

Czy przeczytała Pani wszystkie lektury obowiązkowe? 

Nie przeczytałam. Nie przebrnęłam przez „Pana Tadeusza” i „Sierotkę 

Marysię” i „Siedmiu Krasnoludków” 

Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 

Rosół z pysznym domowym makaronem. 

O czym Pani marzy przed wakacjami?                                                             

O tym, by wyrobić się z dokumentami i papierami. 

 

DZIĘKUJEMY ZA MIŁĄ ROZMOWĘ, ŻYCZYMY SAMYCH 

SUKCESÓW I ZADOWOLENIA W PRACY ZAWODOWEJ                                               

ORAZ UDANEGO URLOPU
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SERWIS WIADOMOŚCI 

SZKOLNYCH                                                                   

SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH    

                                            
SZYMON KWIATKOWSKI zajął I miejsce w Rejonowym Konkursie               

Wiedzy o Regionie DANIEL PELKA wywalczył V miejsce.                                                  

Oliwia 

Skibicka, 

Paulina Sroka  

i Martyna 

Gryczkowska 

wywalczyły                         

I miejsce                     

w Gminnym 

Konkursie 

Matematycznym dla klas czwartych ,,Rozgrywki matematyczne''                    
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Weronka Dziub z klasy V zajęła III  
 
 

 

Miejsce w Gminnym Konkursie 

HISTORII STAROŻYTNEJ                           

I MITOLOGII ph. „STARCIE 

TYTANÓW”.  Konkurs odbył się                  

28 maja w Szkole Podstawowej                 

w Zieleniu.. Szkołę reprezentowała 

także Joanna Nowocień, która 

uzyskała dobry wynik. 

 

 

 
 

Daniel Pelka otrzymał NAGRODĘ STAROSTY w XVII edycji Powiatowego 

Konkursu Literackiego z cyklu „Wąbrzeźno - moje miejsce na ziemi”,                 

za pracę konkursową na temat: „Wąbrzeźnianie w służbie Niepodległej”.  

Podczas uroczystości wręczenia nagród odbył się Konkurs Krasomówczy,                     

w którym wzięła udział Ilona Błaszkiewicz, która wywalczyła                               

NAGRODĘ BIBLIOTEKI. 
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KLASOWA WYCIECZKA DO TORUNIA 

29 maja wyjechaliśmy 

na wycieczkę do 

Torunia. Pierwszą 

atrakcją był spektakl w 

Teatrze Baj Pomorski 

pt. „Najmniejszy Bal 

Świata”. Następnie 

czekały nas świetne 

doświadczenia                    

i zabawy naukowe                 

w Młynie Wiedzy.                                                                 

Jak zwykle udaliśmy 

się na posiłek do 
McDonald's 

 Następnie wybraliśmy 

się na spacer z panią 

przewodnik po Toruniu. Kupiliśmy, również pamiątki. Największą atrakcją był rejs 

statkiem po Wiśle, gdzie podziwialiśmy cudowne widoki. Zdaniem wszystkich  wycieczka 

była bardzo udana.                                                                Martyna Gryczkowska kl. IV 

                                                                      TROCHĘ KULTURY I NAUKI   

ZWIEDZAMY TORUŃ                                                                                                    

7 czerwca wybraliśmy się na wycieczkę do Torunia. 

Zwiedziliśmy Zamek krzyżacki i spacerowaliśmy po 

Starówce. Następnie w McDonald’s zjedliśmy 

pyszny posiłek. Najważniejszym punktem wycieczki 

był musical wystawiany przez aktorów Teatru 

Muzycznego „Forte” wystawiany w auli UMK. 

Spektakl nosił tytuł „Lew, Czarownica i Stara 

Szafa”, napisany na podstawie książki C.S. Lewisa. 

Urocze dekoracje, ciekawe rekwizyty oraz 

interesujące dialogi i ciekawe wykonanie muzyczne 

sprawiły, że wszyscy z radością i zainteresowaniem oglądali przedstawienie. Wycieczka była 

interesująca i dostarczyła nam wiele emocji.                             Wiktoria Skrzypczak kl. VI 

    
 

https://mcdonalds.pl/
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Zajęliśmy                          

I miejsce                   

w Gminnym 

Konkursie 

Ekologicznym                 

i wygraliśmy 

NAGRODĘ 

PIENIĘŻNĄ                 

na organizację 

wycieczki                           

do Gdyni. 

UCZNIOWIE 

KLASY V 

 

 

LAUREACI KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH                                              

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

LIGA ZADANIOWA Klasa 

VII - Szymon Kwiatkowski III 

miejsce etap wojewódzki                                         

LIGA ZADANIOWA KLASA 

VI - Ilona Błaszkiewicz - 

WYRÓŻNIENIE na etapie 

wojewódzkim -                                                                                            

ZADANIA NIESPODZIANKI                      

KLASA VI                                           

- Ilona Błaszkiewicz I miejsce 

– etap powiatowy                             

Kinga Sroka I miejsce                       

– etap powiatowy                                                                                                          

ZADANIA NIESPODZIANKI                       

KLASA VII                                 

- Szymon Kwiatkowski I 

miejsce - etap powiatowy  

Przygotowaliśmy  poranek poetycko   – muzyczny z okazji  

DNIA MATKI 
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POD HASŁEM: ŻYJMY ZDROWO I KOLOROWO. 
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Podczas Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego wręczono NAGRODĘ 

SPECJALNĄ dla dwóch uczennic w szkole, które mają najwyższą średnią ocen i 

wzorowe zachowanie. 

Nagrody 

ufundowane 

przez Radę 

rodziców 

otrzymały: 

Martyna 

Gryczkowska                

z kl. IV i Ilona 

Błaszkiewicz z 

klasy VI.                 

Za wysokie 

wyniki w nauce 

i wzorowe 

zachowanie 

NAGRODY 

DYREKTORA 

SZKOŁY  

 

otrzymali następujący uczniowie:                                                                                                                                                       

Klasa IV: Martyna Gryczkowska, Paulina Sroka, Miłosz Skowroński                                                                

Klasa V: Weronika Dziub, Joanna Nowocień                                                                                                     

Klasa VI: Ilona Błaszkiewicz, Kinga Sroka, Wiktoria Skrzypczak, Daniel Pelka                                                    

Klasa VII: Szymon Kwiatkowski.  
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Niech żyją wakacje, Niech żyje pole, las i niebo i słońce, 

wolny, swobodny czas. Życzymy słoneczka, usmiechu, 

radości i moc wakacyjnych przyjemności!!!  

 

BĄDŹ BEZPIECZNY W WAKACJE! 
 Podczas opalania noś czapkę, chustkę,  chroń swoją głowę.  

 Smaruj ciało kremem                 

z filtrem. 

 Kąp się tylko w 

miejscach strzeżonych. 

 

                     

 

 Musisz uważać jeszcze na różne owady i kleszcze!!  

 

 Maszyny rolnicze nie są do zabawy, 

więc się nimi nie baw! I już nie ma sprawy. 

 

 

 

 

 Mów rodzicom, gdzie będziesz się bawić. 

Nie mów nigdy obcym, że nikogo nie ma w domu. 

 

 Nigdy nie otwieraj 

drzwi nieznajomemu. 
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WAKACYJNE CIASTO BRZOSKWINIOWO-SEROWE                                                                                           

Składniki: 

 2 dag drożdży 
 4 żółtka 

 Skórka otarta z cytryny 
 100 ml mleka 

 Po łyżeczce cukru i masła 
 25 dag mąki 

 10 dag dżemu z żurawin 
 szczypta soli 

Składniki nadzienia: 

 6 brzoskwiń lub innych owoców 
 15 dag cukru pudru 
 Skórka otarta ½ cytryny 
 Opakowanie cukru waniliowego 
 200 ml kompotu z żurawin lub z innych owoców 
 50 dag twarogu 
 4 żółtka, sól, mąka 
 2 łyżeczki cynamonu i masła 

Przygotowanie: Rozpuszczone w mleku drożdże połączyć z żółtkami, cukrem waniliowym, 
skórką cytryny, szczyptą soli, stopionym masłem i mąką. Odstawić w ciepłe miejsce na 20 min. 
Ponownie wyrobić i odstawić na 5 min. Rozwałkować, przełożyć do natłuszczonej i oprószonej 
mąką formy. Podpiec. Posmarować dżemem z żurawin i nadzieniem. 

Przygotowanie nadzienia: Twaróg wymieszać z cukrem pudrem, żółtkami, cukrem 
waniliowym, skórką z cytryny. Masą posmarować ciasto. Na wierzchu ułożyć połówki 
brzoskwiń napełnione kompotem, posypać cynamonem z cukrem pudrem. Piec 40 min w 
190°C    

                                     Smacznego życzy Wiktoria Skrzypczak 

 
PRACA KONKURSOWA OPUBLIKOWANA W KSIĄŻCE 

 Jak może wyglądać moja przyszłość ? 

Często zastanawiam się nad tym, jak będzie wyglądać świat w przyszłości i co czeka 

ludzkość za kilkadziesiąt lat? Myślę, że na pewno będzie to era pełna zmian i udogodnień z 

rozwiniętą informatyką, techniką i medycyną. Uczniów cieszyć będzie fakt, że do szkoły 

chodzić będą jak studenci, bez ciężkich plecaków. W klasach, w specjalnych ławkach każdy 

będzie miał swój komputer połączony z domowym. Obniży się jednak poziom nauczania. 

Każdy uczeń będzie miał na małym palcu komunikator z szybkim łączem z komputerem. 

Ale po co zatem uczyć się i zapamiętywać wiedzę, kiedy można będzie w każdej chwili 

tylko skorzystać z informacji. Już teraz społeczeństwo mało czyta i ma problemy z 

ortografią. Każdy zamyka się w swoich czterech ścianach, a jeśli dodamy fakt, że każdy w 

przyszłości będzie miał robota lub kilka. Będą one wyglądały i zachowywały się jak żywe 

istoty. Człowiek stanie się bardziej samotny, bez prawdziwych przyjaciół. Mechaniczni 

przyjaciele wykonają polecenia, ułatwią życie, lecz nie udzielą rad, nie przytulą, nie 

zrozumieją. Zawsze przytakną, nigdy się nie przeciwstawią  i nie zmuszą do ponownego 
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spojrzenia na mój problem. Technika stanie się udogodnieniem dla osób zapracowanych. 

Zwierzęta zastąpione mechanicznymi będą kochane, miłe, puszyste, lecz już nie będą uczyły 

obowiązkowości i miłości. Staną się zabawkami tylko umilającymi życie, bo nie będzie 

obowiązku rannego wstawania na spacer, karmienia czy porządkowania klatki.  Jeśli chodzi 

o transport i komunikację, być może będzie się można przenosić w czasie. Człowiek łatwiej 

pozna swoich przodków, zrozumie wiele decyzji podejmowanych wcześniej. Jednak taka 

ingerencja przynieść może wiele szkód i zakłócić odwieczny ład i porządek. Ludność być 

może będzie przemieszczać się pojazdami latającymi w specjalnie wyznaczonych do tego 

powietrznych korytarzach. Na Ziemi, a raczej pod ziemią specjalnymi korytarzami można 

będzie podróżować po całym świecie pojazdami podobnymi do tych z metra. Cała kula 

ziemska zaś  może być osłonięta specjalną powłoką chroniącą ją przed różnymi 

zagrożeniami. Naturalna żywność stanie się towarem z wyższej półki, a zastąpią ją specjalne 

kapsułki dostarczające odpowiednią ilość składników pokarmowych i witamin, zgodnych z 

normą żywieniową. Pomimo zdrowszego i racjonalniejszego żywienia człowiek utraci 

przyjemność z produkowania i konsumowania potraw. Obecnie coraz częściej słyszy się o 

zagrożeniach wojną nuklearną. Jeśli wizje te się spełnią, ludzkość zdziesiątkowana zostanie 

przez najnowocześniejszą śmiercionośną broń. Już sama natura  zaczyna się mścić za 

naruszanie jej praw. Skutki to topniejące lodowce, dziura ozonowa czy zmutowane choroby. 

Oczywiście przyszłość to czas odległy i wszystko zależeć będzie od naszych rodziców, nas 

samych i przyszłych naszych pokoleń. Zapewne życie w przyszłości to też pozytywne 

aspekty. Na szczęście przedstawiona przeze mnie wizja nie jest konieczna  do realizacji i 

spełnienia. Wszystko zależy od nas samych. Najważniejsze, aby człowiek szanował drugiego 

człowieka, potrafił dostrzec problem i umiał wyciągnąć pomocną dłoń. Powinien cieszyć się 

tym co ma, znaleźć zawsze czas dla najbliższych, a nie pędzić za dobrami materialnymi. 

Szczególnie rodzice powinni zwrócić uwagę na mądre i odpowiedzialne wychowanie swoich 

pociech. Jeśli wszyscy będą kierować się zasadą wspólnego dobra, wiele będzie można 

osiągnąć i być dumnym  z wyników. Przyszłość to czas, w którym powinno żyć się lepiej, 

wygodniej i bezpieczniej, lecz godnie i z szacunkiem.  
Karolina Witkowska klasa VI 

 

 

 

 
REDAKCJA – KOŁO POLONISTYCZNE 

Opiekun: J. Klejnowska                                                                                                                 

Szkoła Podstawowa w Jarantowicach 
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