ProtEKt r
Kwartalnik szkolny

WYDANIE SPECJALNE z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

oraz

Czy pamiętasz, podczas czyjego panowania pojawiła się w Polsce Komisja Edukacji
Narodowej?
Czy wiesz, którzy nauczyciele uczyli się przed Tobą w murach naszej szkoły?
Jedyny w swoim rodzaju, nigdy wcześniej i nigdzie indziej niepublikowany wywiad z
legendą 14 LO, panem Andrzejem Szymańskim.

W październiku bieżącego roku, szkolna gazeta ProtEKtOr wznowiła swoją
działalność!
W skład redakcji w roku szkolnym 2021/2022 wchodzą - Agnieszka Łukaszewska,
Wiktoria Podwika, Wiktoria Piskorska, Zofia Pedersen, Julia Kaszyńska, Katarzyna
Igielska, Wiwiana Kuligowska, Kacper Koczorowski oraz Jakub Dopierała.
Otrzymujemy także wsparcie od redaktorów in spe z klasy 1a. Opiekę nad
ProtEKtOrem sprawują Pani Profesor Magdalena Brodniewicz, Pani Profesor
Agnieszka Wojciechowska oraz Pani Profesor Marta Świtała.
Pierwszy reportaż został zredagowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Kolejne
ukazywać się będą cyklicznie :-) .
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Trudno mi się zdecydować. Wiem, że dziś to
może brzmieć dziwnie, ale zawsze lubiłam
czytać i oczywiście przeczytałam wszystkie
lektury.
Co jest najlepsze, a co najgorsze w pracy
nauczyciela?
Najlepszy jest kontakt z ludźmi, widok
zmieniającego się świata, który mogę
obserwować dzięki nowym uczniom, bo świat
pędzi do przodu, a ja nie robię się młodsza.
Rozmowa z Panią Profesor Agnieszką
Wojciechowską

Najgorsza jest biurokracja, czasami jest jej
więcej niż kontaktu z uczniem.

Jak Pani wspomina naukę w szkole
podstawowej?

Lubi Pani uczyć?

Wspominam bardzo dobrze. Były to najlepsze
lata mojej młodości. Nawiązałam przyjaźnie na
całe życie, nawet teraz spotykamy się co kilka
lat całą klasą, choć upłynęło już sporo czasu.
Jaką była Pani uczennicą?
Zwyczajną. Miałam różne oceny,
piątki właściwie tylko z języka
polskiego i wf.
Jak Pani spędzała przerwy?
W moich czasach nie było smartphonów, więc
na przerwach odbywały się nieustające
rozmowy.
Pani najmilsze wspomnienie ze szkoły
podstawowej?
Wycieczki szkolne.
Jaka jest Pani ulubiona lektura szkolna?

Tak, lubię uczyć. Nie sądzę, żeby w tym
zawodzie pracowały osoby, które tego nie lubią.
Bo właściwie dlaczego miałyby to robić?
Przecież żyjemy w czasach, w których każdy
może robić to, co lubi.
Rozmawiała Wiwiana Kuligowska

Wywiad z Panem Profesorem Mateuszem

Czy utrzymuje Pan kontakt z kimś z Pana
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W jakich latach chodził Pan do

Tak, oczywiście. Mamy dobry kontakt ze sobą.

szkoły?

Co jakiś czas widujemy się, wspominamy lata

Do XIV chodziłem w latach
2013-2015.
Czy budynek szkoły różnił się od

spędzone w XIV :) Jest to ważne i potrzebne.
Każdy z nas w jakiś sposób ułożył sobie życie.
Czy uczyli Pana dzisiejsi nauczyciele?

dzisiejszego? Jakie zmiany rzucają się w

(Wielki uśmiech.) Tak i wspominam ich bardzo

oczy najbardziej?

miło. Czy oni mnie także? To już pytanie do nich

Zmiany są i widać je gołym okiem. To co było
kiedyś, chyba nie ma potrzeby, by do tego
wracać. Żyjmy tym, co jest dzisiaj. Wspierajmy
się i doskonalmy w każdym wymiarze.
Czy liczba uczniów w klasach i szkole

:) Zawsze życzliwi, otwarci i tacy zostali do
dzisiaj. Teraz przyszło nam razem pracować lepiej trafić nie mogłem :)
Jakie przedmioty lubił Pan najbardziej, a
za jakimi Pan nie przepadał?

różniła się od tej obecnej? Ile osób liczyła

CHEMIA - moja miłość :D Przedmioty, za
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Z tego co pamiętam, liczba uczniów w klasie

siebie :)

była nieco mniejsza. Moja klasa liczyła 25

Jakie zdarzenie z lat w naszej szkole

uczniów.

utkwiło Panu w pamięci?

Jak Pan wspomina swoją klasę?

Jedno to to, że zostałem w klasie sam z

(UŚMIECH!!!) Klasa biol-chem była wyjątkowa!
Wspominam ją bardzo dobrze. Byliśmy dość
specyficzną klasą, bo na 25 uczniów przypadały
24 dziewczyny i ja jeden sam, pośród nich :D. Z
początku było nas 4 chłopaków, ale już od

dziewczynami, a drugie, kiedy podczas
”Kazików” - Dnia Patrona, wystąpiłem na scenie
jako Kazimierz Wielki :D Wtedy, jak i teraz ani
ze mnie Kazik, ani Wielki (uśmiech), ale rola
bardzo zaszczytna :)

drugiej klasy nie wytrzymali presji dziewczyn.

Czy uważa Pan, że nasza szkoła miała

Tylko ja dałem im radę! :D Choć czasami trudno

wpływ na Pana dalszą edukację i życie

było się przez nie przebić, to nie miałem z nimi

zawodowe?

źle :D Byliśmy klasą bardzo zgraną i zżytą.

Z całą pewnością. Szkoła rozwinęła moje
zainteresowania. To, kim dziś jestem i co robię,
w jakiś sposób jest zasługą nauczycieli, którzy
mnie uczyli. Ich mądrość życiowa i
doświadczenie sprawiły, że poszedłem w ich
ślady. Są, w pewnym sensie, dla mnie
mentorami i cały czas od nich się uczę, choć
dziś już na innej płaszczyźnie :)
Czy lubi Pan pracę jako nauczyciel w XIV
LO?
Może to mało spotykane w dzisiejszych czasach,
ale bardzo lubię swoją pracę. Nie żałuję ani
jednego dnia spędzonego w XIV! Praca pracą,
ale to rozmowy z Wami - z uczniami, relacje
jakie mamy, sprawiają, że spełniam się jako
nauczyciel. Każda klasa jest inna, każdy uczeń
jest inny, co powoduje, że kolejne dni są niczym
eksperyment. To była dobra decyzja, by przyjść
do XIV kilka lat temu, jak i teraz :) Praca w
takim gronie, ze świetną młodzieżą i
wykwalifikowaną kadrą, to sama przyjemność.
Wraca się tam, gdzie było dobrze :)
Rozmawiała Julia Kaszyńska.

Rozmowa z Panem Andrzejem
Szymańskim
Panie Andrzeju, pierwsze pytanie brzmi:
od kiedy pracuje Pan w naszej szkole?
Od 1998 roku, z krótką przerwą
Co zmieniło się w naszej szkole na
przestrzeni lat? Poza nauczycielami i
uczniami.
Bardzo się zmieniło w szkole. Są teraz ekrany,
monitory zamiast tablic, dużo nowoczesności.
Gdyby Pan miał opisać jakieś jedno
zdarzenie, które szczególnie utkwiło Panu
w pamięci, to jakie i dlaczego?
Za dużo by opowiadać
A jak wyglądała Pana praca podczas
nauczania zdalnego? Czego Panu
najbardziej brakowało?
Młodzieży
Czy lubi Pan swoją pracę?
Lubię.
A co Pan najbardziej lubi w swojej pracy?
Problemy z komputerami, problemy do
rozwiązania…
To znaczy, że lubi Pan pomagać?
Tak.

Teraz bym Pana prosiła o jakąś dobrą
radę, może złotą myśl, którą chciałby Pan
przekazać naszym odbiorcom.

NASZE REDAKCYJNE ŻYCZENIA DLA CAŁEJ
SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:

Dobrze jest się dobrze uczyć i nie wagarować,
żeby mieć spokój na koniec roku.
To wszystko z mojej strony. Dziękuję za
odpowiedzi i za zgodę udziału w
wywiadzie.
Pan Andrzej na wszystkie pytania odpowiedział
szczerze i z uśmiechem na ustach. Mam
nadzieję, że uczniowie wezmą sobie do serca
radę dotyczącą nauki .

😊

Rozmawiała Wiktoria Piskorska

Dzień Edukacji Narodowej to ważny czas,
by poświęcić chwilę osobom wokół nas.
Drodzy Nauczyciele! To Wam zawdzięczamy
Wiedzę i dylemat - zdamy czy nie zdamy?
Chcemy więc Wam życzyć dużo cierpliwości,
Zdrowia, humoru i z sukcesów radości,
A także silnej woli w trudnym zadaniu
Naszej niewiedzy krętych ścieżek prostowaniu.
Drodzy Uczniowie! Jak jest, każdy wie.
Szczerze - nie zawsze uczyć nam się chce.
sobie życzyć? Wytrwałości,
Spełnienia planów na przyszłość, pomyślności,
Żeby w szkole czas spędzany
Nigdy nie był zmarnowany.
Drodzy Pracownicy naszej szkoły!
Dla Was to także dzień wesoły!
Dziękujemy za wszystko, co dla nas robicie,
Bez Was trudne byłoby szkolne życie.
Życzymy, żebyście pracą się cieszyli,
I byli zawsze, tak jak jesteście, mili.
Dzisiejsze życzenia są dla każdego
- każdemu z osobna wszystkiego najlepszego!
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