
                 

                 

Narodowe Czytanie z jubileuszem w tle 

 
Narodowe Czytanie było w tym roku szczególnie ważne dla 

społeczności VII LO, ponieważ wśród wybitnych polskich pisarzy, 

których dzieła czytaliśmy była Maria Konopnicka, nasza patronka. 

Z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się w organizację 
Narodowego Czytania, aranżując przestrzeń przed lubelskim 

ratuszem. Znakomici goście, młodzież VII LO w strojach z epoki, 

wstawki muzyczne, kwiaty i towarzyszące wystawy prac 

plastycznych o Lublinie sprawiły, że można było mówić o wyjątkowej 

oprawie uroczystości. 

            Narodowe Czytanie poprzedziło ślubowanie uczniów klas 

pierwszych VII LO im. Marii Konopnickiej, które odbyło się w 

archikatedrze lubelskiej. Wzięła w nich udział cała społeczność 

naszego liceum, rodzice uczniów oraz zaproszeni goście: pani Łucja 

Kowalska, dyrektor Szkoły Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej we 

Lwowie i pani Małgorzata Stacharska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 52 Marii Konopnickiej w Lublinie. Uroczystość uświetnił występ chóru ze Szkoły Podstawowej nr 24, który zapewnił oprawę 

muzyczną. 

             Powyższe wydarzenia rozpoczęły naszej szkole obchody 110 rocznicy śmierci Marii Konopnickiej, które będą trwały cały rok 

2020. Zaplanowane są trzy konkursy międzynarodowe (z udziałem uczniów z Polski i Ukrainy) o życiu i twórczości pisarki: 

plastyczny – adresowany do uczniów szkół podstawowych, krasomówczy i konkurs wiedzy dla starszej młodzieży. Laureaci spotkają 

się na uroczystej gali w Trybunale Koronnym, gdzie wręczone będą nagrody i wyróżnienia. Obchody zakończą się w październiku 

2020 roku i będą połączone z jubileuszem 65-lecia VII Liceum Ogólnokształcącego. 

Narodowe Czytanie 2019 stało się przyczynkiem do nawiązania współpracy szkół im. Marii Konopnickiej, także 

międzynarodowej, i propagowania jej twórczości. Czytajmy Konopnicką, czytajmy polską literaturę, czytajmy! 

 

Małgorzata Markowska 
Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie 

Narodowe Czytanie 2019 z „Konopnicką” 

 W tym roku poproszono społeczność VII LO o pomoc przy organizacji 

Narodowego Czytania pod lubelskim ratuszem. Z radością przyjęliśmy to 

zaproszenie, tym bardziej, że wśród czytanych nowel znalazł się utwór naszej 

patronki, Marii Konopnickiej. Pod względem organizacyjnym było to dla nas 

ambitne zadanie, ponieważ chcieliśmy wytworzyć nie tylko przyjazną 
atmosferę, zależało nam też na odtworzeniu klimatu z końca XIX wieku. Stąd 

narodził się pomysł przebrania młodzieży w stroje z epoki. Damy z wdziękiem 

rozdawały kwiaty gościom, a dżentelmeni w białych rękawiczkach asystowali i 

wprowadzali na scenę kolejne osoby. Muzyczną oprawę uroczystości 

przygotowali absolwenci naszego liceum.  Cieszymy się bardzo, że mogliśmy 

uczestniczyć w tak podniosłym przedsięwzięciu. Tym bardziej, że swoją 

obecnością zaszczycili nas znani politycy, osoby duchowne, dyrektorzy szkół, 

dziennikarze, absolwenci VII LO. Wśród gości pojawili się także przyjaciele 

naszego „sztandarowego” dzieła: Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego 7. Talent. 

 Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, obecność i pomoc. Dziękujemy serdecznie Pani Dyrektor Annie Augustyniak i 

Panu Dyrektorowi Zdzisławowi Niedbale z Urzędu Miasta Lublin za owocną współpracę. 
 Narodowe Czytanie to inicjatywa niezwykle cenna, szczególnie dla naszych licealistów, ponieważ tego rodzaju 

przedsięwzięcia uczą wrażliwości na piękno literatury, odsłaniającej różne aspekty życia ludzkiego. 

Dorota Iwanicka-Przybysz 

Koordynator Narodowego Czytania pod ratuszem w Lublinie  

z  VII LO Lublin 

 
 

 
 
 

Skład: Małgorzata Pac-Sosińska, redakcja: Ewa Niewiadomska i Elżbieta Chmiel 

„Czytając Konopnicką…”. Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin. 
 
  
 

 

 

 

 

Gazetka szkolna, wydanie specjalne. Lublin, 2019 r. 

 
Szanowni Państwo! 

 

Wyrażam olbrzymią wdzięczność Dyrekcji, 

Nauczycielom i Uczniom VII Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marii Konopnickiej w Lublinie  za pomoc oraz 

zorganizowanie 8. edycji Narodowego Czytania pod 

Urzędem Miasta Lublin w dniu 7 września 2019 r. 

Cieszę się, że Państwa Placówka podejmuje 

działania kształtujące wrażliwość młodego pokolenia na 

piękno literatury polskiej. Wasza inwencja sprawiła, że 

wybrane nowele, między innymi utwór patronki szkoły,  

czytano w historycznej oprawie, ze strojami z epoki, w 

bogatej scenerii i z ciekawą aranżacją muzyczną. Dzięki 

temu, wspólnie odczuwaliśmy głęboką więź 

międzypokoleniową, pomagającą docenić elementy naszego 

kulturowego dziedzictwa. 

Składając serdeczne podziękowanie, pragnę życzyć całej Społeczności VII LO powodzenia w realizacji kolejnych inicjatyw 

upowszechniających narodową kulturę. 

Mariusz Banach 

 Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania 

 
Narodowe Czytanie 2019 w Lublinie  

 
Narodowe Czytanie jest inicjatywą społeczną propagującą 

czytelnictwo, znajomość polskiej literatury i jej obecność w życiu 
narodu. Podczas odbywającej się corocznie akcji obszerne fragmenty 
największych dzieł rodzimej literatury odczytywane są publicznie, 
również w środkach masowego przekazu. Program Narodowego 
Czytania zapoczątkował w 2012 roku Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej. Wybrano wówczas Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, który 
odczytany został w dziesiątkach miejscowości z udziałem wielu 

słuchaczy. Akcja każdego roku zdobywała coraz większe rzesze 
sympatyków, a od samego początku w Narodowe Czytanie mocno 
zaangażowany był Lublin. Obecnie czytanie odbywa się w prawie w 
trzech tysiącach miejsc na całym świecie. 

Podczas tegorocznej odsłony akcji Para Prezydencka 
zaproponowała nowele – osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie. Były 
to: Dobra pani Elizy Orzeszkowej, Dym Marii Konopnickiej, Katarynka 
Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków Brunona Schulza, 

Orka Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony… 
Stefana Żeromskiego, Sachem Henryka Sienkiewicza oraz Sawa Henryka 
Rzewuskiego. Jak napisał Prezydent Andrzej Duda, są to teksty, „których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami 
uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która 
pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia”. 

W sobotę 7 września 2019 roku przed ratuszem, na Placu Litewskim i w Ogrodzie Saskim nowele czytali przedstawiciele władz miasta, 
województwa i wielu instytucji. Miasto Lublin reprezentował Pan Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania oraz Pan 
Jarosław Pakuła, Przewodniczący Rady Miasta Lublin, a także miejscy radni. W gronie czytających znalazła się również pani Ewa Dumkiewicz-

Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, która niezmiennie, każdego roku wspiera tę inicjatywę. Wspaniałą 
oprawę uroczystego, lubelskiego czytania zapewniła społeczność VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. 

 
Ewa Dumkiewicz-Sprawka 

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania 

Urząd Miasta Lublin 



                 

                 

 

Wspólne dziedzictwo, wspólna sprawa. 

 

Wywiad z panią Łucją Kowalską, dyrektorem Średniej Szkoły nr 24 im. Marii Konopnickiej we 

Lwowie z polskim językiem nauczania 

 

K.W.: Chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od być może dość banalnego pytania: dlaczego zdecydowała 

się Pani na uczestnictwo w ósmej edycji Czytania Narodowego tu, w Lublinie, wspólnie z nami? 

Ł.K.: Jako placówka edukacyjna zainteresowaliśmy się tą ideą w tamtym roku. Po raz pierwszy czytaliśmy 

Przedwiośnie Stefana Żeromskiego w naszej szkole we Lwowie. Zarejestrowaliśmy oficjalnie swój udział na 

stronie Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i dostaliśmy podziękowanie oraz pamiątkowy dyplom. 

W tej edycji w mojej lwowskiej szkole uczniowie i nauczyciele również czytają nowele. Idea wspólnego 

czytania z VII Liceum pojawiła się, kiedy pani dyrektor Małgorzata Markowska zaproponowała współpracę 

w projekcie, który jest związany ze zbliżającym się jubileuszem 110. rocznicy śmierci patronki naszych szkół, 

Marii Konopnickiej. Dlatego  zdecydowałam się przyjechać do Lublina. Wydarzenie to doskonale 

koresponduje z honorowaniem jubileuszu Marii Konopnickiej. Czytana jest bowiem nowela tej pisarki.  

 

N.M.: Jak Pani ocenia znajomość twórczości Konopnickiej i ogólnie polskiej literatury wśród Pani uczniów? Czy młodzi ludzie we Lwowie chętnie czytają? Jakie 

książki ich interesują? 

Ł.K.: Nie zaskoczę was pewnie, jeśli powiem, że sytuacja wygląda nie najlepiej. Młodzież nie bardzo lubi czytać, wybiera komórki,  komputery i media 

społecznościowe. Literatura wydaje się być na przegranej pozycji. Dlatego popieram każdą formę odkrywania uroków i korzyści płynących z czytania. Myślę, że idea 

Narodowego Czytania wychodzi temu naprzeciw. Jest w moim przeświadczeniu jednym z najlepszych sposobów propagowania polskiej literatury zarówno w Polsce, 

jak poza jej granicami. Odkrywania i pokazywania jej piękna młodym ludziom.  

 

N.M.: W jaki jeszcze sposób w Państwa szkole promuje się polską literaturę i język polski? 

Ł.K.: W mojej szkole od  ponad 25. lat jesteśmy organizatorami konkursu poświęconego twórczości Marii Konopnickiej. Corocznie, na przełomie maja i czerwca, 

konkurs ten odbywa się pod patronatem naszej szkoły a także Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Fundacji Dziedzictwo Kresowe, która prowadzi swą 

działalność w Polsce, w Warszawie. Konkurs spotyka się dużym zainteresowaniem. W przyszłym roku będziemy obchodzić 110. rocznicę śmierci Marii Konopnickiej i 

moja  szkoła przygotowuje się na ten jubileusz. Podobnie jak VII Liceum chcemy połączyć świętowanie wspomnianego jubileuszu z rocznicą powstania szkoły. Ta idea 

zbliżyła nasze szkoły, a z inicjatywą wystąpiła pani dyrektor Małgorzata Markowska. 

 

K.W.: Dlaczego wybraliście Państwo na patronkę szkoły Marię Konopnicką? Czy dla współczesnych uczniów na Ukrainie może stanowić wzorzec, autorytet? 

Ł.K. : Pierwszym i najważniejszym argumentem przemawiającym za tym wyborem było to, że poetka była związana z naszym miastem. Wiele lat mieszkała we 

Lwowie i jest pochowana   na Cmentarzu Łyczakowskim, a szkoła znajduje się niedaleko nekropolii. Drugi, może nawet ważniejszy, argument to fakt, że Konopnicka 

jest polską pisarką tłumaczoną na język ukraiński i dość znaną. Była postacią niepospolitą, barwną, zaangażowaną patriotycznie i społecznie. Przygotowując się do 

jubileuszu istnienia szkoły, postaraliśmy się o nowy sztandar. W zwieńczeniu sztandaru pojawia grot w miejsce orła, który widniał na poprzednim. Zmiana symbolu 

wynika z faktu, że szkoła jest w systemie oświaty ukraińskiej. Zmieniły się także biało-czerwone barwy sztandaru i postać patronki. Z jednej strony widnieje na nim 

postać autorki Roty, a na drugiej jej słowa „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie dany pogrześć mowy”, gdyż pieśń ta jest  hymnem szkolnym. 

 

N.M.: Jak ocenia Pani możliwość nawiązania współpracy pomiędzy społecznością naszych szkół? 

Ł.K.: Dostrzegam tę możliwość i bardzo mnie cieszy ta perspektywa. Od dawna nosiłam w sobie taką myśl, by nawiązać współpracę. We Lwowie jest bardzo dużo 

miejsc związanych z Konopnicką. Istnieje nadal lokal, w którym mieszkała poetka, kiedy zatrzymywała się we Lwowie. Niedaleko znajduje się miejsce, gdzie się 

leczyła. Często tu bywała, mimo tego, że miała swój dworek w Żarnowcu. Kiedy odwiedzam cmentarz Łyczakowski, widzę, że wszystkie wycieczki z Polski 

zatrzymują się przy grobie Marii Konopnickiej. Zawsze jest na nim bardzo wiele kwiatów, zniczy. Grób poetki znajduje się w centralnej części cmentarza i uważam, że 

stanowi miejsce wspólnej pamięci, która jest żywa i może być takim „mostem spotkania” naszych społeczności. 

 

K.W.: Czy łatwo jest być dyrektorem szkoły  z językiem polskim wykładowym za granicą? 

Ł.K.: A czy w ogóle łatwo jest być dyrektorem? To odpowiedzialne i niełatwe zadanie. Zarządzanie i kierowanie wymaga wielu umiejętności. Współpracuję z 

władzami oświatowymi, bo szkoła  funkcjonuje w systemie oświaty ukraińskiej, wciąż działa i dzięki temu młodzież może uczyć się w języku polskim. Zewnętrzną 

maturę uczniowie zdają w języku ukraińskim, natomiast, by potwierdzić znajomość języka polskiego w szkole, przeprowadzamy jeszcze dodatkowy egzamin. 

Świadectwa dojrzałości są wystawiane w języku polskim. 

 

K.W.: W jaki sposób młodzież wykorzystuje znajomość języka polskiego? 

Ł.K.: Młodzież polskiego pochodzenia często wybiera studia w Polsce. Może skorzystać ze specjalnego programu i otrzymać stypendium. Dodatkowo pojawił się nowy 

projekt dla osób z certyfikowaną znajomością języka polskiego. Tacy uczniowie mogą bezpłatnie studiować na polskich uczelniach. 

K.W.: Jakie trudności spotyka pani w swojej pracy? 

Ł.K.: Największym problemem są trudności kadrowe. Zawód nauczyciela nie cieszy się szczególną popularnością, ponieważ jest trudny i niedofinansowany. Młodzież, 

która kończy studia w Polsce i zdawałoby się, że powinna do nas przyjechać i pracować, niestety nie wraca, bo praca nauczyciela nie jest dobrze wynagradzana. Nie 

tylko szkoła z polskim językiem nauczania ma takie problemy, jest to poważny problem w ukraińskim systemie edukacyjnym. Zawód nauczyciela powinien być godnie 

wynagradzany, bo jest zawodem niezwykle trudnym, wymagającym umiejętności pracy z ludźmi. Dużo łatwiejsza jest praca z maszyną, bo gdy ta się zepsuje, można ją 

naprawić (śmiech). Ucznia tak łatwo nie usprawnimy. Praca edukacyjna to długi proces. To misja. 

N.M.: Co sprawia największą satysfakcję pani w pracy? 

Ł.K.: W mojej pracy cieszy mnie efektywność włożonego trudu. Spotkania z absolwentami naszej szkoły przynoszą wiele satysfakcji. Kiedy kończą studia, 

przyjeżdżają, chwalą się swoimi osiągnięciami. Często zapisują swoje dzieci do naszej szkoły. Znam wielu nauczycieli, którzy są moimi wychowankami. To  mnie 

najbardziej cieszy, przynosi zawodową satysfakcję. Pozwala mierzyć się z codziennymi wyzwaniami w pracy. 

N.M.: Dziękujemy za możliwość rozmowy i  poświęcenie nam czasu. 

rozmawiały Natalia Mosek i Kamila Waręcka 

 
Dlaczego warto wspólnie czytać? 

 

Wywiad z panią Małgorzatą Stacharską, dyrektorem  Szkoły Podstawowej nr 52 im. 

Marii Konopnickiej w Lublinie. 

 
K.W.: Dlaczego zdecydowała się Pani na uczestnictwo w projekcie Czytanie Narodowe? 

Małgorzata Stacharska: Czytanie to wzbogacanie umysłu człowieka, dlatego bardzo 

ważne jest w realizacji naszych zadań nie tylko szkolnych, ale codziennych, aby rozwijać 
tę pasję czytelnictwa i sięgania po książkę, ponieważ rozwija się dzięki temu osobowość. 

Człowiek kształtuje się poprzez to, że sięga do różnych lektur. W tym roku Pan Prezydent 

zaproponował nowele, w tym tekst Marii Konopnickiej Dym. Ja reprezentuję szkołę, 
której patronką jest ta pisarka. Stąd mój udział w Narodowym Czytaniu. Jest to już pewna 

tradycja. 

 
N. M.: Czy takie przedsięwzięcie mogłoby odbyć się w Pani szkole? 

            
M.S.: Tak nie tylko mogłoby się odbyć, ale od lat się odbywa. Pierwsze Narodowe 

Czytanie, w które zaangażowana była nasza szkoła, odbywało się w galerii Felicity. 

Przygotowaliśmy to wydarzenie z innymi  szkołami, które znajdują się na terenie dzielnicy Bronowice: z Gimnazjum nr 15 i Gimnazjum nr 14, jak również Szkołą 
Podstawową nr 31, Szkołą Podstawową nr 52 oraz Szkołą Podstawową nr 32. Oczywiście nasi uczniowie słuchali tekstów czytanych przez osoby zaproszone do 

Narodowego Czytania. Dlatego uczestnictwo w tym wydarzeniu w naszej szkole jest już pewną tradycją. Po prostu wpisane jest w kalendarz roku szkolnego. Nasi 

uczniowie przygotowują gazetkę ścienną poświęconą Narodowemu Czytaniu, by propagować tę ideę w szkole. W zależności od poziomu klas wybierane są pozycje 

książkowe i uczniowie prezentują teksty na naszym patio. Starsi uczniowie czytają, zaś uczniowie klas młodszych włączani są poprzez przygotowanie ilustracji do 

wybranej pozycji książkowej.           

           
KW.: Jak Pani ocenia znajomość polskiej literatury wśród uczniów?  Czy chętnie czytają? Jakie książki ich interesują?          

M.S.: Na to pytanie najlepiej odpowiedziałyby panie bibliotekarki, ale myślę, że poziom czytelnictwa w naszej szkole mogę ocenić jako zadawalający, chociaż zawsze 

może być lepszy. Świadczą o tym również wyniki egzaminu ósmoklasisty, ponieważ osiągnęliśmy w tym roku ósmy stanin i jest to bardzo satysfakcjonujący wynik. 
Nieustannie zachęcamy do tego, aby nasi uczniowie sięgali po książki. Uczestniczyliśmy też w wielu projektach wzbogacających księgozbiór biblioteki szkolnej. 

Pytamy również uczniów, o jakie pozycje powinniśmy się postarać, aby uczniowie chętniej po nie sięgali. Staramy się też włączać uczniów w pracę biblioteki szkolnej 

poprzez koło biblioteczne i poprzez udział w różnorodnych konkursach recytatorskich i literackich. Często  odnosimy w nich  sukcesy. 
 

N. M.: Czy Pani zdaniem takie przedsięwzięcie jak Czytanie Narodowe przyczyni się do promocji czytania? 

M. S.: Oczywiście. Uważam, że jest to doskonała forma, która pięknie wpisała się już w kalendarz dorocznych wydarzeń. To budujące, że idea ta pociągnęła tak wielu 
ludzi oraz że patronuje jej Para Prezydencka.      

                               

N. M.: Tak, tym bardziej, że jest to wydarzenie integrujące ludzi i mobilizujące do działania na rzecz dobra wspólnego.      
M.S.: Tak, na pewno integruje środowisko, integruje społeczeństwo i integruje ludzi różnych pokoleń.  

 

K.W.: W jaki sposób w Pani szkole  promuje się czytanie? 
M.S.: Organizujemy corocznie konkurs poświęcony patronce szkoły. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych noszących imię Marii Konopnickiej. Zrodził 

się w momencie, kiedy przygotowaliśmy się do nadania imienia naszej szkole w 2010 roku, w stulecie jej śmierci. Chcieliśmy dobrze poznać twórczość Konopnickiej i 

wtedy zrodziła się formuła konkursu recytatorskiego. W ten sposób staramy się zachęcać nie tylko dzieci i młodzież z naszej szkoły do sięgania po literaturę, ale 
również uczniów szkół na terenie województwa lubelskiego.  

  

N.M.: Czy pani szkoła przygotowuje się na kolejny jubileusz patronki? 
M.S.: Tak, przygotowujemy się na to wydarzenie i będziemy również współpracować w tej materii z waszą szkołą. Na pewno 10 października 2020 roku będzie datą w 

pewnym sensie finalizującą ten etap współpracy naszych szkół, który rozpoczął się wspólnym Czytaniem Narodowym w tym roku. 

 
N.M.: Dlaczego wybraliście Państwo na patronkę szkoły w XXI wieku poetkę dziewiętnastowieczną? Czy dla współczesnych uczniów może ona stanowić wzorzec? 

M. S.: Kiedy zastanawialiśmy się, kto może być patronem naszej szkoły, pojawiało się wiele propozycji. Decyzją Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady 

Pedagogicznej uwzględniającą wyniki głosowania, została nią Maria Konopnicka. Uważamy, że jest to osoba mogącą stać się autorytetem dla dzieci i młodzieży,  na 
pewno warto zapoznać się z jej sylwetką i twórczością. 

 

N.M.: Jak ocenia pani możliwość nawiązania współpracy pomiędzy społecznością naszych szkół? 
M.S.: Bardzo się cieszę, że wracamy  do takiej współpracy, że wasza szkoła również się rozwija. Wiadomo, że reforma systemu oświaty zmieniła również formy 

organizacyjne, bo staliście się znów samodzielnym liceum, tym bardziej ta współpraca zyskuje dodatkowy sens. Na pewno macie wiele dobrego do zaofiarowania 

naszym dzieciom i młodzieży, a my możemy się wam zrewanżować. Wspólne idee łączą i owocują ciekawymi efektami. 
  

K.W.: Porozmawiajmy teraz o pani pracy. Proszę nam powiedzieć, czy zarządzanie szkołą jest łatwym zajęciem? 

M.S. : Czy łatwo jest być dyrektorem? Na pewno nie jest to łatwe, gdyż szkoła to edukacja, skupiamy się na tym, aby nasi uczniowie osiągali wysokie wyniki nauczania 
i rozwijali się na miarę swoich możliwości. To także wychowanie, bardzo ważny element w życiu każdego człowieka. Wiadomo, że szkoła pełni funkcję wspierającą w 

procesie wychowawczym, dlatego stawiamy na dobrą komunikację i współpracę z rodzicami. Ponieważ tylko odpowiednia współpraca jest gwarancją, że ukształtujemy 

dobrego, szlachetnego człowieka. W pracy dyrektora szkoły ważna jest umiejętność budowy klimatu wzajemnego zaufania i wsparcia, taka atmosfera pracy wpływa na 
jej efektywność. 

  

N.M: Jakie trudności spotyka pani w swojej pracy? 
M.S.: W pracy dyrektora zdarzają się trudne sytuacje. Rodzice nie zawsze współpracują z nami na odpowiednim poziomie. Chcemy być dla nich partnerami, chcemy 

budować nasz autorytet w oparciu o dobre relacje i tworzyć wspólnotę. 
 

K.W.: Co sprawia największą satysfakcję w pani pracy? 

M.S.: Największą satysfakcją są sytuacje, kiedy uczniowie wracają po wakacjach z radością do szkoły i chcą do niej uczęszczać.  
N.M.: Dziękujemy bardzo za rozmowę i  inspirujące spotkanie. 

rozmawiały Natalia Mosek i Kamila Waręcka 
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