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OD REDAKCJI

Minął wrzesień, miesiąc bogaty w różne
zdarzenia: rozpoczęcie nowego roku
szkolnego z nową Panią dyrektor, jasna
szkoła, uśmiechnięte twarze uczniów,
nowi nauczyciele, doniosłe rocznice. 
Właśnie 1 września minęło 80 lat od
wybuchu drugiej wojny światowej. Jak
każdego roku godnie upamiętniono jej
ofiary. Na Pomorzu, w lesie Szpęgawskim
koło Stargardu Gdańskiego odsłonięto
pomnik poświęcony ofiarom mordów
dokonywanych tam od września 1939
roku do stycznia 1940. To miejsce nie
było dotąd powszechnie znane. Ginęli
tam przedstawiciele elit Pomorza
Gdańskiego, miejscowi Żydzi oraz Niemcy
przeciwstawiający się ideologii
nazistowskiej.
Ogromny monument składa się ze 150
betonowych słupów symbolizujących 

drzewa i ścięte pnie drzew. Na
wykonanych z czarnego granitu kręgach
wyryto nazwiska 2412 ofiar. Nie sposób
też nie wspomnieć o bardzo
emocjonalnym wystąpieniu w
nowojorskiej siedzibie ONZ Grety
Thunberg, znanej już na całym świecie
nastoletniej aktywistki ekologicznej.
Przemawiając na szczycie klimatycznym,
skarciła przywódców całego świata: „…
skradliście moje marzenia i moje
dzieciństwo, jak śmieliście…” To Greta
zainspirowała młodych do protestów, z
których jeden odbył się 27 września w
tysiącach miast całego świata, także w
Warszawie. 
Uczestniczyliśmy w tym marszu liczną
grupą, solidaryzując się protestującymi
na całym świecie i popierając walkę o
czyste powietrze i lepszy świat.
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…skradliście moje marzenia i
moje dzieciństwo, jak

śmieliście…



ROZMOWA, JAKIEJ JESZCZE NIE

BYŁO! WYWIAD Z DYREKTOREM

SZKOŁY -  KAROLINĄ  OBARZANEK

Niektórzy mówią, że życie jest sumą
wspomnień. Czy pamięta Pani swój
pierwszy dzień w szkole? 
 
To było naprawdę dawno, dawno temu,
ale nie za siedmioma górami i lasami.
Raczej za siedmioma rzekami ;) W
małym mieście nad rzeką Gwdą, w
pięknej Wielkopolsce, w 1983 roku 1
września wyruszyłam do Szkoły
Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika. Jako
„żywe srebro” nie mogłam się tego dnia
doczekać. Ale… czar prysł, gdy do
szkoły nie odprowadziła mnie Mama,
tylko Tato (przecież obiecała!). No i
sukienka nie taka różowa jak na co
dzień, nie kręciła się, bo była grzeczna,
granatowa. I te ławki? Oceny? Nie
wolno się odzywać? Mnie nie wolno?
Byłam od zawsze najmniejsza i
najmłodsza w klasie, ale nadrabiałam
siłą charrrrakrteru, co z kolei stało się
źródłem wielu rodzinnych anegdot, ale
też i raz oceną poprawną z zachowania.
 
Jaką najzabawniejszą sytuację ze
swoich szkolnych lat Pani
zapamiętała?
 
Najśmieszniejsze sytuacje to te już z
czasów liceum. Podczas zajęć nielubianej
przez nas chemii, a prowadzonej przez
lubianego, ale niezbyt potrafiącego 
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poradzić sobie z trzydziestoma dziewczętami
w okresie dojrzewania, któraś z nas (dzisiaj
szanowana Pani Prezes jednego z wiodących
na rynku banków)przygotowała karteczkę z
napisem „Patrz. Na suficie jest słoń”.
Wszyscy w klasie z uwagą i śmiechem
obserwowaliśmy wskazany sufit. Chemik –
biedny! – zupełnie nie wiedział i nie
rozumiał, co się z nami dzieje i dlaczego
jesteśmy tak rozkosznie radosne.



Im dłużej trwała lekcja, tym bardziej się
denerwował. W końcu zorientował się,
że cała zabawa wyniknęła z zapisu na
tajemniczej karteczce. Wyrwał ją,
przeczytał i… dyskretnie spojrzał na
sufit! 
 
Jak Pani spędza wolny czas? 
 
Jaki czas?! ;) Jeśli już znajduję chwilę, z
pasją tańczę bachatę, czytam, bywam w
kinie i tak zupełnie po ludzku… śpię :) 
 
Kto jest – według Pani Dyrektor –
najważniejszy w edukacji: dyrektor,
nauczyciele, uczniowie, rodzice? 
 
W mojej opinii najważniejsze są zawsze
dzieci. Dziecko. Uczeń. Człowiek. Mój
uczeń, nasz uczeń. Szkołę postrzegam
jako trójkąt zależności: w jego sercu jest
zawsze dziecko, a przy nim rodzice,
nauczyciele i ich lider – dyrektor. W
mojej opinii tylko tak globalne spojrzenie
na szkołę pozwala na budowanie dobrych
relacji, a z drugiej strony najpełniejszy
rozwój każdej ze stron, określenie
potrzeb oraz wsparcie. 
 
Czy jest tak, że gdy obejmuje Pani
nową placówkę, to pojawiają się
zupełnie nowe problemy, czy one się
po prostu powtarzają? 
 
Każda szkoła to zupełnie nowe miejsce i
zupełnie nowe wyzwanie. Każda jest
wyjątkowa i inna od reszty, ma swoją
atmosferę, specyfikę, którą tworzymy
wszyscy razem. Za każde miejsce czuję
się bardzo i tak samo odpowiedzialna.
Problemy są zawsze inne, uwierzcie mi!
Nie powtarzają się absolutnie! 
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Czy trudno jest być dyrektorem
szkoły? 
 
Jeden z naszych uczniów powiedział mi,
że nawet za „milion złotych nie chciałby
być dyrektorem szkoły” ;) Tak, to trudna
rola, bardzo zajmująca. Ale też piękna,
gdy sprawy, które wydają się
nierozwiązywalne, nagle udaje się
ułożyć w sposób satysfakcjonujący dla
wszystkich stron. Piękna, gdy uczniowie,
rodzice, nauczyciele współpracują ze
sobą, cieszą się swoją obecnością, dzielą
się troskami i radościami, najmniejszymi
sukcesami, wspierają się, rozumieją,
umieją siebie wzajemnie doceniać i sobie
dziękować. Bo przecież życie to sztuka
dziękowania.



Jak Pani Postrzega naszą szkołą na
tle innych, poznanych placówek? 
 
Już pierwsze dni pracy pokazały mi
naszą szkołę jako miejsce wyjątkowe.
Urzekły mnie maniery naszych uczniów
oraz ich szacunek do nauczycieli i
dyrektora szkoły. Jakże wspaniali są
nasi nauczyciele! Doceniam ich ogromne
zaangażowanie w Waszą edukację i
wychowanie. Niebywała jest ich
kreatywność, wiedza i kompetencje.
Jestem dumna, że mogę być dyrektorem
takiego zespołu. 
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ŻYCZENIA, ŻYCZENIA

Nasi Drodzy Nauczyciele – bohaterowie codziennego życia szkolnego -
chcemy Wam powiedzieć, jak wiele Wam zawdzięczamy, jak bardzo

cenimy Was za codzienną cierpliwość, za każdy uśmiech. 
Z okazji Święta Edukacji Narodowej życzymy wszystkim nauczycielom i

pracownikom szkoły radości z przebywania z nami, sukcesów i satysfakcji z
wykonywania Waszych trudnych zadań.
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Jak określiłaby Pani Dyrektor
najważniejszy cel, jaki szkoła na
Paryskiej powinna w bliższej bądź
dalszej przyszłości osiągnąć? 
 
Myślę, że wspólnie z Radą Pedagogiczną
określiliśmy kierunki rozwoju naszej
szkoły. W tym roku stawiamy na wysoką
jakość nauczania, Wasz rozwój w
kontekście poznania samych siebie,
integracji, umiejętności społecznych
oraz komunikacji. Będziemy wspólnie
zajmować się treningiem Waszej
uważności, umiejętnością radzenia sobie
ze stresem oraz sytuacjami
kryzysowymi. W dalszej perspektywie
rozważamy otwarcie liceum z
programem IB.
 

Dziękuję.
Z Dyrektorem Szkoły rozmawiała

Gabrysia Raczyńska
- Redaktor Naczelna Kuriera z Paryskiej



PIĄTY LITERACKI NOBEL DLA POLSKI

- OLGA TOKARCZUK
Redakcja

10 października Szwedzka Akademia
ogłosiła, że Literacką Nagrodę Nobla za
rok 2018 otrzymała polska pisarka Olga
Tokarczuk. Uzasadnienie Komitetu
Noblowskiego brzmiało: „za wyobraźnię
narracyjną, która z encyklopedyczną
pasją prezentuje przekraczanie granic
jako formę życia”. Wszyscy jesteśmy
dumni, internet huczy, zewsząd płyną
gratulacje. Pisarka wyraziła swoją radość
z faktu , że Komitet Noblowski wyróżnił
powieść jako formę literacką, ponieważ w
poprzednich latach raczej zauważano
inne, często niekonwencjonalne gatunki.
Powieść według niej, to głęboki sposób
komunikowania się poza granicami,
kulturami, językami. Akcja wielu utworów
Olgi Tokarczuk rozgrywa się w małych
miejscowościach, autorka z wyjątkowym
wyczuciem odtwarza lokalne koloryty. 
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Opisywane historie są ważne, mają
wymiar uniwersalny. Historia kogoś spod
Wałbrzycha, czy tzw. kresów jest jasna,
czytelna i zrozumiała dla czytelnika
nawet na innym kontynencie. Jej
twórczość odnosi się do kondycji
współczesnego człowieka i
najistotniejszych problemów
współczesnego świata. Z dużym
wyczuciem wyprzedza wiele zjawisk,
które dopiero „tlą się” jakby pod
powierzchnią. Doskonale wyczuwa rytm
współczesnego świata i opisuje go ,
wykazując się przy tym dużą
wrażliwością. Zwykła mówić: „świat
boli”. Można określić, że wypełnia wręcz
rolę ambasadora spraw trudnych
społecznie, takich jak tolerancja,
ekologia, prawa kobiet, wolności
obywatelskie. Uprawia powieść
tradycyjną, ale przy pomocy
nowoczesnych środków językowych. Za
swoją twórczość wielokrotnie była
nagradzana, miedzy innymi Nagrodą
Nike za „Księgi Jakubowe”,
Międzynarodową Nagrodą Bookera za
powieść „Bieguni”, Literacką Nagrodą
Nobla.



SPOTKANIE Z PISARZEM MARKUSEM

ZUSAKIEM
Maja Łapkiewicz kl .  8

We wtorek 1.10.2019r. o godzinie 12
odbyło się spotkanie z Markusem
Zusakiem -australijskim pisarzem,
autorem nagradzanych powieści, m.in.
"Posłańca" i "Złodziejki książek". Była
to również premiera długo wyczekiwanej
książki "Gliniany most" tego samego
autora . Brali w nim udział uczniowie
klasy ósmej z p. Krysią i p. Edytą.
Wydarzenie miało miejsce w kinie
Atlantic przy ulicy Chmielnej, a
prowadził je Artur Wolski i Miłka
Skalska. Z angielskiego na polski
tłumaczyła Dominika Gajewska. 
Fragmenty książek czytali Olga Bończyk i
Kacper Kuszewski. Markus Zusak to
australijsko-niemiecki pisarz. Uważa, że
pisanie to zabawa, rodzaj gry ,jednak
gdy decydujemy się na nie, to musi ono
być
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priorytetem. Pisząc, chce poczuć, że jest
w innym świecie. Opowiedział historię
,otóż kiedy był na spacerze z psami,
znajomy zapytał go, dlaczego w tym
czasie nie słucha np. podcastów. Pisarz
odpowiedział, że wyprowadzając psa,
chce się poczuć jak jego pupil. Podobnie
też wczuwa się w np. świat dziecka.
Powiedział: „piszę nie po to, żeby
wygrać, ale po to, żeby znaleźć swój
głos”. W jego książce „fakty musiały się
zgadzać”. Stwierdził, że pisarstwo jest
jak zdobywanie góry, na szczycie której
znajduje się piaskownica, w której
można się pobawić.



Pierwsza część spotkania była
poświęcona "Złodziejce książek", którą
pisał trzy lata. Stwierdził : „jest dla
niego wszystkim”. Jego ulubioną
postacią z tej opowieści jest Rudy.
Tworząc tę postać, wykorzystał historię
z własnego życia. Kiedy był mały, brał
udział w zawodach lekkoatletycznych ,
zajmując szóste miejsce, a startowało
sześciu zawodników. Był załamany, ale
ojciec powiedział mu: nie wygrałeś, bo
nie uzyskałeś wystarczającej przewagi.
Przyznał, że Liesel - główna bohaterka-
dziesięcioletnia niepiśmienna
dziewczynka nie cieszy się sympatią
czytelników Jej rola to łączenie postaci
drugo i trzecioplanowych, ale przesłanie
utworu niewątpliwie związane jest z jej
osobą .Hitler niszczył ludzi i świat
między innymi za pomocą słów
,bohaterka chce przywrócić słowom ich
rangę i sens. Autor wyznał, że inspiracją
do jej napisania książki były przede
wszystkim opowiadania rodziców,
którym dał później książkę do
sprawdzenia poprawności gramatycznej
i ortograficznej. Akcja utworu toczy się
w nazistowskich Niemczech. W drugiej
części pytania zadawała pani Miłka
Skalska. Dotyczyły one "Glinianego
mostu". Tę książkę Markus pisał 13 lat,
ponieważ, jak powiedział: „bał się” jej,
pomimo ogromnej chęci do jej pisania.
Jest ona wyzwaniem również dla
czytelnika. Dużo czasu spędził nad
szczegółami, ponieważ wiedział, że
każda kolejna książka może się nie
spodobać dotychczasowym fanom i jest
to okazja do ich stracenia. Powiedział
,że miał 14 notesów, w których
powstawała ta opowieść. Wielokrotnie
przepisywał w nich tytuły i je zmieniał,
bo uważa „że są ramą świata książki”. 
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Do napisania "Glinianego mostu"
przymierzał się już na początku swojej
kariery, jednak jak przyznał „to nie było
to”. Po wywiadzie uczestnicy mieli
okazje kupić książkę i zdobyć autograf
autora. Czekał na nich również niewielki
poczęstunek. Całość trwała niecałe
dwie godziny. Wszyscy widzowie byli
zachwyceni spotkaniem, które było
prowadzone bardzo ciekawe, a pytania
zadawane Markusowi niecodzienne, np.
„Jesteś szaleńcem czy osobą wybitną?”
Mnie również na długo zostanie ono w
pamięci, ponieważ naprawdę dużo
można było się z niego dowiedzieć o
autorze i jego warsztacie pisarskim.
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SUDOKU


