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WyWiad 
 

Na dobry początek rozmowa z Dyrektorem Naszej Szkoły – Panem Jarosławem Koszańskim 
 

 Dzień dobry. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest przeprowadzenie wywiadu z Panem Dyrektorem do pierwszego,  

a zarazem świątecznego wydania gazetki szkolnej.  Zacznijmy zatem od początku... Czy mógłby nam Pan pokrótce przybliżyć,  

na czym polega praca dyrektora szkoły? 

 Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie! Praca na stanowisku dyrektora największej szkoły podstawowej w Kutnie dotyczy wielu 

dziedzin oraz całego życia szkolnego, począwszy od tego, co odnosi się do uczniów czy nauczycieli, a skończywszy na pracownikach 

administracji. W zarządzaniu tak dużą placówką, w gospodarowaniu budżetem pomaga mi kadra składająca się z trzech wicedyrektorów, 

którzy wykonują pewne czynności konieczne do tego, aby wszystko działało sprawnie i we właściwy sposób. Nie jest to więc tylko i wyłącznie 

moja zasługa... Codziennie muszę zapoznawać się z wieloma sprawami, a następnie deleguję do ich przeprowadzenia odpowiednie osoby. 

Wszystko jednak skupia się na tym, aby uczniowie mogli w szkole czuć się bezpiecznie oraz wygodnie... Pracujemy przecież dla Was!  

 Jak długo zajmuje Pan to stanowisko? Jak się Pan czuje w tej roli? 

 Jako dyrektor tej szkoły pracuję od 1 września 2011 roku. To już 5 rok mojej pracy na tym stanowisku. Natomiast wcześniej 10 lat 

pełniłem tą funkcje w innych szkołach.  

 Czy oprócz pracy ma Pan jeszcze jakieś inne zainteresowania? Co Pan lubi robić w wolnym czasie? 

 Skończyłem AWF w Warszawie, jestem więc nauczycielem wychowania fizycznego. Wszystko, co się wiąże ze sportem, jest moją 

pasją. Bardzo lubię jeździć na nartach i w związku z tym co roku wyjeżdżam w góry... 

 Zbliżają się święta... Czy lubi Pan ten czas? 

 Jest to szczególny moment w życiu każdego człowieka. Bardzo lubię Boże Narodzenie, bo utożsamiam je z choinką, bombkami, 

prezentami, a także śniegiem... Miejmy nadzieję, że w tym roku wreszcie będzie biało za oknem... Poza tym chyba każdy z nas lubi dostawać 

prezenty 

 Jak wyglądają w Pana domu przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia? 

 Od kilku lat całkowicie podporządkowuję ten czas mojej wnuczce Alicji, która niedługo skończy 3 lata. Aczkolwiek to też 

bardzo dobry moment na zakupy, wybieranie prezentów czy ubieranie choinki... 

 Jakie tradycje świąteczne są kultywowane w Pańskim domu rodzinnym? 

 Oczywiście choinka – od kilku lat koniecznie żywa! Prezenty, które pod nią się znajdują, karp na wigilijnym stole, zupa grzybowa 

czy ziemniaki w mundurkach. Nie można zapomnieć także o sianku pod obrusem... Bez niego święta nie byłyby tak wyjątkowe... 

 Na zakończenie naszego spotkania chciałybyśmy zapytać, czy nadal wierzy Pan w św. Mikołaja i o jaki wymarzony prezent 

by go Pan poprosił, gdyby miał Pan taką możliwość? 
 Oczywiście, że wierzę, nie może być inaczej Bez Niego nie byłoby świąt! Napisałbym  do niego list z prośbą o nowe buty 

narciarskie  

 Patrząc na zainteresowania sportowe Pana Dyrektora, nie może być inaczej Dziękujemy za miłą rozmowę oraz za szczere 

odpowiedzi. Życzymy Panu wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt. Do zobaczenia na szkolnych korytarzach  

 Ja również bardzo dziękuję za rozmowę!!! Korzystając z okazji, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim 

pracownikom szkoły, uczniom, a także ich rodzinom... Wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie!!! 

 

Rozmowę przeprowadziły: Weronika Jaworska, Marika Patora, Julia Stępień 

JEDYNECZKA 
NUMBER 

1 Witajcie, Kochani!!! 

To ja, Wasza Jedyneczka!!! Jest mi niezmiernie miło, że od dnia 
dzisiejszego będę towarzyszką Waszej szkolnej codzienności... 
Oddaję w Wasze ręce jedyną, niepowtarzalną, wyjątkową 
gazetkę szkolną, w której znajdziecie wiele ciekawostek, a także 
gier, zabaw i konkursów, dzięki którym poszerzycie swoje 
horyzonty  i rozwiniecie zainteresowania!!! Mam nadzieję, że 
uda Nam się wspólnie osiągnąć wytyczone cele!!!     
Pozdrawiam Was cieplutko i życzę ciekawej lektury!!! 
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Humor: 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi: 
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co dziękować. 
- Wiem, ale mama mi kazała. 

 

 

 

  
Jasio krzyczy na cały głos: 

- Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie sterowanego robota! 
Mama: 

- Dlaczego tak wrzeszczysz? Przecież św. Mikołaj słyszy każdy szept. 
- Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i może nie usłyszeć. 

 

 

 

 

Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.  
- Nie trzeba, syneczku. 

 Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją 
jedynkę z matematyki.  

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy 
 

Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy 
dorosną. Dzieci wymieniają zawody piosenkarza, aktora, strażaka, 
policjanta... tylko Jasio mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem. 
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku! 

„Święta tuż tuż ...okiem ucznia...”  

 

Hej! Mam na imię Gosia i jestem Waszą koleżanką z klasy V  Chciałabym w tym 

miejscu podzielić się z Wami moimi wrażeniami na temat Bożego Narodzenia... Dla mnie to 

wyjątkowy czas, który powoduje, że ciemne, zimowe dni pięknieją i radośnie się 

rozświetlają!!! Cichną spory, panuje życzliwość, na twarzach dorosłych gości uśmiech, a na 

buziach dzieci pojawia się napięcie przed nadejściem Świętego Mikołaja...  

Uwielbiam też moment, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazdka i wspólnie           

z rodziną możemy zasiąść do wigilijnego stołu, by dzielić się opłatkiem - delikatnym chlebem, 

który jednoczy wszystkie zebrane osoby i pomaga składać sobie najserdeczniejsze życzenia... 

Oczywiście w moim domu na stole bożonarodzeniowym tradycyjnie musi znaleźć się 

12 potraw i nie może zabraknąć... Na pewno nie zgadniecie czego!!! PIERNICZKÓW!!!. 

Wprost je uwielbiam i namawiam do wspólnego wypieku z wszystkimi domownikami...,        

a także, a może przede wszystkim –  szczypty dobrego humoru 

       (Małgorzata Babińska) 
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LETTER TO SANTA 

Dear Santa, 

My name is Emil and I am expecting you this year.  

I am really polite. I often tidy my room, help my mother and play with my little sister. I 
never forget to walk the dog and visit my grandparents. I’ve got a lot of good marks at 
school and my parents are proud of me. 

I chose some things which I need: 

 A book about my favourite footballer Cristiano Ronaldo. 
 A game about basketball. 
 A new football T-shirt. 

All these things are connected with football because I am really keen on that sport. 

That’s all what I want for Christmas and I believe you will not forget about me. 

Love, Emil Zagórowski 

P.S. My sister wants a little doll. She’s sometimes naughty, but I love her and I ask you to give her that toy, please  !!!   

 

CHRISTMAS CAROLS 

In England, people sing Christmas carols. Carols are special 
Christmas songs. It is an old tradition to collect money for 

charities. 

CHRISTMAS TREES 

The Christmas trees is decorated with tinsels, ornaments,  lights and an angel or star at the top. Father 
Christmas puts big presents under the tree and the little presents and sweets in the stockings. 

CHRISTMAS DINNER AND DESSERTS  

English people eat turkey, gravy and vegetables. After dinner it’s time for desserts. The 
traditional desserts are Christmas pudding and Christmas cake. They are fruit cakes. After the dessert, 

people pull crackers. Inside there are different elements:  
a small present, sweets, a paper hat, a joke. 

 
THE QUEEN’S CHRISTMAS MESSAGE 

At 3pm, on Christmas day, English people listen to Queen Elizabeth II. She speaks to the nation on television and on the radio.  

Exercise: Answer the questions. 

 What are Christmas Carols? - _______________________________________________________________________. 
 What are on Christmas trees?- _______________________________________________________________________. 

 What are under Christmas trees? - ___________________________________________________________________. 

 When do people pull crackers? - _____________________________________________________________________. 

 Who speaks on TV and on the radio on Christmas day? - ________________________________________________. 

 What time does she speak? - _________________________________________________________________________. 
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                                                                                             Uwaga konkurs !!!!!!!!!!!!!!!!!   

REGULAMIN KONKURSU 
Drodzy Uczniowie! Zapraszamy do wzięcia udziału 

 w naszych comiesięcznych, „Jedyneczkowych” konkursach!  
Wystarczy tylko: 

1. Rozwiązać zadania i wypełnić kupon. 
2. Podpisać go swoim imieniem i nazwiskiem. 

3. Wrzucić go do specjalnie wyznaczonej w tym celu urny i ... 
gotowe!! 

Losowanie nagród będzie miało miejsce dwukrotnie – 
ostatniego dnia lutego i maja!!! 

Warunkiem wzięcia w nim udziału jest wrzucenie do urny 
kuponu konkursowego z trzech kolejnych numerów gazetki 

szkolnej!!! 
ŻYCZYMY POWODZENIA!!!! 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody 

Porusz umysł 

 Poziomo 
 4. śpiewana w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
 5. przeddzień Bożego Narodzenia 
 8. może być z ruchomymi postaciami 
 11. w nim leżał mały Jezusek 
 13. okres przygotowania do Bożego Narodzenia 
 14. w tej miejscowości urodził się Jezus 
 15. pod nią znajdziesz prezenty 
 16. bożonarodzeniowi przebierańcy 

 

Pionowo 
 1. imię jednego z Trzech Króli 
 2. msza wigilijna odprawiana o północy 
 3. pierwsza na niebie rozpoczyna Wigilię 
 4. ulubiona ryba Polaków na wigilijną kolacje 
 6. w tym miesiącu świętujemy Boże Narodzenie 
 7. wisi na choince 
 9. imię opiekuna Jezusa 
 10. lubią je dostawać nie tylko dzieci 
 12. narodził się, by nas zbawić 

 

 

Imię i nazwisko:_____________________________________ klasa _________________ 

Wykonaj 8 czynności 

a wykonasz własnego 

Mikołaja 


