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Każdy kapitan ma swojego starszego oficera, a dyrektor zastępcę. Czym 
zajmuje się osoba pełniąca taką funkcję?  Julia Dąbrowska i Magdalena 
Gagova zapytały o to panią dyrektor Ludmiłę Malinowską.   

 
- Dzień dobry. 
- Dzień dobry. 
- Od 1 września jest Pani vice dyrektorem naszej szkoły. 
Myślimy, że uczniowie i rodzice chcieliby bardziej Panią 
poznać. W związku z tym mamy kilka pytań. 
- Jak długo jest Pani nauczycielem?  
- Kilkanaście lat. Ok.18 
- Gdzie i na jakim stanowisku Pani wcześniej pracowała? 
- Pracowałam w wielu miejscach, w 10. Na początku w 
Białymstoku, potem w Łomży.  Były to  różne miejsca szkoły i 
podstawowe i gimnazja, w hospicjum jako logopeda, uczyłam 
cudzoziemców języka polskiego w NOC-ie, w Agrobiznesie. 
Najdłużej, bo już 14-rok w SP 2, wcześniej jako polonista. 

- Co należy do obowiązków vice dyrektora? 
- Ogólnie organizacja pracy szkoły: wyznaczanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 
zwalnianie klas , dyżury podczas przerw i wiele innych rzeczy, których Wy nie widzicie. 
- Co jest trudniejsze: bycie dyrektorem czy nauczycielem? 
- I jedna i druga praca ma minusy i plusy. Nie można tego porównywać. Zależy od 
sytuacji, dnia i wielu innych czynników. 
- Jakie cechy, według Pani, powinien mieć dobry zastępca dyrektora? 
- Powinien być osobą obiektywną. I to jest najważniejsze, właściwie w każdej pracy. 
- Pracuje Pani również z dziećmi. Na czym polega ta praca?  
- Jestem logopedą. Moja praca polega na usuwaniu wad wymowy. 
- Nie każdy uczeń może uczestniczyć w tych zajęciach. W jaki sposób wybiera Pani 
swoich podopiecznych? 
- Niestety są większe potrzeby niż liczba zajęć. W pierwszej kolejności w zajęciach 
uczestniczą uczniowie, którzy mają takie zalecenia w opiniach z poradni. Jeśli jest taka 
możliwość, to dzieci z klas młodszych, bo one się uczą czytać i pisać. Te zajęcia mogę  
im pomóc w lepszym opanowaniu tych umiejętności. 
- Święta tuż, tuż... Proszę nam powiedzieć,  jaka jest Pani ulubiona potrawa 
wigilijna? 
- Ta, która jest najsłodsza czyli …kluski z makiem. 
- Co najczęściej robi Pani w Święta Bożego Narodzenia? 
- Ciężko pracuję … w kuchni. 
- Co chciałaby dostać Pani pod choinkę? 
Nie liczą się dla mnie rzeczy materialne i  właściwie nic mi nie brakuje. Wszystko mogę 
sobie kupić sama.  
- Do jakiej sławnej osoby i dlaczego, chciałaby być zaproszona Pani na święta? 
- Nie zależy mi znajomości ze sławnymi osobami. Jeśli miałabym dostać od kogoś 
zaproszenie, to chciałabym, żeby to było miejsce, gdzie można odpocząć 
- Pani dyrektor. W imieniu naszych czytelników bardzo dziękujemy za poświęcony 
czas. 
- Również dziękuję. I życzę wszystkim miłych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
 

 

 



3 

 

 

 

    
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 

 
Rozróżnia się trzy rodzaje recyklingu: 

Ponowne zastosowanie: wykorzystanie produktu lub materiału w tym samym celu (np. 
szklane butelki na wymianę). 

Dalsze zastosowanie: użycie odpadków w nowych dziedzinach zastosowań po przeróbce 
fizycznej, chemicznej lub biologicznej (np. z butelek plastikowych po przetworzeniu i 
zmieleniu powstaje włókno poliestrowe wykorzystywane w produkcji spodni, polarów, 
koszulek czy torebek). 

Ponowne zużytkowanie: odzyskiwanie odpadów chemicznych ze śmieci i wprowadzenie 
ich do procesu produkcji (np. użycie wraków samochodowych w stalowniach). 
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       Szwecja otworzyła właśnie centrum handlowe z produktami pochodzącymi w całości 
z recyklingu. 

Ludzie pozostawiają swoje stare lub uszkodzone rzeczy, które są naprawiane przez 
pracowników sklepu. Produkty, które otrzymały drugie życie są sprzedawane w centrum 
handlowym. Cały biznes prowadzony w centrum jest przyjazny dla środowiska. Sklep 
handluje również nowymi produktami pochodzenia organicznego oraz przyjaznymi dla 
środowiska. Szwedzkie centrum wykreowało 50 innowacyjnych zawodów, posiada swoją 
własną szkołę zawodową kształcącą w kierunku recyklingu. Wybudowało liczne sale 
konferencyjne, restauracje oraz specjalne miejsca handlowe dla kontrahentów i 
rzemieślników.  
Owe centrum znajduje się w szwedzkim mieście Eskilstuna, 100 km na zachód od 
Sztokholmu.  
       Czy chcielibyście odwiedzić taki sklep? A może warto byłoby otworzyć podobne 
centrum w Łomży? 
 

Magdalena Gagova 

 

 

 
Opowieść świeczki 

Świeczek blask w koło nas, 
Świerkiem pachnie dookoła, 
W ten magiczny dla wszystkich czas, 
Nie może zabraknąć nikogo z nas. 
 
Syty stół blaskiem lśni, 
Pierwsza gwiazdka świeci nam, 
Płomienne życzenia z ust naszych płyną, 
Ze świecą szukać ludzi z markotną miną. 
 
Świeca jest świadkiem ludzkiej radości, 
Rodzinnych spotkań, czasami złości 
Jednak jest większa magia świąteczna, 
 Co zmienia ludzi, nawet ja jestem grzeczna.            
Magdalena Gagova 
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Dobry Stary Rok 

 

   Bardzo dawno temu, gdy jeszcze nawet moich pradziadków nie było na świecie, żył 

sobie Stary Rok. Słynął z nadzwyczajnej dobroci, mądrości i siły. Wszyscy, nawet w 

najdalszej okolicy wiedzieli, że mogą zawsze na niego liczyć. 

   Pewnego śnieżnego poranka, gdy wiatr tak silnie wiał, że aż świata nie było widać, 

przyszedł do niego głodny wróbelek. Użalał się na swoją niedolą spowodowaną brakiem 

pożywienia. Stary Rok nakarmił i napoił ptaszynę swoimi zapasami oraz przyjął ją pod 

swój dach. Po niespełna trzech miesiącach, gdy pierwsze promienie słońca zaczęły 

przebijać się przez małe okienka chatki, wróbelek podziękował za gościnę i … odfrunął. 

Usatysfakcjonowany, ale nieco osamotniony Stary Rok nie musiał długo czekać na 

odwiedziny kolejnego gościa. Zapukał do niego mały niedźwiadek, który wybudzony z 

zimowego snu, pełen energii szukał chętnych do zabawy. Nie znalazł ich wśród 

najbliższych, bo ciągle jeszcze spali. Stary Rok, który miał wówczas jeszcze dużo 

pomysłów, poczucia humoru i werwy, od świtu do nocy przez kolejne dwa miesiące bawił 

się i opiekował małym niedźwiadkiem. Jednak pewnego dnia, gdy upalny dzień obudził 

ze snu niedźwiedzią rodzinę, mały niedźwiadek musiał do niej dołączyć.  

Stary Rok zasmucił się, ale nadal chciał pomagać innym, więc postanowił uprawiać 

warzywa, które potem rozda biednym. Tak też uczynił. Po kilku miesiącach zebrał plony i 

zostawiając sobie tylko kilka marchewek, resztę oddał ubogim. Ponieważ w okolicy było 

wielu potrzebujących, dotarcie do nich zajęło mu to ponad miesiąc.  

Po powrocie bardzo zmęczony zasiadł w swoim starym fotelu przy kominku. Wieczory 

były już coraz chłodniejsze i bardziej dokuczliwe. Stary Rok opadał już z sił, doskwierał 

mu reumatyzm i coraz bardziej samotność. Teraz to on potrzebował pomocy. Pewnego 

dnia, gdy już nie był w stanie samodzielnie wstać z łóżka zawołał swego następcę i z 

ogromnym żalem oznajmił, że musi odejść, gdyż nie ma już wystarczająco siły, aby 

pomagać innym. Nowy Rok ochoczo przyjął wyzwanie i obiecał, że uczyni wszystko, aby 

uszczęśliwić każdego, kogo tylko spotka. Tak też uczynił, posłuchał swego poprzednika, 

ponieważ starszych należy słuchać. 

                                                                                                                                 Magdalena Gagova  
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   Każdy  czytelnik naszej gazetki, który zgłosi się z tym numerem oraz wypełnionym 
kuponem do p. Anny Zambrzyckiej otrzyma świąteczną niespodziankę. Dodatkowo 
wszyscy będą mogli wziąć udział w losowaniu nagrody głównej.      
 
 

HASŁO ……………………………………………………………… 
 
imię i nazwisko ……………………………………………….                                               
 
klasa…………………………………………………………………. 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1. Ludzik ze śniegu 
2. Twoi najbliżsi 
3. Betlejemska 
4. Kładziemy pod świąteczny obrus 
5. Miejsce narodzin Jezusa Chrystusa 
6. Ciągną Mikołaja i jego powóz 
7. Pierwsi, którzy złożyli hołd Jezusowi Chrystusowi.                            opr. Julia Dąbrowska 
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Na lekcji nauczycielka pyta dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy dorosną? 
Dzieci wymieniają zawody: piosenkarza, aktora, policjanta, strażaka, lekarza...... 
Tylko Jasio mówi, że chciałby zostać Św. Mikołajem. 

- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta nauczycielka 

- Nie! Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku!!! 

 
Na lekcji geografii nauczycielka mówi do uczniów: 

- Od południa Polska graniczy z Czechami i Słowacją. 
- A przed południem? – pyta Jasio.  

Mama z wyrzutem do syna: 
- Wszystkie inne dzieci pomagają matkom w domu, a ty tylko leżysz na tapczanie… 
- Przecież, mamo, zawsze mówiłaś, żebym był inny niż wszyscy! 

 
 

Nauczyciel polecił uczniom napisać zdanie ze słowem „cukier”: 
Mały Kaziu napisał: „Piję herbatę z cytryną” 

- A gdzie cukier? – pyta nauczyciel 
- Rozpuścił się… 

 
Pani pyta małego Eskimosa 
- Skąd masz taki siniak na czole? 
- A…, to od myślenia. 
- Jak to - od myślenia? 
- Myślałem, że Erenak nie trafi mnie tą zlodowaciałą pigułą… 
 
 
 
Zespół dziennikarski pod redakcją  Anny 
Zambrzyckiej: 

 1.Julia Dąbrowska 
 2.Magda Gagova 
  

                                                                                                                                                         

Kupon zwalniający z pracy domowej.    
 

Termin ważności: 28.02.2018 


