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„Obchody 50. lecia nadania naszej szkole imienia”

3 czerwca 2022 roku w naszej
szkole miały miejsce uroczystości 50 
rocznicy nadania Szkole Podstawowej w
Janowie Podlaskim imienia Czesława 
Tańskiego. Rozpoczęły się one od Mszy 
świętej w Bazylice Mniejszej, podczas 
której dyrektor ZPO p. Arkadiusz
Podskok zwrócił się z prośbą do 
proboszcza naszej parafii o poświęcenie 
nowego sztandaru z wizerunkiem
Czesława Tańskiego.  

Po Mszy świętej udaliśmy się do hali sportowej, gdzie miała miejsce 
dalsza część obchodów. A tam pan dyrektor powitał zebranych gości, a potem w 
swoim przemówieniu przedstawił historię naszej szkoły. Po przemówieniach 
nastąpiło uroczyste przekazanie nowego sztandaru, którego dokonali 
przedstawiciele nauczycieli i Rady Rodziców p. Bożena Popis, p. Monika 
Fedoruk i p. Paweł Charytoniuk. Dyrektor p. Arkadiusz Podskok przyjął 
sztandar, by następnie wręczyć go pocztowi sztandarowemu. Kolejnym ważnym 
punktem było ślubowanie przedstawicieli uczniów. 

Później p. dyrektor wręczył dla byłych dyrektorów i gości pamiątkowe 
medale. Część artystyczna rozpoczęła się od poloneza wykonanego przez klasę 



8c. Następnie odbyła się akademia poświęcona 
życiu i twórczości Czesława Tańskiego. 

Kolejny był występ klasy pierwszej, która 
pod okiem p. Krystyny Kopczyńskiej wykonała 
taniec ze wstążeczkami, następnie dziewczyny z 
klasy czwartej pod okiem p. Doroty Jakimiuk-
Orzechowskiej zachwyciły nas swoja gibkością i 
wyczuciem rytmu podczas tańca z pomponami. 

Po akademii zostały wręczone nagrody za 
udział w konkursach o Czesławie Tańskim. Gdy 
nagrody zostały wręczone, była mała przerwa, 
podczas której można było obejrzeć kroniki 
naszej szkoły. 

Kolejnym punktem było uroczyste odsłonięcie 
muralu, a następnie pamiątkowej tablicy na frontowej ścianie budynku naszej 
szkoły. 

Milena Tarasiuk i Oliwia Hładoniuk z klasy 8b 



Kroniki szkolne

2 czerwca 2022 roku w Janowie

Podlaskim odbył się jeden z 

najważniejszych dni dla naszej 

szkoły- dzień naszego patrona, 

Czesława Tańskiego. 

    Taka wspaniała okazja zdarza się 

raz na pół wieku, więc otoczenie, 

oprawa artystyczna i pogoda miały 

być jak najwyższej jakości. Na tę 

uroczystość zaproszony wspaniałych 

gości: Dyrektora naszej szkoły- Pana 

Arkadiusza Podskoka, nauczycieli,

przedstawicieli lotniska, emerytów, przedstawicieli Samorządu gminnego,  przedstawicieli 

mediów, przedstawicieli kuratorium, rodziców, uczniów i harcerzy. Szczególnie wzruszająca 

była obecność emerytów na uroczystości, byli oni swoistym łącznikiem pomiędzy dawną 

szkołą, a współczesną. 

    Obchodem 50-lecia towarzyszyły 

rozmaite i kreatywne konkursy, przepiękna 

akademia, wspaniały nowy mural oraz 

tablica pamiątkowa. 

    Niezwykłego wzruszenia dostarczały 

kroniki, które dla wielu stały się drzwiami 

do lat przeszłości. Nawet pogoda zdawała 

się świętować razem z nami- świeciło 

przepiękne słońce, ale nie było gorąco. Ten 

dzień otworzył nowy etap w historii szkoły, 

miejmy nadzieję, że kolejne 50 lat będzie 

owocne pod względem edukacyjnym.  

   Wszyscy jesteśmy pewni, że 

nasza wspaniała szkoła im. 

Czesława Tańskiego wyda na 

świat rzeszę młodych, 

wspaniałych ludzi, którzy 

rozsławią jej imię w Polsce, a 

może i na świecie.  

Anna Kaliszuk kl. 8 c



Jak najprawdopodobniej wszyscy już 
zauważyli, że  11 maja 2022r. na ścianie Szkoły 
Podstawowej w Janowie Podlaskim powstał 
piękny mural, który ma upamiętniać 50 – lecie 
nadania tej właśnie szkole imienia Czesława 
Tańskiego. 

Tło muralu zostało namalowane w pięknych niebieskich 
barwach, a na nim widnieje imitacja samolociku z papieru, na
którym zostały 
przedstawione
różne postaci i 
rzeczy. Ale co
one właściwie 
oznaczają? 

Najbardziej
rzucającym się 
w oczy
elementem, jest
kobieta w

niebieskiej sukience z żółtymi kwiatami w 
tle. Jak pewnie nie wszystkim wiadomo,
Czesław Tański nie był tylko świetnym 
konstruktorem, ale także malarzem. 
Ukazana na muralu kobieta, jest jego
najpiękniejszym i najbardziej znanym 
dziełem, a obraz nosi tytuł „Dziewczyna w 
ogrodzie” i powstał w 1932 r.  

Na samolociku możemy również zobaczyć 
najbardziej rozsławiony portret Czesława 
Tańskiego oraz modele różnych lotni.  

15
kwietnia
1978 r.
został 
wyemitowany znaczek pocztowy z serii „Lotnictwo
polskie” przedstawiający portret Czesława Tańskiego i 
właśnie ten znaczek został również umieszczony na muralu.

Mural ten na pewno urozmaici mury naszej szkoły i sprawi, 
że będzie się w niej wszystkim przyjemniej żyło. 

Marysia Owerko 8c

MURAL



Nowy szkolny sztandar
Szkoła to miejsce nie 

tylko nauki i nawiązywania 
relacji z rówieśnikami w 
szkole, tu też kształtujemy 
swoje postawy oraz zasady
postępowania w różnych 
miejscach i okolicznościach. 
W szkole uczymy się również, 
czym jest patriotyzm i
szacunek do ojczyzny,
poszanowanie tradycji.
Sztandar szkolny ma
znaczenie symboliczne w
odniesieniu do przywiązania 
do placówki jako Małej 
Ojczyzny.  Każda szkoła 
może posiadać swój własny 
sztandar, który jest niezwykle ważnym elementem tożsamości całej społeczności szkolnej, 
który będzie godnie odzwierciedlał dane wartości dla danej szkoły. Każda uroczystość z 
udziałem sztandaru wymaga powagi i odpowiedniego zachowania, bo jest on przecież 
symbolem Małej Ojczyzny, sztandar uczestniczy we wszystkich apelach, które są w szkole i 
opuszcza on miejsce uroczystości przed częścią artystyczną i jest on wnoszony i wynoszony 
przez poczet sztandarowy.

 W naszej szkole zagościł nowy sztandar 3.06.2022r. w dniu 50 rocznicy nadania 
imienia Czesława Tańskiego Szkole Podstawowej w Janowie Podlaskim. Nowy sztandar został 
poświęcony w Bazylice Mniejszej w Janowie Podlaskim i przekazany pocztowi 
sztandarowemu, aby był on dla naszej szkoły pięknym symbolem naszej Małej Ojczyzny. 

Nasz nowy sztandar
zawiera napis, który
powinien być mottem dla 
każdego z nas, czyli 
,,BÓG, HONOR,
OJCZYZNA, NAUKA”.
Jako uczniowie i cała 
szkoła mamy duży powód 
do dumy, że możemy 
bacznie obserwować, jak 
pisze się piękna historia 
naszej szkoły.  

Mateusz Karpiuk kl. 8b



Drużyna naszej szkoły znów najlepsza w województwie lubelskim w konkursie: 
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski!!!

29 kwietnia drużyna naszej szkoły w składzie Augustyna Butkiewicz, Malwina 
Hryciuk, Milena Tarasiuk zwyciężyła w finale wojewódzkim konkursu: Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski. W finale tym uczennice reprezentowały Park krajobrazowy Podlaski 
Przełom Bugu dzięki wygraniu etapu parkowego konkursu, który odbył się w lutym. 

Do finału wojewódzkiego przystąpiło 17 najlepszych drużyn z całego województwa 
lubelskiego. Każdy uczeń musiał rozwiązać test składający się z pytań 
dotyczących wiedzy biologiczno – geograficznej, pytań parkowych oraz 
części polegającej na rozpoznawaniu gatunków chronionych roślin i 
zwierząt. Tematem przewodnim tego konkursu była woda w przyrodzie.  

22 maja w Sobieszynie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. 
Opiekunem drużyny parkowej jest Pani Wioletta Doroszuk, która w 
uznaniu zasług dla ochrony przyrody wyróżniona została odznaką 
honorową „ Przyjaciela Lubelskich Parków Krajobrazowych”. 

To już kolejne zwycięstwo naszej drużyny w finale wojewódzkim 
tego konkursu. Przed naszymi uczennicami finał krajowy, na którym 
drużyna będzie reprezentować województwo lubelskie w Kobylnicy koło 
Poznania.

Serdeczne gratulacje!



21 maja odbyły się 
wojewódzkie
eliminacje
ogólnopolskiego
turnieju BRD, w
których brali udział 
trzej uczniowie kl.
8c: Konrad
Szychulski, Cezary
Hołub i Kuba 
Jureczek będący pod 
opieką pana Jacka 
Olichwiruka.
Składały się one z 
trzech konkurencji:
przejazdu po
miasteczku ruchu
drogowego, testu
pisemnego i

pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi uczniowie zakończyli zmagania zajmując wysokie, 
czwarte miejsce.

Konkursy
konne

Aleksandra Semeryło z 
klasy 4a w zeszłym 

tygodniu brała udział w 
konnych konkursach dla

dzieci. Przez 3 dni
przejechała ich 10. 

Wywalczyła wraz ze 
swoimi 2 końmi Encina 
i Lak aż 6 pierwszych 
miejsc i 2 drugie. Do
domu przywiozła nie 
tylko pamiątki, ale 
przede wszystkim

ogromne doświadczenie. 

Gratulacje!



EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

2022

W dniach od 24 do 26 maja

obecnego roku odbyły się egzaminy 

ósmoklasisty, finalny sprawdzian

wiadomości, do którego 

ósmoklasiści przygotowywali się 

już od dłuższego czasu, uczniowie 

zdawali kolejno: język polski, 

matematykę oraz język angielski, ze 

względu na pandemiczne nauczanie zdalne zdający w tym roku pisali tylko i 

wyłącznie te 3 przedmioty, każdy z egzaminów odbył się w okolicach godziny 

9.00 rano.

 Tuż przed egzaminem dla 

uczniów towarzyszył na pewno stres 

i niepewność, choć niektórzy 

zdający potrafili się wyciszyć i 

uspokoić dzięki czemu żadne 

negatywne emocje nie zaburzyły ich 

pracy na egzaminie.

Po każdym z 3 testów 

każdemu towarzyszyła na pewno 

wielka ulga z tego powodu, że 

wielki test, do którego się 

przygotowywali, jest już za nimi. 

Co do opinii na temat każdego z 

egzaminów, to wiele osób nie

uważało ich za zbytnio trudne, 

lecz co człowiek to opinia, więc 

każdy mógł mieć własne zdanie 

na temat egzaminów.

Podsumowując egzaminy już za 

nami i wystarczy teraz poczekać 

na wyniki. Jakub Kłusek 8b  



WYCIECZKA DO TRÓJMIASTA
W dniach 16 – 19 maja 2022 r. uczniowie klas 7 Zespołu Szkół 
w Janowie Podlaskim wraz z opiekunami p. Katarzyną 
Chilkiewicz, p. Barbarą Iwaniuk, p. Jarosławem Kaliszukiem i p. 
Joanną Siemieniuk uczestniczyli w wycieczce dofinansowanej 
przez rządowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki ,, 
Poznaj Polskę”. Dzięki funduszom uczniowie mieli okazję 
poszerzyć zakres wiedzy o swoim rodzinnym kraju. 

Pierwszego dnia zwiedziliśmy Gdańsk, gdzie zobaczyliśmy jak 
ukazana została jego historia. Podczas spaceru przewodnik 
opowiedział nam m.in. o nabrzeżu Mołtawy, średniowiecznym 
Żurawiu, urokliwej ulicy Mariackiej i jego kamienicach. Oprócz 
tego zobaczyliśmy reprezentacyjny Długi Targ, z symbolem 
Gdańska czyli Fontanną Neptuna. Następnie udaliśmy się do 
innowacyjnej instytucji kultury powołanej do upowszechnienia 

dziedzictwa
„Solidarności”, 
czyli
Europejskiego
Centrum
Kultury, która
znajduje się 
nieopodal
słynnej Bramy 
nr 2, czyli
głównego 
wejścia do 
Stoczni Gdańskiej. 

Następnego dnia, po śniadaniu, pojechaliśmy do Sopotu. Po 
chwili relaksu na Molo i spacerze po słynnej ulicy Bohaterów 
Monte Casino, zwanej Monciakiem, udaliśmy się do Gdyni. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od najważniejszego punktu 

gdyńskiego śródmieścia – Skweru Kościuszki, gdzie spotkaliśmy największe atrakcje turystyczne atrakcje 
miasta: okręt – muzeum ORP „Błyskawica”, trzymasztowy żaglowiec „Dar Pomorza”, oraz modernistyczny 
budynek Akwarium Gdyńskiego, gdzie mogliśmy obejrzeć piękną florę i faunę środowisk wodnych. Mieliśmy 
również okazję  zwiedzić zespół pocystersko-katedralny w Gdańsku-Oliwie. Jest on przykładem zabytku o 
szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa polskiego. Całość obejmuje teren dawnego klasztoru cystersów 
z kościołem pw. Trójcy Świętej (obecnie katedrą), część rezydencjonalną oraz parkową. Ostatnim punktem 
naszego zwiedzania była wizyta w Muzeum II wojny 
światowej. Jest to nowoczesne, multimedialne muzeum, 
którego zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o II
Wojnie Światowej. Poznaliśmy skutki wojny oraz 
historie ludzi, którzy przeżyli piekło na ziemi. To 
miejsce zmusiło nas do wielu refleksji i przemyśleń, 
ukazało nam ludzi którzy zakończyli tam swoje życie. 

Trzeci dzień zaczęliśmy od rejsu galeonem  „Czarna 
Perła” na Westerplatte. Podczas  tej podróży mieliśmy 
okazję podziwiać Gdańsk z wodnej perspektywy. 
Westerplatte to miejsce będącym  symbolicznym 
początkiem II Wojny Światowej. 

Ostatniego dnia Gdańsk pożegnaliśmy spacerem w 
okolicach mariny do plaży miejskiej i wyruszyliśmy do 
Malborka. Zwiedziliśmy z przewodnikiem Zamek 
Krzyżacki, odkryliśmy największe sekrety tej gotyckiej 
budowli. Do Janowa wróciliśmy późnym wieczorem. 



KLASY 3 ZWIEDZIŁY WARSZAWĘ 

19 maja 2022r.
odbyła się jednodniowa 
wycieczka do Warszawy w
ramach projektu “Poznaj
Polskę”, której 
uczestnikami byli
uczniowie klasy 3a i 3b.
Opiekę sprawowali 
nauczyciele: Maria
Mielniczuk, Joanna
Prystypa, Monika Dwojak i

Grzegorz Kotlarczuk. Celem
wycieczki było: zwiedzanie 
Starego Miasta, Zamku
Królewskiego, stadionu
Legia Warszawa, pobyt w
Centrum Nauki Kopernika i
obejrzenie filmu w
Planetarium “Początek ery 
kosmicznej”. Uczniowie
zmęczeni, ale pełni wrażeń 

wrócili do domu.
Wycieczka była udana. 
Uczniowie dowiedzieli się 
wielu ciekawych
informacji dotyczących 
Warszawy, zobaczyli
piękne miejsca, a słoneczna 
pogoda była wspaniałym 
dodatkiem do przygody.



WYCIECZKA KL. II

23 maja 2022 r. w ramach projektu
"Poznaj Polskę" odbyła się wycieczka klas II 
do Warszawy. Celem wycieczki było 
odwiedzenie Centrum Nauki Kopernik, w
którym uczniowie byli również w Planetarium, 
gdzie obejrzeli dwuetapowy film pt.
"Astronauta".

Następnie uczniowie 
odwiedzili Zoo, Stare Miasto;
zobaczyli Zamek Królewski jak
również Grób Nieznanego 
Żołnierza. Uczniowie zmęczeni ale 
bardzo zadowoleni wrócili do
swoich domów.

Opiekę nad uczniami 
sprawowały: p. Bożena Popis, p. 
Jolanta Dubisz, p. Teresa Hryciuk i
p. Ewelina Jówko.



Konkursy z okazji 50-lecia nadania szkole imienia

Czesława Tańskiego 

W naszej szkole z okazji 50-lecia nadania szkole podstawowej im. Czesława Tańskiego odbyły się 

cztery różne konkursy szkolne związane z tą okolicznością m.in. na sobowtóra patrona naszej szkoły, 

literacki, plastyczny i graficzny. Które zostały zorganizowane przez Panią Iwonę Andruszkiewicz, 

Panią Katarzynę Panasiuk i Panią Dorotę Matejuk-Bąk. Z okazji tego święta w naszej szkole 

postanowiono odnaleźć sobowtóra patrona naszej szkoły i został zorganizowany konkurs, w którym 

uczniowie musieli odwzorować zdjęcie Czesława Tańskiego. Uczniowie wykazali się dużą 

kreatywnością, aby swoim wyglądem przypominać patrona. Na zdjęciach nie zabrakło odpowiedniej 

pozy, białych koszul i wąsów. Nasi uczniowie podołali zadaniu i wysłali wiele zdjęć, z których 

wyłoniono zwycięzców. 

W kategorii klas I – IV zwycięzcami zostali :                                                                           

I miejsce – Filip Korlaga kl. 4c

II miejsce – Alan Dzięcioł kl. 2b                                                                                                                         

III miejsce – Szymon Hryciuk kl. 1b

Wyróżnienie – Jan Kapłan kl. 4a 

A w kategorii klas  V – VIII zwycięzcami zostali:                                                                                                    

I miejsce – Tomasz Fedoruk kl. 5b

II miejsce – Mateusz Karpiuk kl. 8b

III miejsce – Milena Tarasiuk kl. 8b

Wyróżnienie – Amelia Lesiuk kl. 8c 



Następnym konkursem jaki odbył się w naszej szkole to konkurs literacki. Polegał on na napisaniu 

wiersza o życiu i twórczości Czesława Tańskiego. Uczniowie idealnie opisali patrona w swoich 

wierszach, zawarli o nim najważniejsze informację z jego życia i twórczości i tak powstały cudowne 

wiersze o naszym patronie.

W kategorii klas I – IV zwycięzcami zostali :                                                                                         

I miejsce – Magdalena Bazylczuk kl. 3b

II miejsce – Mikołaj Dwojak kl. 2b                                                                                                                     

III miejsce – Kornelia Dzięcioł kl. 2b                                                                                                                  

Wyróżnienie – Julia Bilicz kl. 4c 

A w kategorii klas  V – VIII zwycięzcami zostali:                                                                                                             

I miejsce – Anna Kaliszuk kl. 8c

II miejsce – Cezary Hołub kl. 8c                                                                                                              

III miejsce –Malwina Hryciuk kl. 8a

Wyróżnienie – Milena Tarasiuk kl. 8b 

Kolejnym konkursem jest konkurs plastyczny, w którym uczniowie musieli narysować plakat 

związany z 50-leciem nazwania szkoły imieniem Czesława Tańskiego. Na plakatach zostały 

umieszczone różne elementy związane z Czesławem Tańskim takie jak lotnie, konie, nasza szkoła, 

Wygoda i próby latania naszego patrona. Uczniom nie zabrakło inwencji twórczej i ciekawych 

pomysłów na stworzenie wspaniałych plakatów.                                                                                                   

Zwycięzcami zostali:                                                                                                                                                 

I miejsce – Małgorzata Piwowarska                                                                                                           

II miejsce – Michalina Chilkiewicz

III miejsce – Aleksander Zając                                                                                                      

IV miejsce – Zofia Marciniuk

Wyróżnienie:                                                                                                                                   

- Zuzanna Kuźmińska                                                                                  

- Aleksandra Semeryło                                                                                                                                                     

- Aleksander Stańko                                                                                                            

-Lena Hryciuk

- Miłosz Dwojak                                                                                                   

- Karolina Michalska

Z tej okazji również został 

zorganizowany konkurs graficzny.

Polegał na stworzeniu  grafiki 

komputerowej z elementami związanymi 

z Czesławem Tańskim. Uczniowie wykazali się swoją kreatywnością i ciekawymi pomysłami.  

Martyna Dacewicz i Malwina Hryciuk



WIOSENNY TANIEC

W dniu 06.06.2022r
Pan Dyrektor wręczył 
nagrody za udział w 

konkursie "Wiosenny taniec",
w którym dzieci

przedstawiały własny układ 
taneczny .

Wszystkim wygranym
serdecznie gratulujemy ,

organizatorzy p. Ewa
Korneluk i Krystyna

Kopczyńska 

"Z lekturą jest mi po drodze" 

13 maja br. odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klas VIII "Z lekturą jest 
mi po drodze". Uczniowie rozwiązywali test złożony z 22 pytań.  

Wyniki konkursu:

I miejsce –
Oliwia Hładoniuk, 
kl.8b, Paulina
Andrusiuk, kl.8c,
Milena Tarasiuk,
kl.8b, Aleksander
Stefański, kl.8c 

II miejsce - Mateusz
Karpiuk, kl.8b

III miejsce - Natalia
Mackiewicz, kl.8b.

Gratulacje!



ULECISZ WŚRÓD DRZEW 

Tak jest pięknie latać, mówią ci, 

Zazdrościłem ptakom wiele dni, 

Widywałem ważki, pszczoły też, 

Nie wiem czy to czujesz, czy to wiesz.

Zbudowałem lotnię, uwierz mi, 

Pracowałem nad nią wiele dni,  

Łatwe to nie było, przecież wiesz, 

Możesz sam spróbować, jeśli chcesz. 

Ref.

Uniesiesz się, ulecisz wśród drzew, 

Pchany marzeniami zdobędziesz szczyt. 

Poczujesz wiatr, sukcesu smak,

Kiedy w przestworza wzlecisz jak ptak.

Poczuj się jak przyjemnie latać jest,  

Kiedy mijasz już wierzchołki drzew, 

Satysfakcji smak buduje cię,  

Kiedy we marzenia spełnią się. 

WZNOSZĘ SIĘ, TAK WIEM 

Janów jeszcze nigdy tak jak dziś,  

Zamek zaplątany w zwiewne mgły, 

Na Siedleckiej znów wiatr zaczepił mnie, 

Schował się pod płaszczem i poczułem się jak. 

Lotnię trzymam mocno w dłoniach swych, 

Wiatr spod płaszcza uniósł mnie nad mgły, 

Tak leciutko już muska włosy me 

Bierze mnie na skrzydła i unoszę się. 

Ref.

Wznoszę się, pod niebo, 

Tak leciutko wznoszę się,  wiem, 

To takie piękne jest, 

By ptakiem móc się stać i wznieść. 

Janów rżeniem koni wita mnie, 

Stawiam więc sztalugi byle gdzie, 

Lekki pędzla ruch, profil w cieniu chmur,  

Konie lekko tańczą, a ja czuję jak….

Podczas  obchodów 50 rocznicy nadania naszej szkole imienia Czesława 

Tańskiego chór szkolny pod  batutą pana Piotra Kulickiego wykonał 

dwie piękne piosenki. Chcielibyśmy się w tym miejscu pochwalić, że 

zostały one specjalnie napisane na tę uroczystość, a ich twórcami są pan 

Paweł Charytoniuk, który napisał słowa, a muzyką i aranżacją tych 

piosenek zajął się pan Piotr Kulicki.  

Serdecznie gratulujemy!!!



Wywiad z dyrektorem Panem Arkadiuszem Podskokiem

- Dzień dobry.

- Dzień dobry.

- Jak Pan uważa, jakie jest Pańskie największe osiągnięcie w karierze dyrektora?

- To bardzo trudne pytanie, bo jak doskonale wiecie, szkoła ma wiele zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. Myślę, że z perspektywy 5 lat odkąd pełnię funkcję 
dyrektora, mogę powiedzieć, że chyba takim największym osiągnięciem było wybudowanie i 
otwarcie przedszkola samorządowego wraz z jego pełnym wyposażeniem, gdzie musieliśmy 
od podstaw zakupić całościowo: zabawki, ławki, meble, komputery, tablice interaktywne, 
podłogi. To było naprawdę wielkie przedsięwzięcie, które również pochłonęło dużo środków 
finansowych.

- A z czego jest Pan najbardziej dumny?

- Najbardziej dumny to jestem z naszej młodzieży, jak i z pracowników, którzy mnie otaczają. 
Świadczyć o tym może fakt ostatnich obchodów 50-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia 
Czesława Tańskiego. Gdzie naprawdę mimo wielu wysiłków, wyrzeczeń, nasza młodzież 
stanęła na wysokości zadania i pięknie, uroczyście zaprezentowała się przed szeroką 
publicznością, przed gośćmi, którzy przybyli również do nas na tę piękną uroczystość. Za to 
właśnie Wam drogie dzieci, droga młodzieży chciałem serdecznie podziękować, jestem z Was 
naprawdę bardzo dumny i zadowolony z tego jak ładnie nam to wszystko wyszło. W tym 
miejscu chciałbym jeszcze serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom 
administracji i obsługi za wielki wkład w przygotowanie tej pięknej uroczystości.  

- Czy lubi Pan pracować z dziećmi i młodzieżą?

- Tak, bardzo lubię, jestem nauczycielem już prawie 17 lat. Swoją pracę zacząłem w 
gimnazjum i ten czas mile wspominam, a później po włączeniu do szkoły podstawowej i 
powstaniu 8-letniej szkoły podstawowej, pracuję również jako nauczyciel, uczę informatyki, 
sprawia mi to wiele przyjemności i satysfakcji. W gimnazjum pracowałem jeszcze jako 
nauczyciel fizyki.

- Woli Pan pracować jako nauczyciel czy jako dyrektor?

- Pełniąc funkcje dyrektora, musze pogodzić te dwie całkiem oddzielne funkcje, bo jako 
nauczyciel również spełniam się i również realizuję wszystkie swoje pasje, a jako dyrektor 
również muszę dbać o bezpieczeństwo dzieci, o należyty standard, wygląd placówki, ale też i 
o wszystkich pracowników, a mamy ich naprawdę dużo, bo w ZPO pracuje ponad 80-ciu 
pracowników (łącznie w szkole i w przedszkolu). 

- Jakie ma Pan jeszcze plany, które chciałby zrealizować?

- Planów jest na pewno wiele, już niedługo te plany będziemy realizować i wdrażać w życie. 
Jednym z nich jest stworzenie laboratorium przyszłości, gdzie w sali chemiczno-fizycznej w 
sali numer 18 zostanie przeprowadzony w wakacje remont i po remoncie pracownia zostanie
wyposażona w nowoczesny sprzęt, typu: drukarki 3D, roboty, gogle VR. To spowoduje, że 
lekcje, które będą miały miejsce w tej pracowni, po prostu staną się taką wirtualną 
rzeczywistością. Przeniesiemy się w inny świat, będziemy mogli za pomocą gogli VR oglądać 
różnego rodzaju filmy, doświadczenia i wszystko zobaczyć w innym wymiarze. Jest to jedno 



z najbliższych i najważniejszych planów. Do zrobienia jest jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. 
Z takich spraw gospodarczych to jesteśmy przed kompleksową wymianą instalacji elektrycznej 
w szkole podstawowej, później nas czeka całościowe malowanie szkoły, więc na pewno to jest 
też duże przedsięwzięcie, które będzie wymagało sporego zaangażowania później personelu 
obsługi, bo jak wiecie po każdym remoncie trzeba zawsze posprzątać. Jeśli chodzi o takie 
inwestycje ku pomocy, by nasza baza dydaktyczna się jeszcze bardziej rozbudowywała, to 
również bardzo bym chciał, żebyśmy szli w kierunku modernizacji i nowoczesności. 
Chciałbym, żebyśmy jeszcze zmodernizowali pracownię biologiczną, już teraz zostały 
zakupione nowe mikroskopy, które dzieci i młodzież będzie wykorzystywała podczas swoich 
lekcji biologii. To też i szereg innych nowinek technicznych, które również na pewno umilą 
Wam naukę i spowodują, że jeszcze będzie ona dla Was przyjemniejsza i będziecie zdobywali 
jak najlepsze wyniki nie tylko na swoich świadectwach, ale i na egzaminach zewnętrznych z 
czego Wam z całego serca życzę. 

- Jakie ma Pan cele na przyszłość?

- Tak jak mówiłem w poprzednim pytaniu, tymi celami są przyszłe inwestycje, które planujemy 
zrobić i jeśli los, by tak chciał i osoby, które są w komisji konkursowej na dyrektora szkoły, 
postanowiliby mi zaufać, no to na drugą kadencję, na którą zamierzam kandydować, chciałbym 
wiele rzeczy jeszcze usprawnić i unowocześnić, tak żeby pracownie przedmiotowe były 
nowocześniejsze, żeby Wam się milej i lepiej pracowało, żeby ta jakość naszej edukacji była 
na najwyższym poziomie. Nie ukrywam, że w przedszkolu też mam taką cichą nadzieję, że 
doczekamy się klimatyzacji, która jest bardzo potrzebna- szczególnie już porą wiosenno-letnią, 
bo od strony południowej, jak wiecie jest tam naprawdę gorąco i niechętnie się wtedy dzieci 
bawią i ciężko się w takich warunkach pracuje.

- Jak Pan ocenia ostatnie 5 lat?

- Muszę powiedzieć, że naprawdę jestem zadowolony i dumny z tego, co udało się osiągnąć, 
bo zrobiliśmy naprawdę wiele, tak jak powiedziałem, rozpoczynając od budowy przedszkola 
jego wykończenia, później pełnej termomodernizacji budynku szkoły, zostały wymienione 
okna, została wykonana nowa elewacja, co również powoduje, że nasz budynek jest jeszcze 
piękniejszy, zmodernizowano monitoring, dzięki czemu można czuć się bezpieczniej nie tylko 
na korytarzach, ale i na zewnątrz budynku, zostały wykonane nowe łazienki, jak na pewno 
codziennie zauważacie w górnej łazience: męska i damska została wyremontowana, powstał 
piękny kącik patrona, troszeczkę zmodernizowany. 
W związku z obchodami 50-lecia upamiętniliśmy wszystkich dyrektorów Szkoły 
Podstawowej. Myślę, że taka pamiątka, która zawsze w naszej pamięci zostanie jak i w Waszej, 
bo byliście świadkami tego historycznego wydarzenia, a to było przekazanie nowego sztandaru 
Szkole Podstawowej po 50-ciu latach. Dzięki ofiarności wszystkich nauczycieli, pracowników 
obsługi i administracji otrzymaliśmy nowy sztandar, który myślę, że na następne 50 lat będzie 
służył kolejnym pokoleniom, kolejnym wychowankom naszej szkoły, będzie ją reprezentował 
na wszystkich uroczystościach, jak i tutaj szkolnych, ale i oficjalnych państwowych.  
Wykonaliśmy piękny mural, który też myślę, że chyba wszystkim się podoba, że jest to piękna 
sprawa i codziennie, jak przychodzicie do szkoły, to widząc ten mural, przypominacie sobie o 
swoim patronie o Czesławie Tańskim o tym, kim on był, jakie chciał cele osiągać i jakie 
marzenia zdobywać. 
- Dziękuję.

- Dziękuję. Emilia Łepecka kl. VIIIb


