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„Znakomity pedagog” 

 

 

  Wspaniała nauczycielka, angażująca się w pracę z uczniami, dbająca o rozwój ich zainteresowań, 

prowadząca kółka przyrodnicze i organizatorka wycieczek krajoznawczych. Obecnie wicedyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 55 w Poznaniu. Mowa tu o pani Hannie Walkowiak.  

 

Dzień dobry. Jesteśmy uczennicami klasy 7a Szkoły Podstawowej nr 55 w Poznaniu, Magdalena Lecyk i 

Dominika Mikołajczak. Chciałybyśmy przeprowadzić z Panią krótki wywiad do szkolnej gazetki „Szpaczek”. 

 

Objęła Pani stanowisko wicedyrektor naszej szkoły. Wcześniej uczyła Pani m.in. przyrody  

i techniki. Które z tych zajęć sprawia Pani większą satysfakcję? 

• To trudne pytanie. Każde z wykonywanych przeze mnie zajęć sprawia mi satysfakcję.  Gdy uczniowie 

otrzymują bardzo dobre oceny z przyrody, czy z techniki, biorą udział w konkursach, a przy tym 

zajmują dobre miejsca, to jest to satysfakcjonujące. Natomiast, jeśli organizuję pracę w szkole - jako 

wicedyrektor i wszystko przebiega zgodnie z zamierzeniem, to również jestem bardzo zadowolona. 

Zatem w każdej dziedzinie można znaleźć takie rzeczy, które przynoszą mi satysfakcję. 

Jakie obowiązki pełni zastępca dyrektora szkoły? Czy jest to ciężka praca? 

• Jest to zupełnie inna praca niż ta, którą wykonywałam do tej pory. Trudno stwierdzić, czy jest to 

ciężka praca, czy nie. Przede wszystkim odpowiadam za to, abyście mieli wszystkie lekcje 

zgodnie z planem, aby odbywały się dodatkowe zajęcia. Odpowiadam także za wasze 

bezpieczeństwo na terenie szkoły, podczas wyjść i wycieczek klasowych. Mam dużo dodatkowych 

obowiązków, których wcześniej nie miałam. Są one dla mnie nowym wyzwaniem. 



W związku z tym, że objęła Pani stanowisko wicedyrektora szkoły, musiała Pani zrezygnować z 

wychowawstwa. Czy tęskni Pani za swoimi uczniami? 

• Oczywiście, że tęsknię! Mam jednak ten przywilej i szczęście, że spotykam swoich uczniów na 

korytarzu, więc jakoś sobie to rekompensuję. Zawsze was miło wspominam. Jesteście jak do tej 

pory moją pierwszą klasą, której jako wychowawca nie poprowadzę do końca szkoły podstawowej. 

Choć musieliśmy się rozstać po zakończeniu szóstej klasy, to zawsze myślami jestem z wami. Jak 

najmilej was wspominam i bardzo mi was brakuje. 

Czy jakieś zdarzenia z czasów, gdy była Pani naszą wychowawczynią szczególnie utkwiło Pani w 

pamięci? 

• Trudno jest mi wybrać tylko jedno zdarzenie, które utkwiło mi szczególnie w pamięci. 

Gdy jesteśmy na wycieczkach, to dzieje się wiele różnych ciekawych i często wesołych rzeczy. 

Najbardziej jednak pamięta się osoby, które rozrabiają lub takie, które odnoszą duże sukcesy w 

nauce. Myślę, że w naszej klasie wszystko było w normie. Zapewne niektóre nazwiska zapiszą się na 

długo w mej pamięci, bo wiążą się z nimi miłe wspomnienia. 

Rozpoczął się rok 2018. W jakich wydarzeniach będzie uczestniczyła nasza szkoła? Czy są 

planowane jakieś remonty lub inne inwestycje na terenie szkoły? 

• Szkoła to miejsce, w którym ciągle coś się dzieje. Organizujemy spotkania, występy nie tylko dla 

naszych uczniów, ale również dla uczniów z innych szkół, a także mieszkańców okolicznych osiedli. 

Niektóre wydarzenia są zaplanowane, ale są i takie, które przychodzą nieoczekiwanie, można 

powiedzieć, że dowiadujemy się o nich w ostatniej chwili. Szczególnym wydarzeniem było spotkanie 

z Prezydentem Miasta Poznania – panem Jackiem Jaśkowiakiem, który odwiedził naszą szkołę i 

wpisał się do kroniki szkolnej. Jeśli chodzi o remonty, to są one planowane i w tym roku. Teraz czeka 

nas remont sali gimnastycznej. Większe prace będą prowadzone w wakacje. Na pewno zmiany będą 

widoczne, gdy wrócicie do szkoły 1 września. 

Zbliżają się ferie zimowe, czy ma Pani jakieś plany, może gdzieś Pani wyjeżdża? 

• Mam ochotę wyjechać, choć na 2-3 dni. Tak po prostu, wyjechać i odpocząć. Tym razem nie będą to 

narty, ale krótki wyjazd krajoznawczy. Takie mam plany i mam nadzieję, że uda mi się je 

zrealizować. 

Bardzo dziękujemy za przeprowadzony wywiad. Podziwiamy Pani pracę i to, że doskonale radzi sobie Pani z 

nowymi i trudnymi obowiązkami. Mamy nadzieję, że będziemy mogły jeszcze przeprowadzić z Panią 

kolejną rozmowę.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONKURS RECYTATORSKI 

 
 „Niektórzy lubią poezję” pisała w swoim wierszu Wisława Szymborska. Lubić można 

jednak wiele rzeczy, to takie pospolite słowo. Poezję natomiast trzeba smakować, czuć, 

kochać… W naszej szkole są uczniowie, którzy uwielbiają utwory poetyckie. 

 Każdego roku o tej samej porze uczniowie SP55 mają okazję zmierzyć się z siłą i 

czarem poezji. 9 stycznia odbył się etap szkolny XXXIII Wojewódzkiego Konkursu 

Recytatorskiego. Konkurs miał na celu uwrażliwienie młodzieży na piękno słowa, rozwijanie 

zainteresowań recytatorskich, upowszechnienie kultury żywego słowa wśród dzieci oraz 

prezentację umiejętności uczniów. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu jury 

zakwalifikowało do drugiego etapu: 

1. Matyldę Juskowiak z klasy 4b 

2. Milenę Jagodzińską z klasy 4a 



Uczennice w sobotę 27 stycznia reprezentowały naszą szkołę podczas półfinału, który odbył 

się w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu. 

Ponad pięćdziesięciu uczestników prezentowało różnego rodzaju utwory poetyckie i 

prozatorskie. Mieliśmy okazję usłyszeć niezwykłe deklamacje i oryginalne, niepowtarzalne 

teksty. Już sam udział w takim przeglądzie był dla uczestników dużym wyróżnieniem. Jury 

musiało wybrać jednak tych najlepszych, którzy przejdą do finału. Wśród zwycięzców 

znalazła się uczennica naszej szkoły Matylda Juskowiak. 

 

„Poezja to mówiące malarstwo” mówił Symonides. Warto pielęgnować tradycję 

recytatorską. Konkursy tego rodzaju dostarczają wielu emocji i wzruszeń.  Gratulujemy 

wszystkim uczestnikom. Matyldzie życzymy powodzenia podczas wystąpienia finałowego. 

Zachęcamy innych uczniów do wzięcia udziału w konkursach recytatorkich. 

Organizatorki szkolnego etapu konkursu. 

                                                                                      Katarzyna Budzińska i Emilia Berus  

 

 

 



Recenzje filmów 

 

 

 

 Ostatnio obejrzałam „Osobliwy dom pani Peregrine” w reżyserii Tima Burtona. To film 

fantasy, który powstał na podstawie powieści Ransoma Riggsa. 

 Opowiada on o przygodach chłopca o imieniu Jake. Jego ukochany dziadek powierza 

mu przed śmiercią tajemnicę. Podążając za jego wskazówkami, chłopiec rusza do 

tytułowego domu pani Peregrine. To niezwykły świat, zamieszkany przez magiczne postacie 

i dziwne stwory. Dzieją się tam czasem przerażające rzeczy. Jake’owi, który sam jest 

nieśmiałym chłopcem, towarzyszy odważna Emma, która jest lżejsza nawet od powietrza. 

 Film opowiada o poznawaniu swoich możliwości. 

 Bajkowy świat został przedstawiony w fantastyczny sposób. Efekty specjalne oddają 

jego magię, ale też często przerażają. Niekiedy można zgubić się w opowieści, która toczy 

się bardzo szybko. Warto odwiedzić dom pani Peregrine. 

 Film spodoba się wielbicielom fantasy, magii, bajecznych scenografii i efektów 

specjalnych. Ja na pewno sięgnę po książkę, ponieważ film do tego zachęca. 

 

Hanna Graczyk kl. 6a 

 

 



 

Film inny niż wszystkie 

 

 W kinach możemy obejrzeć wiele filmów. Jednym z nich jest „Cudowny 

chłopak” wyreżyserowany przez Stephena Chbosky’ego. Film powstał na 

podstawie powieści R.J. Palacio pod tym samym tytułem. W ekranizacji 

spotkamy takich aktorów jak: Julia Roberts, Owen Wilson oraz Jacob Tremblay. 

 Głównym bohaterem jest Auggie Pullamn, chłopiec ze zdeformowaną 

twarzą. Rozpoczyna się rok szkolny, a chłopiec ma pójść do 5 klasy. Jest to dla 

niego nowa i trudna sytuacja, ponieważ wcześniej uczyła go jego mama. Po 

przybyciu do szkoły Auggie przeżywa mnóstwo przygód, dobrych i złych. Z 

pomocą przyjaciół i rodziny przezwycięża swoje lęki i wreszcie jest szczęśliwy. 

Jak zakończy się ta niesamowita historia? Tego dowiecie się, gdy obejrzycie film. 

 Według mnie film jest wartościowy. Mogą się na niego wybrać dzieci, jak i 

dorośli. Ekranizacja ukazuje nam najlepsze i najważniejsze wartości w życiu. 

Moim zdaniem tę adaptację powinien zobaczyć każdy, kto lubi obejrzeć dobry 

film z ważnym przesłaniem. 

Natalia Loewenau kl. 7a  



 

Wyobraźnia nie ma granic… Komiksy klasy 4b 

 

Język polski, to nie tylko pisanie, czytanie, ortografia i nauka… To także świetna 

zabawa. Niedawno na lekcjach języka polskiego z panią Katarzyną Budzińską 

klasa 4b mówiła na temat komiksu. Uczniowie 4b stworzyli swoje własne, 

niesamowite komiksy. Zapraszamy do lektury! ☺ 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W Palmiarni 

 

 Najlepszym pomysłem na mroźny, szary dzień jest podróż do ciepłych krajów. 

Szczękając zębami pod grubym szalikiem, każdy marzy o wakacjach i o lecie. Nam udało 

się spełnić te marzenia i to zbiorowo! Cała klasa 6a, 8 lutego rankiem, pod opieką pani 

Małgorzaty Wojtkowiak-Pietrzak oraz pani Hanny Walkowiak, wybrała się do poznańskiej 

Palmiarni, w poszukiwaniu ciepła i kolorów. Nie zawiedliśmy się! 

 Pani przewodniczka zabrała nas w podróż przez gorące strefy klimatyczne. 

Przechodząc do kolejnych pomieszczeń, za każdym razem, odkrywaliśmy nowe miejsca. 

Najpierw znaleźliśmy się w lasach równikowych. Przywitała nas bujna roślinność i widok 

złotych rybek oraz kolorowych papug. Było wilgotno i parno. Usłyszeliśmy opowieści o 

rosnących tu roślinach oraz mogliśmy spróbować smakołyków, które pochodzą z tego 

świata. Dowiedzieliśmy się, że cukier palmowy otrzymywany jest z drzewa palmowego, 

cynamon z delikatnego drzewka cynamonowego. Wiórki kokosowe i ziarna kakaowca też 

zawdzięczamy lasom równikowym. 

 Roślinność kolejnej strefy, którą odwiedziliśmy, obszaru pustyń i stepów, jest 

znacznie uboższa, z powodu braku wody. Drzewa muszą magazynować wodę. Niektóre z 

nich przypominają dzbanki, zwężające się ku górze, szerokie dołem. Z suszą zmagają się też 

kaktusy. Niektóre z nich przypominały wygodne fotele. Gdyby nie kolce, można by na nich 

usiąść. Pani przewodnik pokazała nam, żyjącą wśród nich, jaszczurkę agamę brodatą.  

W kolejnym pomieszczeniu zobaczyliśmy akwarium z wielkimi rybami. Były tam m.in. 

drapieżne piranie. Na końcu obejrzeliśmy wystawę przedmiotów wykonywanych ręcznie 

przez mieszkańców Afryki. 

 Wyprawa do Palmiarni była dla nas jak jednodniowe wakacje, jak letni dzień w środku 

zimy. Wróciliśmy pełni wrażeń, wygrzani i wypoczęci!  

 

                Hanna Graczyk  kl.6a  

 



 

Drzwi otwarte w SP55 

 

 

 W środę 7 marca w Szkole Podstawowej nr 55 w Poznaniu odbyło się spotkanie dla 

wszystkich zainteresowanych nauką w naszej placówce. Rodziców z dziećmi powitały i 

przedstawiły ofertę szkoły dyrektor Jolanta Pszczółkowska oraz wicedyrektor Hanna 

Walkowiak. Następnie wszyscy goście mogli wziąć udział w spacerze po szkole, podczas 

którego dzieci nie tylko obejrzały sale szkolne, ale miały możliwość zdobyć nowe 

umiejętności plastyczne, informatyczne i sportowe. „Drzwi otwarte" w Szkole Podstawowej 

nr 55 - znanej z profesjonalizmu, ale i rodzinnej atmosfery - zostały przyjęte z 

zainteresowaniem i dużym entuzjazmem. Wszystkich rodziców, którzy chcą, by ich dzieci 

dołączyły do naszej społeczności, zapraszamy do złożenia dokumentów w sekretariacie 

szkoły. 

Monika Baszczyńska 

nauczycielka SP55 

 

 



 

SKŁAD REDAKCJI GAZETKI SZKOLNEJ „SZPACZEK” 

 

Matylda Juskowiak, Zuzanna Pędzierska, Zuzanna Tumiel, Gabrysia Kamieniecka, 
Jakub Kęsikiewicz - komiksy 

Hanna Graczyk – artykuł, recenzja 

Dominika Mikołajczak, Magdalena Lecyk - wywiad 

Natalia Loewenau - recenzja 

Magdalena Lecyk, Laura Mainel – oprawa graficzna 

 

 

 

OPIEKUN REDAKCJI: KATARZYNA BUDZIŃSKA 


