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Wywiad z ... 

W tym numerze Sojuszu Dziennikarskiego chcemy przedstawić Wam wywiad z Panem 

Piotrem Żmigrodzkim - Wychowawcą w Internacie oraz Nauczycielem języka polskiego 

 

Wywiad z Panem Piotrem Żmigrodzkim: 

Jan Kita: Co skłoniło Pana do pracy w tym Internacie? 

Piotr Żmigrodzki: Podstawowym powodem była oferta pracy tutaj, ale również chęć 

spróbowania czegoś innego po latach pracy „pod tablicą” jako nauczyciel języka polskiego. 

Jan Kita: A co Pan najbardziej lubi w pracy wychowawcy w internacie? 

Piotr Żmigrodzki: Najważniejszy jest kontakt z młodzieżą oparty na nieco innych zasadach 

niż w szkole. Praca  w internacie nie ma sobie nic z rutyny: codziennie dzieje się coś nowego. 

Jest to praca pełna wyzwań; wymagająca, by każdego dnia, od nowa, spojrzeć inaczej na 

różne problemy. 

Jan Kita: Jaka jest różnica pomiędzy pracą  nauczyciela w szkole  a  wychowawcy w 

internacie? 

Piotr Żmigrodzki: Podstawową różnicą jest to, że w szkole, obok pracy wychowawczej, 

mamy także pracę dydaktyczną. W internacie trzeba przede wszystkim położyć nacisk na 

sprawy wychowawcze i opiekuńcze. Poza tym poprzez pracę w internacie można, jak sądzę,  

lepiej poznać uczniów danej szkoły, bo tutaj  spędza się z nimi więcej czasu niż podczas 

godzin lekcyjnych.  

Jan Kita: Czy uważa Pan, że młodzież zmieniła się przez ostatnie cztery lata, od kiedy zaczął 

Pan tutaj pracować, np. jeśli chodzi  o kwestię jej podejścia do nauki?  

Piotr Żmigrodzki: Jeżeli chodzi o czas poświęcany na naukę, to według mnie niewiele 

uległo zmianie. Szczerze mówiąc zawsze znajdą się osoby, które mocno przykładają się do 

nauki, jednak nie jest ich wiele. Reszta uczy się mniej. Według mnie obecnie dużym 

problemem  są sposoby komunikowania się między wychowankami: zanika umiejętność 

mówienia o swoich emocjach i potrzebach bez obrażania drugiej osoby.  

Jan Kita: Jaką najśmieszniejszą historię z Internatu Pan pamięta? Domyślam się, że na 

pewno było tu wiele zabawnych historii…   

Piotr Żmigrodzki: I pewnie domyślasz się, że nie o wszystkich mogę mówić  Natomiast z 

mojej osobistej perspektywy szczególnie zabawny był mój pierwszy Dzień Pierwszaka, w 

trakcie którego brałem udział we wszystkich dyscyplinach, co zresztą bardzo miło 

wspominam. 

Jan Kita: A jakie to były dyscypliny? 

Piotr Żmigrodzki: Pamiętam, że skakałem w worku, jadłem jakieś mieszanki produktów– 

niekoniecznie smaczne….. a... i układałem jakiś wiersz jeszcze  

Jan Kita: Mamy w Naszym  Internacie: Dzień Pierwszaka, Wigilię Internatową i Pożegnanie 

Maturzystów.  Która z tych uroczystości internatowych jest Pana ulubioną?  
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Piotr Żmigrodzki: Myślę, że Pożegnanie Maturzystów jest o tyle fajne, iż łączy się z 

podsumowaniem wszystkich lat pracy z najstarszymi wychowankami. I jest ono też bardzo 

zabawne, kolorowe i radosne.  

Jan Kita: Wychowawcy też świętują przez to zmniejszenie się liczby wychowanków na 

danym piętrze….. 

Piotr Żmigrodzki: To Ty to powiedziałeś  

Jan Kita: Czy chciałby Pan na koniec dodać coś specjalnie dla Czytelników naszej gazetki? 

Piotr Żmigrodzki: Życzę Wszystkim udanego roku szkolnego i sukcesów w nauce oraz 

miłego pobytu w Naszym Internacie  

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                  

 

Ostatnie, ciepłe dni kończącego się lata…..                                                                           

To  był doskonałym moment, aby wykonać porządki w naszym najbliższym otoczeniu!   

Dlatego pełna powakacyjnej energii młodzież Internatu Pod Kłosem postanowiła należycie 

przywitać nadchodzącą jesień, oczyszczając ze śmieci czernichowskie: ścieżki, dróżki, 

krzaczki oraz park. W końcu pięknym, mieniącym się różnymi odcieniami barw, spadającym 

z drzew liściom należy się dużo czystej przestrzeni! 

 

                                                                                                           Fot. Katarzyna Bylica 

Sprzątanie świata na koniec lata 
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         Fot. Katarzyna Bylica         

Nasza dzielna młodzież, pod wodzą Pań Wychowawczyń: p. K. Bylicy i                     

p. K. Jeziorowskiej wyruszyła na nierówną bitwę z zalegającymi odpadami wyposażona w: 

worki, rękawiczki a także entuzjazm i zapał do pracy. Dziewczęta i chłopcy z dumą nieśli 

samodzielnie wykonany przez nich transparent „Wielkie sprzątanie świata”, który był im 

drogowskazem i znakiem sprzeciwu wobec bezmyślnego pozostawiania                            

śmieci przez tych, co to świadomości ekologicznej za grosz nie mają.  

A nasza młodzież, zaopatrzona w duże, kolorowe worki do segregacji nie od dzisiaj wie, że 

ich odpowiednie wykorzystanie stanowi bezcenną ulgę w cierpieniach naszej Matki Ziemi…. 

Pozostaje mieć nadzieję, że wszyscy, którzy tego dnia widzieli w działaniu nasze dziewczęta i 

naszych chłopców dwa razy się zastanowią, zanim pozostawią swe odpady tam….gdzie 

popadnie…. Bo chyba nikt z nas nie zechce poszukiwać wyjątkowych,  jesiennych liści, 

żołędzi oraz kasztanów między zwałami puszek, papierków i butelek. Prawda?     

     

                                                                                         

                                                   

Piotr Żmigrodzki                  
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„Jesień, ach to Ty… „ 

Jesień w tym roku ze szczególną obfitością ukazała nam swoje różnokolorowe 

oblicze. Czerwienie, żółcienie, zielenie i pomarańcze przeplatały się ze sobą tworząc 

kolorystyczną mozaikę, która stanowiła inspirację do spacerów, wypraw oraz twórczego 

spędzania czasu wolnego.  

W tak pięknych okolicznościach przyrody Młodzież z klas pierwszych, zamieszkująca 

Internat w towarzystwie p. Katarzyny Bylicy, p. Agnieszki Gargas oraz p. Pauliny 

Kowalik wybrała się na pieszą wyprawę integracyjną po Czernichowie. W atmosferze 

radosnych rozmów oraz ciekawych opowieści, w zwolnionym tempie mogliśmy bliżej 

przyjrzeć się najciekawszym miejscom Czernichowa oraz szlakom tematycznym (dziedzictwa 

narodowego, historii rozwoju gospodarczego) przecinającym Gminę Czernichów. 

 

                                                                  Fot. Katarzyna Bylica 

Jesienne krajobrazy gęsto upstrzone blaskiem ciepłych promieni słońca stawały się 

piękniejsze, zachwycając obserwatorów, których oczy nie mogły się nacieszyć 

prezentowanym przez naturę cudem istnienia. 

Konkurs plastyczny „Jesienne obrazy” zorganizowany przez Wychowawców:                       

p. Katarzynę Bylicę oraz p. Paulinę Kowalik,  na przełomie września i października to 

doskonały pretekst aby zmotywować Wychowanków Internatu do odrobiny kreatywności, 

aby swoje subiektywne postrzeganie jesiennego świata, mogli opowiedzieć innym poprzez 

talent i umiejętności plastyczne. 

                          

                                                                                                    Fot. Katarzyna Bylica 
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Laureatką pierwszego miejsca została Julia Ciastoń, której praca przedstawia tulące 

się do siebie koty na tle jesiennej tęczy kolorów, klimat lekko nostalgicznej pory roku 

uzupełniają liście, dając poczucie przytulności i ciepła.  

 

      Fot. Katarzyna Bylica 

Pozostałe wyróżnione w Konkursie prace to bogactwo artystycznego ujęcia tematu, od 

wyobrażenia Jesieni jako pięknej Pani zasobnej w sezonowe dary ziemi przez krajobrazy i 

zabawne ilustracje.                                                                                                                                              

 Inicjatywę Konkursu plastycznego wsparło Kierownictwo Internatu oraz 

Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Rolniczej w Czernichowie za co serdecznie 

dziękujemy.  

                          Paulina Kowalik 

                        

 

 

Dzień Edukacji Narodowej  
 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej - popularnie 

zwanego Dniem Nauczyciela - przedstawiciele Samorządu 

Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych CKU w Czernichowie, a 

także jego Wychowankowie w dniu 15 października 2018 r. 

przygotowali bardzo miłą niespodziankę dla swoich Wychowawców. 

Uczniowie tłumnie zgromadzili się na jadalni i zaskoczyli swoich pedagogów śpiewem i 

życzeniami STU LAT! Jeszcze większe zaskoczenie nastąpiło kiedy grono pedagogiczne 

ujrzało wspaniały wielopiętrowy tort, który został zamówiony specjalnie na tę okazję.  
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Na torcie znajdowały się piękne róże i napisy z podziękowaniami dla Wychowawców. Wielka 

radość i wzruszenie widoczne było na twarzach wszystkich zgromadzonych. 

 

   

                                                                                                           

Pani Kierownik Internatu Sylwia Gacek serdecznie Podziękowała Wszystkim 

uczniom za życzenia, pamięć jak i za wspaniały słodki prezent. Do życzeń dołączyła Pani 

Grażyna Kiesznowska, która zdradziła, że pomimo wieloletniej pracy w tej placówce z tak 

miłą niespodzianką w formie tortu od Wychowanków się do tej pory nie spotkała. 

Jeszcze raz w imieniu Pani Kierownik i Wychowawców serdecznie DZIĘKUJEMY :))) 

 

   Katarzyna Bylica 

 

NASZE PASJE I ZAINTERESOWANIA 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Moje hobby  

 Każdy z nas ma jakieś zainteresowania, którym poświęca wolne chwile lub 

przynajmniej stara się to robić.  

Może nie zawsze się to udaje, może czas jest zbyt ograniczony, by zrobić cokolwiek, ale 

zainteresowanie daną rzeczą bądź dziedziną pozostaje. Ja, jak każdy inny czymś się 

interesuję. Nie mam jednak czasu na wszystkie moje hobby, których jest bardzo wiele.  

Bardzo lubię czytać książki fantasy, strzelać z łuku, jeździć konno (chociaż jestem dopiero 

początkującą), jeździć na rowerze lub rolkach w pogodne dni lub po prostu wyjść czasem na 

spacer czy obejrzeć film opatulona ciepłą kołdrą z kubkiem herbaty w ręce.  Strzelam z łuku 

bardzo amatorsko, używając broni z włókna węglowego i strzał z tego samego tworzywa. 

Rzadko kiedy mam na to czas, ale staram się jak tylko mogę, by gdy tylko warunki pogodowe 

na to pozwolą pójść trochę postrzelać. Pasja do łucznictwa zrodziła się jakieś trzy lub cztery 
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lata temu, kiedy to sięgnęłam po serię książek fantasy Johna Flanagana pt. „Zwiadowcy”. 

Wtedy też zaczęłam tęsknić za jazdą konną, którą uprawiałam jako małe dziecko. Moją pasją, 

którą rozwijam i mam  w jej dziedzinie kilka drobnych osiągnięć jest również pisanie 

opowiadań i innych form publicystycznych. Pisanie zaczęło się już w czwartej klasie 

podstawówki, zaraziła mnie tym moja polonistka.  

Z początku nie afiszowałam się z moimi opowiadaniami, bojąc się 

(jak chyba każdy) krytyki z każdej strony. Potem poszłam na  

konkurs, jeden, drugi, trzeci i jakoś poleciało…  

Z początku bez rezultatów, potem przyszła pora na osiągnięcia i  

wydanie bajki w tomiku konkursowym, gdzie znajdowały się  

najlepsze prace z kilku lat. W tym dwie moje, a brałam udział  

w tym konkursie dwa razy. Potem zaczęła się moja przygoda  

z publikacjami w serwisie Wattpad, gdzie po raz pierwszy każdy  

mógł przeczytać moje  „wypociny”. I je ocenić. Ale wtedy  

ewentualna krytyka była już traktowana jedynie jako dobra rada  

i samo sprawdzenie, służyła mi do poprawy mojego stylu pisania  

i kreowania bardziej rozwiniętej fabuły.  

Może kiedyś, gdy czas pozwoli napiszę własną książkę fantasy. 

A Ty? Jakie masz hobby? 

 

 

                                                   Gabriela Kucharczyk, klasa IIA 

 

 

Muzyczne ciekawostki 

Drumla - mały instrument ludowy, najczęściej wykonany z metalu (czasem na Dalekim 

Wschodzie  lub w Indiach zrobiony z bambusa). Dzięki swej prostej budowie, instrument ten 

używany jest w różnych regionach świata, w Europie drumlę wykorzystuje się m.in. w 

muzyce cygańskiej. Aby wydobyć dźwięk, drumlę trzyma się w ustach, (czasem opierając jej 

nieruchomą część na zębach) i szarpie ręką ruchomy języczek. Różne wysokości oraz barwy 

dźwięku uzyskuje się poprzez zmianę ułożenia jamy ustnej, ust, gardła oraz poprzez 

wciąganie/wydychanie powietrza. Barwa dźwięku przypomina brzęknięcie 

.   

Foto1: https://www.google.com/search?q=drumla&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicttCG_pTeAhWI66QKHdwtCB8Q_AUIDygC&biw=1025&bih=474&dpr=1.33#imgrc=mIf-xufZSoTKHM: 

Foto.1:  Foto2: https://www.google.com/search?q=drumla&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicttCG_pTeAhWI66QKHdwtCB8Q_AUIDygC&biw=1025&bih=474&dpr=1.33#imgrc=-lmccy6PA2xKyM: 

                                                                                                         Ignacy Firlet 
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Małe ZOO Liliany 

 

Mentos, Melon, Blue i Śnieżyk- soczyście upierzone papugi faliste 

 

      
              Blue jest najstarsza w stadzie, ma 6 lat,                  Śnieżyk jest barwnym samcem       

              Mentos to żywiołowa papużka,                              papugi falistej. 

 

      
Fremi i Solo - pinczery miniaturowe - Fremi               Milo to mądry mieszaniec pinczera   

pomimo swych niewielkich rozmiarów potrafi              miniaturowego, potrafi kilka sztuczek,         

pokazać swój charakterek                                           które prezentuje z dumą, wprawiając  

                                                                                        w zachwyt Publiczność  

 
                                                                                                                          

 

        Liliana Czak  
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Bajka - Trzy żaby                                                

Trzy ciekawskie żaby wyszły pewnego dnia ze stawu, w którym zawsze mieszkały i 

wybrały się na podbój świata. W pobliżu znajdowało się okazałe gospodarstwo rolne. Żaby 

rozpoczęły swoje odkrywanie świata od ogrodzonego podwórza gospodarstwa. Lecz 

natychmiast dostrzegły je dwie gęsi, które, zadowolone z możliwości odmiany jadłospisu, 

poczuły ślinkę w dziobach i sycząc rzuciły się w stronę żab. Jednak trzy żaby były zręczne i 

dzielne – udało im się uciec.         

Właśnie w tej chwili gospodarz postawił przed drzwiami obory wiadro mleka. Dwa 

wspaniałe susy i żaby znalazły się w wiadrze. Początkowo pływanie w mleku niesłychanie im 

się spodobało, lecz wkrótce zaczęły się martwić. Musiały jak najprędzej stąd wyjść! 

Zdenerwowany gospodarz mógł się z pewnością okazać groźniejszy niż gęsi… Próbowały 

wiele razy, lecz na próżno – metalowe ścianki wiadra były gładkie i śliskie. Pierwsza żaba 

była fatalistką. Po kilku nieudanych próbach rzekła: 

-Nigdy się stąd nie wydostaniemy. To już koniec. – poddała się i utopiła.                            

Druga żaba przedstawiała typ intelektualistki i miała ogromną teoretyczną wiedzę na temat 

cieczy, skoków i obowiązujących praw fizycznych. Błyskawicznie dokonała wszelkich 

obliczeń dotyczących odległości od krawędzi wiadra, jego średnicy, koniecznej siły skoku, 

paraboli, masy ciała, siły przyciągania ziemskiego, przyspieszenia. Znalazła rozwiązanie i 

wyskoczyła bardzo energicznie.       

 Lecz… w swoich obliczeniach nie wzięła pod uwagę uchwytu wiadra. Uderzyła się w 

głowę, straciła przytomność i skończyła marnie na dnie wiadra.   

 Trzecia żaba nawet na chwilę nie przestała pływać i ze wszystkich swych sił starała się 

nie poddawać. Pod wpływem jej energicznych ruchów mleko zamieniło się w masło, śliskie 

wprawdzie, lecz dosyć twarde i żabie łatwo udało się wyskoczyć na zewnątrz. 

Afrykańskie przysłowie mówi: 

„Każdego ranka w Afryce budzi się lew. Wie, że musi biec szybciej niż gazela, aby ją złapać i 

zabić, albo też zdechnie z głodu.                                            

Każdego ranka w Afryce budzi się gazela. Wie, że musi biec szybciej niż lew albo też postrada 

życie.                                                                                                                                  

Każdego ranka, kiedy się budzisz, nie zastanawiaj się, czy jesteś lwem, czy gazelą, lecz 

zaczynaj biec”. 

Nigdy nie trać nadziei, bez względu na sytuację, w jakiej się znalazłeś. Nie poddawaj się, 

lecz spróbuj znaleźć jakieś wyjście. 

                                                                                               B. Ferrero „Ważna róża”  


