
Najlepiej czułem się i czuję w roli zwykłego, szarego nauczyciela…  wywiad 

z Panem Leszkiem Sobocińskim – dyrektorem naszej szkoły 

*Jak długo pracuje Pan w naszej szkole? 

- W Szkole Podstawowej nr 10 pracuję od 1 września 1991r. Ile to już lat?- proszę policzcie sami… 

*Czy podoba się Panu rola dyrektora? Jak Pan się czuje w tej roli? 

- Najlepiej czułem się i czuję w roli zwykłego, szarego nauczyciela. Byłem nim przez 13 lat. Dziewięć 

lat pracowałem w Wydziale Oświaty, a potem zostałem wicedyrektorem SP10. Roli dyrektora nie 

można rozpatrywać w kategorii: podoba mi się albo nie podoba. Jeżeli już zaczyna się pełnić taką 

funkcję, to trzeba podejść do niej z wielkim poczuciem odpowiedzialności i szacunkiem. Jeżeli ktoś, 

patrząc z boku, stwierdzi, że widzi pozytywne efekty mojej pracy, to bardzo duży wpływ na ten fakt 

ma olbrzymie wsparcie jakiego doznaję ze strony wicedyrektorów, pani księgowej, pracowników 

administracyjnych. Bardzo cenię sobie również zaangażowania nauczycieli. 

*Jakie nasza szkoła ma plany na przyszłość? 

- Wszyscy (nauczyciele, uczniowie, rodzice) chcielibyśmy, aby nasza szkoła osiągała w dalszym ciągu 

bardzo dobre wyniki. Od lat nasi uczniowie zdobywają największą liczbę tytułów laureatów 

wojewódzkich konkursów przedmiotowych w mieście. W sprawdzianie zewnętrznym uzyskujemy też 

wysokie noty. Oby tak dalej. W roku 2012 czeka nas wymiana okien, grzejników. Poprawią się wtedy 

warunki pracy. Chcielibyśmy też zakupić stoliki, meble, bo te obecnie mają już po 20 lat. Czeka nas 

wiele, wiele pracy. 

*Jakie niespodzianki szykuje Pan dla uczniów w najbliższym czasie? 

- Uważam, że najlepiej jest wtedy, kiedy na początku nowego roku wszyscy wiedzą, co ich czeka. 

Kiedy odbędą się sprawdziany, do jakich imprez i uroczystości musimy się przygotować. To 

powoduje, że możemy skupić się na konkretnej pracy i nie być zaskakiwani czymś nieoczekiwanym i 

przykrym. Oczywiście niespodzianki są potrzebne, ale te przynosi samo życie… 

*Pamięta Pan, o czym marzył, gdy był małym chłopcem? 

- Oczywiście, tego się nie zapomina. Moje chłopięce lata przypadły w okresie, kiedy nie było 

telewizji, Internetu (dziwne, ale kiedyś tak było). Zawsze w niedziele z kolegami chodziliśmy na tak 

zwane poranki filmowe. Wyświetlano dla nas filmy z myszką Miki, psem Pluto i inne. Z wielkim 

zainteresowaniem czekaliśmy na pierwszą megaprodukcję polską pt. „Krzyżacy”. Z wypiekami na 

twarzy czytałem powieści Karola Maya o przygodach dzielnego Indianina z Winetou. Pragnąłem być 

takim odważnym i szlachetnym jak Zbyszko z Bogdańca czy wódz plemienia Apaczów. Marzenia te 

staraliśmy się wspólnie z kolegami realizować podczas wspaniałych zabaw. 

*A jakie są Pana dzisiejsze marzenia, te które może nam Pan zdradzić? 

- Dziś marzę o spokojnej pracy. Wyobrażam sobie taki idealny świat, w którym ludzie ufają sobie, są 

gotowi do współpracy, uśmiechają się do siebie, są życzliwi, nie knują przeciwko sobie intryg, szanują 

się nawzajem, z zaangażowaniem wypełniają to co do nich należy… 

W takim świecie można z łatwością pokonywać wszystkie przeciwności losu, Nawet najbardziej 

bolesne. 

Wywiad przeprowadziły Julia Stanisławska i Dominika Zacharczyk z kl. VI f  

                                     

Mistrz Ortografii 

 Długo przygotowywałam się do tego konkursu. Był on dla mnie bardzo ważny i chciałam 

mieć mniej błędów niż w Mistrzu Ortografii klas II w poprzednim roku. Na początku myślałam, że 

mój wynik się powtórzy i znów zajmę drugie albo trzecie miejsce. Prosiłam mamę, aby dyktowała mi 

trudne wyrazy, a potem sprawdzała, czy napisałam je bezbłędnie. Bardzo stresowałam się przed 

pierwszym dyktandem, a co dopiero przed finałem. Byłam chora, jednak poszłam, bo nie chciałam 

zaprzepaścić szansy na znalezienie się w najlepszej trójce. Finałowe dyktanda pisałam 28 maja i 5 

czerwca. Na szczęście wszystko okazało się dla mnie łatwe i popełniłam tylko jedną omyłkę, z czego 

bardzo się cieszę. 

Julia Nieciecka, kl. III d 
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