
 

 

WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR MGR BOŻENĄ FRACKOWIAK, DYREKTOREM  

SP NR 48  W LATACH 1991- 2004 

 

Ile lat  Pani  Dyrektor  przepracowała w  SP nr 48 ? 

Pracę rozpoczęłam  1 września  1964 r. w Szkole  Podstawowej  nr 48. Od  1986 

pełniłam funkcję wicedyrektora,  a od  1 września  1991 r. dyrektora  szkoły. 

 Jaki  powinien  być - według Pani -  idealny  dyrektor ? 

Na to  pytanie to uczniowie i pracownicy szkoły powinni  odpowiedzieć. Na  

pewno dyrektor powinien być opanowany, powinien być też profesjonalistą w 

swoim  zawodzie,  dawać dobry  przykład  innym.  Jako  nauczycielka  fizyki  

starałam  się, aby  lekcje  były  ciekawe, aby  uczniowie  się  na nich czegoś  

nauczyli. Jako dyrektor starałam się , żeby w szkole  było wszystko w porządku , 

musiałam też  kontrolować  pracę innych. Powinnam  być  wtedy spokojna  i 

opanowana, ale  nie  zawsze mi się  to udawało. 

 Z czego  w  szkole  Pani  Dyrektor była  zadowolona, a z czego nie ? 



Byłam zadowolona  z  osiągnięć   szkoły, np. z przedmiotowych  i sportowych. 

Puchary  w gablotach  są  właśnie  za  zwycięstwa  naszych  uczniów  w różnych 

zawodach. Byłam też  zadowolona, że  w  szkole  jest  czysto . Jak  coś  

uczniowie nabroili  lub  zniszczyli, to  się  strasznie  denerwowałam, że  nie umie 

się uszanować  czyjejś  własności  i pracy.  Właśnie  z tego  nie  byłam 

zadowolona.     

Czy  nauczyciel  to był  jedyny  wymarzony  przez  Panią  zawód ? 

Tak,  ale  najpierw  chciałam uczyć matematyki,  bo taki kierunek skończyłam. 

Okazało  się,  że potrzebny  jest w  szkole  fizyk, a nie  matematyk. Zgodziłam się  

i nie żałuję. Lubiłam uczyć  fizyki. 

Czy  obecna  młodzież  różni  się  od  tej  sprzed  kilku czy kilkunastu lat ? 

Zawsze byli,  są i  będą  uczniowie  bardzo  dobrzy i słabi,  grzeczni  i  

sprawiający  kłopoty. Teraz  chyba  bardziej  uczniowie przeszkadzają na  

lekcjach. Kiedyś  rodzice  rządzili  dziećmi, teraz  dzieci chcą  rządzić  rodzicami.     

Wiemy, że chętnie odwiedza Pani szkołę. Czy zauważyła Pani zmiany, jakie 

zaszły w ciągu ostatnich lat?    

W ostatnich latach  wiele zmieniło się w szkole. Cieszą mnie nowe, piękne drzwi 

wejściowe, odnowione ściany w salach lekcyjnych, solidne drewniane ławy na 

korytarzach, estetyczne i czytelne tablice informacyjne, ładne firany, nowe 

wyposażenie w wielu gabinetach , dużo zieleni w szkole i wokół niej i oczywiście 

Orlik! Wiem o wielu wprowadzonych innowacjach, np.  o tablicach 

multimedialnych w salach lekcyjnych, klasach dwujęzycznych czy  klasie 

tabletowej .  Cieszę się, że rozpoczyna się rozbudowa szkoły i powstanie sala 

sportowa z prawdziwego zdarzenia, o której marzyliśmy od wielu lat. Wreszcie 

uczniowie będą mogli oglądać zawody sportowe z trybun, bo teraz dowiadują 

się tylko o ich wynikach. Mocno kibicuję tym poczynaniom i jestem dumna z 

wizerunku szkoły, w której przepracowałam równo 40 lat, z czego 13 lat 

zajmowałam zaszczytne stanowisko dyrektora szkoły, a wcześniej 5 lat pełniłam 

funkcję wicedyrektora.     

 Na  koniec , czego  by  Pani  życzyła  drogiej  Jubilatce ? 



Z okazji jubileuszu 60-lecia SP 48 życzę Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom 

szkoły wielu sukcesów w pracy zawodowej, nieustającej energii i wytrwałości , a 

w życiu osobistym pogody ducha i radości. Absolwentom, rodzicom i 

sympatykom szkoły wszelkiej pomyślności. A ponieważ szkoła to przede 

wszystkim uczniowie życzę uczniom samych piątek i szóstek, dużo pogodnych 

dni i uśmiechu. Szkole życzę jeszcze wielu takich pięknych jubileuszy i co 

najmniej jeszcze STU lat! 

                                                                                               Dziękujemy za rozmowę. 

                                                                                                          Zespól redakcyjny 

                                                                                                                   Lipiec, 2018r. 

 

 


