
 

 

 

WYWIAD JUBILEUSZOWY Z PANIĄ MGR INŻ. IWONĄ GÓRSKĄ, DYREKTOREM  
SP NR 48  

                                            

1. Od kiedy Pani Dyrektor pracuje w naszej szkole?  

Moją przygodę ze Szkołą Podstawową Nr 48 rozpoczęłam w 1989r. To już 29 
lat, a więc kawał czasu. Od 14 lat mam przyjemność kierowania tą placówką.  

2. Jaki cel Pani sobie wyznaczyła na początku pracy zawodowej?  

Rozpoczynałam jako nauczyciel biologii. Jako pasjonat przyrody głównym moim 
celem było uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej nas natury. 
Przyświecał mi cel kształcenia w nich postaw ekologicznych.  

3. Z którego z osiągnięć jest Pani najbardziej dumna?  

Z działań przyrodniczych jestem dumna ze stworzenia ścieżki dydaktycznej 
wokół Jaśminowego Stawu na osiedlu Somosierry. Do dzisiaj jest to urokliwe 
miejsce licznie odwiedzane przez mieszkańców. Przez wiele lat 



popularyzowałam walory krajoznawcze i turystyczne Puszczy Wkrzańskiej, 
przygotowując wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych. 
Organizowałam happeningi z okazji Dni Ziemi i inne. Wciąż poszukuję 
ciekawych form na ochronę przyrody. Ważna dla mnie jest dbałość o 
szczecińskie krokusy, dlatego wspólnie z uczniami wielu szczecińskich szkół 
umieszczam na Jasnych Błoniach tabliczki z hasłami dotyczącymi ochrony tych 
pięknych kwiatów. Dbam również o zielone otoczenie szkoły, gdzie corocznie 
sadzimy krokusy, magnolie i inne gatunki roślin.  

Jako dyrektor najbardziej jestem dumna z inwestycji poczynionych w latach 
mojego „szefowania” placówką, w szczególności z budowy kompleksu 
sportowego „Orlik 2012”, rozpoczętej rozbudowy szkoły o nową salę 
gimnastyczną i kolejne sale lekcyjne. Wystarczy zajrzeć do klas, aby przekonać 
się, że nowoczesne technologie IT nie są nam obce.  

4. Czy obecna młodzież naszej szkoły różni się od tej sprzed kilku lat?  

Każde pokolenie jest inne. Ma inne oczekiwania i autorytety. Należy się z nimi 
zmierzyć i podążać za zmieniającą się rzeczywistością.  

5. Czy pamięta Pani jakąś ciekawą lub zabawną historię związaną ze szkołą, 
klasą, uczniem?  

Zabawne historie zdarzają się często. Zawsze mnie bawi, gdy najmłodsi 
uczniowie poznając szkołę mówią „pani derektorka”, „pani sekretariatka”, „pani 
ksiądz” i inne. Wśród wielu hodowli, które prowadziłam w gabinecie biologii 
pewnego dnia zniknęła żaba zielona i wszelki ślad po niej zaginął…. a była 
naprawdę piękna. Z dwóch podarowanych myszek, na drugi dzień zrobiło się 
czterdzieści maleństw. Gdy było na lekcjach zbyt poważnie (np. podczas 
sprawdzianów) papugi rozpoczynały swój jazgot, a myszoskoczki, chomiki i 
świnki morskie wpadały w „szał” bieganiny. Nie lubiły ciszy…. i dobrze, bo tym 
rozładowywały atmosferę i napięcie wśród uczniów.  

6. Czy absolwenci chętnie powracają do szkoły? Częściej w roli dawnych 
uczniów, rodziców czy może już w roli pedagogów?  

Absolwenci zawsze lubili naszą szkołę, dlatego chętnie do niej powracają. 
Najwięcej spotkań z nauczycielami jest z okazji jubileuszy, dni otwartych, 
festynów, jednak z wieloma byłymi uczniami mamy  kontakt codzienny, gdyż 
przyprowadzają do szkoły swoje pociechy i bardzo często pomagają przy 
różnego rodzaju przedsięwzięciach. W gronie pedagogicznym są nauczyciele, 



którzy edukację szkolną zaczynali w ,, czterdziestej ósmej”, a teraz uczą nasze 
dzieci. 

7. Jak z perspektywy czasu ocenia Pani minione lata?  

Nie czuję upływu lat, wciąż mam wrażenie, że niedawno rozpoczęłam tu pracę. 
Pomimo wielu zmian w oświacie i czasami zdarzających się problemów, każdy 
rok szkolny przynosi mi wiele satysfakcji i nadal jestem entuzjastką tego 
zawodu.  

8. Przed Panią Dyrektor kolejne wyzwania. Może zdradzi Pani najbliższe plany 
szkoły. Na pewno będzie się działo coś ciekawego. Prowadzone są jakieś 
nowe projekty ? 

Mam ogromną nadzieję na bezproblemową rozbudowę szkoły, a z co za tym 
idzie jednozmianową pracę szkoły. Chciałabym, aby spełniły się marzenia dzieci 
o sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia i aby powstały gabinety 
dostosowane do nauczania nowych przedmiotów w zreformowanej, 
ośmioklasowej szkole.  

9. W tym roku przypada 60-lecie szkoły, którą Pani kieruje od 14 lat. W jaki 

sposób placówka będzie świętować swój jubileusz? 

 

21 września 2018 roku będziemy obchodzili jubileusz 60-lecia szkoły. Po Mszy 

Św. w Kościele pw.  Świętego Krzyża, o godz. 8.00, zapraszam wszystkich 

Szanownych Gości, Absolwentów, Nauczycieli i Uczniów na uroczystość, która 

odbędzie się w sali gimnastycznej szkoły, o godz. 10.30. W programie 

przewidzieliśmy występy artystyczne dzieci oraz Prezentację z drona, ukazującą 

teraźniejszość szkoły. Podczas uroczystości uhonorujemy nauczycieli i 

pracowników szkoły, z 30 –letnim i dłuższym stażem pracy w SP 48, za 

zaangażowanie w dziedzinie wychowania młodego pokolenia, choć muszę 

przyznać, że podziękowania należą się całemu Gronu Pedagogicznemu i 

Pracownikom szkoły! Wszyscy przyczynili się w znaczący sposób do 

wypracowania takiego wizerunku szkoły, jakim może poszczycić się nasza 

placówka. 

Z okazji jubileuszu została wydana Gazetka Jubileuszowa wraz z Prezentacją 

multimedialną, dzięki którym nasi Goście będą mogli zapoznać się z historią 

szkoły od 1958 roku, powspominać dawne czasy i zobaczyć aktualne zdjęcia 

oraz projekty naszej szkoły. Na parterze przygotowaliśmy wystawki dotyczące 

najważniejszych wydarzeń z 60-letniej historii szkoły, wystawę kronik szkolnych 



i klasowych, pucharów i medali sportowców. Będzie można wpisać się ,, na 

drzewku pamieci”, zrobić zdjęcie w Foto-budce, wpisać się do Księgi 

Pamiątkowej i wziąć udział w wielu jeszcze atrakcjach. Zapraszam na 

poczęstunek do stołówki i na festyn szkolny! 

Przygotowaliśmy jeszcze kilka niespodzianek, dlatego warto  wspólnie 

świętować z naszą Jubilatką. 

 

Z OKAZJI JUBILEUSZU 60-LECIA  ŻYCZĘ  SZKOLE 

WSPANIAŁYCH UCZNIÓW, WSPIERAJĄCYCH RODZICÓW I 

NAUCZYCIELI PEŁNYCH ENTUZJAZMU. 
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