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DODATEK  SPECJALNY 

Czy każdy uczeń, jeśli ma problem, może po prostu do Pani przyjść? 

Wywiad z Panią Dyrektor mgr Agatą Dziedzic 
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           Pani Dyrektor, wygrała Pani konkurs na dyrektora              
nowej szkoły, powstałej z połączenia dwóch szkół: ZS  zwanej 
potocznie ‘’żwirki’’ i ZSP im. Zesłańców Sybiru, zwanej 
‘’wąską’’. Może Pani opowiedzieć jak wyglądają  takie wybory? 

Kadencja dyrektora trwa 5 lat. Po tym czasie na stronie miasta zamieszczana jest in-
formacja o konkursie, do którego mogą przystąpić kandydaci spełniający odpowied-
nie wymagania. W ogłoszeniu podany jest też wykaz dokumentów jakie powinny 
znaleźć się w ofercie konkursowej, a jest to między innymi koncepcja pracy dyrekto-
ra na najbliższe 5 lat. Taką dokumentację  składa się w Wydziału Edukacji w określo-
nym terminie. Po ok. 2-3 tygodniach odbywa się konkurs. W skład komisji konkurso-
wej wchodzą przedstawiciele rady pedagogicznej, rady rodziców, organu prowadzą-
cego - najczęściej jest to naczelnik wydziału edukacji, dwóch przedstawicieli wydzia-
łu nadzoru pedagogicznego, czyli kuratorium, oraz przedstawiciele związków zawo-
dowych, jeżeli takie działają w szkołach. Czyli najczęściej jest to około 8-9 osób. 

        Jakie były Pani pierwsze odczucia po                   
wyborach, gdy już poznała Pani wynik? 

      Było to dla mnie dosyć duże zaskoczenie, 
ponieważ była to specyficzna sytuacja, spe-
cyficzny konkurs. Przystępowało do niego 
dwóch kandydatów,  Pani Dyrektor Wilk, 
która była przez wiele, wiele lat dyrektorem 
ZSP nr 3 i ja jako dyrektor szkoły, która od 
pierwszego września była włączana właśnie 
do ZSP nr 3, o zmienionej nazwie. Nie ukry-
wam, że byłam pełna obaw. Każdy wynik był 
możliwy. Mam dużo mniejsze doświadczenie 
niż Pani Dyr. Wilk. Co prawda szkoły nasze 
były  podobne, bo kształciły w zawodach, ale 
miały też swoją specyfikę. W Zespole Szkół 
nie było technikum dziennego, natomiast w 
ZSP nr 3 nie było gimnazjum dla dorosłych i 
współpracy ze Środowiskowym Hufcem Pra-
cy. A jest to, inny rodzaj pracy, chociaż nie 
ukrywam, że bardzo miły. 

To nie łatwe zadanie    
stworzyć teraz jedną          

społeczność uczniów i na-
uczycieli. Jak widzi Pani 
przyszłość naszej szkoły? 
Jakie ma Pani marzenia 
dotyczące jej rozwoju? 

         Mam taką wielką nadzieję, 
że uda nam się zrealizować moje 
wystąpienie konkursowe, pomysł 
na najbliższe 5 lat.  

Jednym z nich jest uruchomienie 
nowego kierunku kształcenia w 
technikum - technik technologii 
odzieży z ukierunkowaniem na 
projektowanie mody.  
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         Będziemy współpracowali z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, z panią 
profesor Kostrzewą, która jest prodziekanem tego wydziału, a w Pracowni Grafiki Żurna-
lowej zajmuje się właśnie projektowaniem ubioru. Jest znaną projektantką. Wydaje mi się, 
że to jest ciekawy kierunek i nie ma takiego w naszym mieście. Wiele lat Zespół Szkół 
kształcił w tym zawodzie w technikum uzupełniającym. Chciałabym  współpracować z 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, które wyposażone jest w fantastyczne 
warsztaty do nauki tego zawodu, z nowoczesnym sprzętem, jednym z niewielu w Polsce. 
Byłaby to szansa przede wszystkim dla młodzieży uzdolnionej plastycznie i interesującej 
się modą. To kierunek dający  możliwość kontynuowania kształcenia na Wydziale Peda-
gogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Absolwent może wybrać wzornictwo przemy-
słowe na politechnice. Osoby szczególnie uzdolnione plastycznie mogą podjąć studia w 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. 

         Mamy w tej chwili bardzo dużo projektantów polskich, którzy zyskują markę i są 
rozchwytywani. Myślę, że jest to kierunek, który rozwijałby zainteresowania tej młodzieży, 
która ma uzdolnienia plastyczne i lubi bawić się modą. Chciałabym, żeby inaczej spogląda-
no na ten zawód. Wiem, że sama nazwa ‘’technik technologii odzieży’’ jest taka mało 
atrakcyjna i zupełnie nic niemówiąca młodemu człowiekowi, natomiast oglądając dzisiaj 
programy w telewizji, rozglądając się na półkach sklepowych, chyba każda z nas widzi, jak 
trudno dobrać coś fajnego dla siebie. Na ulicy widzimy wszystkich ubranych w sieciów-
kach. Jak coś jest na topie to wszyscy wyglądają tak naprawdę jednakowo. Umiejętność 
kreowania wizerunku, dobranie odpowiedniego stroju jest już i będzie coraz bardziej 
poszukiwane na rynku. To zawód, który pozwala  na samozatrudnienie. Niewiele kosztów 
trzeba ponieść, żeby go wykonywać. Maszyna do szycia nie jest droga, najważniejsze są 
pomysły i dobry warsztat, czyli umiejętności zawodowe. Chciałabym, żeby ten kierunek 
ruszył już od pierwszego września. 

Także możliwości jest     
mnóstwo.  
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Poza tym będziemy dalej zachęcać młodzież 
do podjęcia nauki w zawodzie technik 
handlowiec, z ukierunkowaniem 
na handel internetowy. Jest to gałąź, 
która się bardzo rozwija, wszyscy dziś prze-
cież robimy zakupy przez Internet. Zawód 
ten da także możliwość samo zatrudnienia. 
Będzie to klasa integracyjna, skierowana 
głównie do uczniów niepełnosprawnych 
ruchowo, mogących pracować przy kompu-
terze.  

   No i rozwijamy              
zawodówki ! 

Dużo młodzieży chce się uczyć zawo-
du na poziomie szkoły zasadniczej, 
chciażby z tego tytułu, że ma już pod-
pisane umowy o praktyki, kończy 
szkołę po 3 latach i ma konkretny 
zawód. W tamtym roku mieliśmy 
duże zainteresowanie zawodem cu-
kiernik. W chwili obecnej uczniowie 
uczą się w klasie wielozawodowej, a 
mamy przecież przepiękną pracownie 
żywienia. W związku z tym mogliby-
śmy kształcić w tym kierunku tutaj na 
miejscu.  

     A jeżeli będzie zainteresowanie to otwo-
rzymy klasę w zawodzie technik ochrony 
środowiska z ukierunkowaniem na ochro-
nę chemiczną i biologiczną. Będziemy 
współpracować z Wydziałem Politechnicz-
nym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Kaliszu, na którym można kontynu-
ować kształcenie w zawodzie. Dodatkowo 
planujemy współpracę ze strażą pożarną, nie 
chciałabym, jednak, żeby to była klasa mun-
durowa, choć takich jest teraz bardzo dużo i 
cieszą się zainteresowaniem. Ale często jest 
tak, że jest mundur a nic za tym nie idzie. 
Rozmawiałam już z komendantem Straży 
Pożarnej w Kaliszu, moglibyśmy podjąć 
współpracę , która  polegałaby na udziale 
młodzieży w zajęciach treningowych i szko-
leniowych jakie  przeprowadzają dla swoich 
pracowników Straży. Uczniowie mieliby 
możliwość poznania sprzętu, który służy do 
likwidacji zagrożeń chemicznych i biolo-
gicznych.  

 Czyli męskie sprawy. Jestem 
zaskoczona, bo nie wiedzia-
łam, że ma Pani taki ogrom 

pomysłów na te nowe            
kierunki. 

   Pomysłów mam dużo, a 
wszystko jest do zrobienia pod 
warunkiem, że wielu zaintere-
sowanych młodych ludzi bę-
dzie chciało do nas przyjść.  
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Chciałabym też, żeby nasza strona internetowa była prężna i żebyśmy 
się znaleźli na facebooku. Mam świadomość tego, że dzisiaj młody czło-
wiek bez tego nie funkcjonuje. Większość instytucji pojawia się i rekla-
muje na facebook’u. 

 Liczę też, nie ukrywam, na Was.  

Liczę na to, że będziecie o nas dobrze mówić:  fajna szko-
ła, dobrze się tu uczy i że można zdobyć zawód, który się 
przydaje w życiu. Najlepszą reklamą jest Wasze zadowolenie 
z nauki w naszej szkole. Myślę, że musimy usiąść i przedys-
kutować pewne tematy. Porozmawiać o tym, co ja mogłabym 
zrobić jako dyrektor tej szkoły, gdzie finansowo mogę Was 
wspierać, a co Wy, jako uczniowie, możecie zrobić, żeby za-
chęcić Waszych młodszych kolegów i koleżanki do nauki w 
naszej szkole. 
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A jak Pani widzi rozwój naszych uczniów, w którą stronę powinniśmy 
iść jak już tę szkołę skończymy? 

           23 lata pracuję już w tym zawodzie, jestem związana od początku 
z tą samą szkołą jako nauczyciel i powiem szczerze, że spotykam po la-
tach naszych uczniów, którzy byli ‘’rogaci’’. Sprawiali dużo różnych pro-
blemów, a dzisiaj się okazuje, że wyszli na przyzwoitych ludzi, mają wła-
sne firmy, są zadowoleni z tego co robią, rozwijają się, uzupełnili wy-
kształcenie. Osiągają sukcesy, wielu idzie na studia.  

Oczywiście nie będziemy się porównywać z liceami czy technikami, ale 
uważam, że macie większą motywację, często lepsze pomysły. Nie macie 
podarowanych od rodziny i otoczenia pewnych rzeczy, musicie więc 
sami je wypracować i lepiej to doceniacie. Potraficie się odnaleźć w sy-
tuacjach trudnych, bo często z takimi się spotykacie. Muszę powiedzieć, 
że nigdy nie było tak, że musieliśmy się za Was wstydzić jako szkoła, na-
uczyciele. Mimo że niektórzy mówią -‘’żwiry’’, ‘’wąska’’, to wyjścia zor-
ganizowane poza teren szkoły, czy uroczystości, gdziekolwiek pójdziecie, 
zawsze jesteśmy z Was bardzo dumni, bo wiecie jak się zachować.  

   Uważam, że jesteście bardzo wartościowymi ludźmi. Z różnych powo-
dów  wybraliście naszą szkołę, przede wszystkim ze względu na zawód. 

 

Bronię moich uczniów, bo uważam, że szufladkowanie tylko źle 
świadczy o osobie, która to robi.   
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Dlaczego matematyka? Uwielbiam matematykę! Matematy-
ki uczyli mnie zawsze mężczyźni – od szkoły podstawowej - dy-
rektor Malik – fantastyczny pedagog, nauczyciel. Zaszczepił we 
mnie miłość do matematyki, pokazał, że jest łatwa i bardzo lo-
giczna. W związku z tym tak naprawdę niewiele trzeba się uczyć 
na pamięć, wystarczy myśleć i korzystać z tej wiedzy, którą się 
ma. W liceum uczył mnie pan Iżykowski, skończyłam klasę mate-
matyczno-fizyczną w Koperniku. Na studiach także mężczyźni. 
Przekazali mi taką wiedzę, z której cały czas korzystam. Poza 
tym fajnie jest uczyć matematyki, żeby usłyszeć  w 
pewnym momencie od ucznia:  ‘’o kurczę, jakie to 
proste!’’. Co prawda z wykształcenia jestem chemikiem – skoń-
czyłam chemię na Uniwersytecie Łódzkim. Mimo że były to 5-
letnie studia, a matematykę ukończyłam na studiach podyplomo-
wych półtorarocznych, to zdecydowanie bardziej wolę uczyć wła-
śnie matematyki. 

Jest Pani także nauczycielem, proszę nam powiedzieć dlaczego 
akurat matematyka? 

A jakie zainteresowania poza matematyką?  

Jak Pani lubi spędzać wolny czas? 

Żegluję – to jest jedno z moich hobby.  
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         Lubię dobrą książkę, ostatnio całą serię szwedzkich krymi-
nałów, które z resztą zostały zakupione również do biblioteki 
szkolnej, także polecam sięgnąć po dobrą lekturę. Nie przepadam 
za powieścią historyczną, wolę coś z tematów współczesnych. 
Lubię dobrą muzykę, przede wszystkim jazz. No i czasami tak po 
prostu poleżeć i niekoniecznie myśleć o pracy. 

Czy każdy uczeń, jeśli ma 
problem, może po prostu 
do Pani przyjść? 

Oczywiście, że tak. Jeżeli 
jestem tylko w stanie po-
móc to tak, a jeżeli nie to 
kieruję do kogoś, kto po-
może. 

Czyli można się Pani nie bać? 

Oczywiście! Ja może dosyć 
poważnie wyglądam, nie-
którzy mówią, że się nie 
uśmiecham, ale zawsze je-
stem za uczniem. Byłam, 
jestem i będę otwarta dla 
uczniów. Uważam, że 
przede wszystkim trzeba 
rozmawiać. Jeśli nie mam 
komunikatu z Waszej stro-
ny, to ja nie mogę też zare-
agować. 

I na koniec stałe pytanie  
naszej redakcji: co by Pani 
zrobiła, gdyby wygrała Pani 
milion złotych? 

Ooo! <śmiech> Pewnie pojechałabym na jakieś dłuższe wakacje, zwie-
dziłabym Europę, może... <chwila ciszy> nie mam zielonego pojęcia... 
Co by można było za milion złotych? Myślę, że część mogłabym po-
święcić na sprawienie przyjemności innym. Na przykład zorganizowa-
łabym w szkole koncert jakiegoś sławnego wokalisty, którego byście 
najchętniej posłuchali? 

Dziękuję za rozmowę! Rozmawiała  Donata Kowalińska 


