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DYREKTORKAMI, PIKNIK

BACK TO SCHOOL, UN

DAY, WOLONTARIAT,

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY   

PLEBISCYT NA ...

PBA



R: Czy trudno jest być dyrektorką szkoły?

Pani
Magda

Założycielka PBAW

What is your vision of our school in the
coming years?

WYWIAD 

R: Jakie są Pani plany na przyszłość?

Po szkole ...

Studio Shodwe

R: Jakie jest Pani hobby poza szkołą?

R: Jakie książki lubi Pani czytać?

Redakcja: Co skłoniło Panią do założenie szkoły?

ME: Lubię gdy uczniowie są w szkole, a nie uczą się
zdalnie. Lubię ten gwar życia szkolnego, nie ma nic
gorszego i smutniejszego niż puste sale, bez uczniów. 

Pani Magda Eysmont:  Wszystko zaczęło się od
przedszkola. Potem wielu rodziców pytało mnie, gdzie
powinni posłać swoje dzieci.  Dlatego zdecydowałam się
założyć szkołę.

Eysmont

ME: Chcę wybudować szkołę na miarę XXI wieku,
nowoczesną, interaktywną, z bogatą infrastrukturą 
 sportową. Będzie tam kort tenisowy, interaktywna
biblioteka, pracownie naukowe,  dużo miejsca dla uczniów
do nauki i wypoczynku.

ME: Tak, to  trudna praca,  wiąże się z dużą
odpowiedzialnością. Codziennie rano gdy się budzę i
sięgam po telefon, martwię się czy nic się nie stało. Ale
taką drogę wybrałam i tak, bardzo bardzo lubię moję
pracę.  Jest  to bardzo duża odpowiedzialność, a nie ma
większej odpowiedzialności niż ta za cudze dzieci.

R: Czy bycie dyrektorem szkoły było Pani marzeniem 
z dzieciństwa?

ME: Nie, nigdy nie sądziłam, że będę właścicielką czy
dyrektorką szkoły. Skończyłam studia ekonomiczne,
zarządzanie. Nigdy nie spodziewałam się, że będę tu
gdzie jestem. Ale moje życie tak się potoczyło i
niczego nie żałuję. 
R: Jaką była Pani uczennicą?

ME: Zawsze byłam najlepszą uczennicą.
 Miałam same piątki. Byłam strasznie ambitna. 

R: Skąd bierze Pani nauczycieli native speakerów?
ME: Bardzo często z polecenia naszych nauczycieli, ale
również za pomocą wykwalifikowanych agencji .
Najważniejsze są kwalifikacje, które zawsze
sprawdzamy oraz referencje z poprzednich miejsc
pracy. Następnie zapraszamy ich na rozmowę
kwalifikacyjną i prosimy o lekcję pokazową.

R: Jaki był Pani ulubiony przedmiot i dlaczego?

ME: Najbardziej lubiłam Matematykę. W liceum byłam w klasie
matematyczno-fizycznej.  Na pierwszym roku studiów
ekonomicznych oblałam matematykę i tak się zawzięłam, że
przerobiłam wszystkie zadania i potem dostałam piątkę. 

ME: Uwielbiam grać w tenisa, niestety mam ostatnio
problemy z kręgosłupem i nie mogę już grać, ale miłość do
tego sportu pozostała. 

ME:  Lubię książki historyczne, oparte na faktach.   Ostatnio
bardzo dużo czytam.  Książka, która wywarła na mnie
ostatnio duże wrażenie, to "Bracia Karamazow"
Dostojewskiego. To trudna lektura, ale napisana pięknym
językiem.  To jedna z takich książek, którą każdy powinien
chociaż raz w życiu przeczytać. Historia ta dobitnie pokazuje
jak ważne w życiu człowieka jest wychowanie i dzieciństwo.
Właściwe stosunki jakie panują w domu, relacje pomiędzy
członkami rodziny determinują całe dorosłe życie. Oczywiście  
jest to lektura dla starszych czytelników.

R: Jakie jest Pani największe marzenie?
ME:  Moje największe marzenie dotyczy moich dzieci. 
Chcę, żeby  moje dzieci, moi trzej synowie byli szczęśliwi.
Nieważne jaką drogę wybiorą, pragnę, żeby byli
szczęśliwi.

Mia Kaczor, 7 BB
Sobha Upendram, 7 BB

R: Co najbardziej lubi Pani w naszej szkole?

R: Czy nauczanie on-line i zarządzanie szkołą podczas
pandemii to duże wyzwanie?
ME: Tak, to trudne wyzwanie, ale bardzo dużo w tym
czasie się nauczyliśmy.  Już od pierwszego dnia
zaczęliśmy pracować na Zoomie, potem na Google
Classroom. Szukaliśmy najlepszego rozwiązania dla
uczniów i dla nauczycieli. Z perspektywy czasu widzę, że
największy koszt tej formy nauki ponieśli uczniowie. 



R: Co Pani lubi w naszej szkole?

Pani
Maria

Dyrektorka ds.
pedagogicznych

 WYWIAD

R: Czym się Pani zajmowała zanim została
dyrektorką PBAW?

Po szkole...
R: Jakie jest Pani hobby poza szkołą?

R: Jaka jest Pani ulubiona książka?

Redakcja: Jaką uczennicą Pani była?
 

 R: Jaki był Pani ulubiony przedmiot?

M F-P: Muzyka i wszystko co było z nią
związane.

R: Jak to się stało, że została Pani dyrektorką PBAW?

M F-P: Pracowałam  przez kilka lat w szkołach w
Emiratach Arabskich. Gdy wróciłam do Polski, Pani
Kamila zaoferowała mi posadę dyrektora ds.
pedagogicznych w PBAW , a ja ją przyjęłam.

Maria F-P: Sumienną, ambitną i samodzielną.

Fiedorczuk-Piechota

M F-P: Byłam nauczycielką, koordynatorem
przedmiotowym, a następnie wicedyrektorem
jednej ze szkół brytyjskich w Dubaju.

M F-P: Lubię możliwości jakie mamy jako
szkoła i pracujących w niej nauczycieli, oraz 
 radość z jaką większość uczniów przychodzi
do PBA.

R: Jak wygląda dzień dyrektorki szkoły?

M F-P: Dzień dyrektorki szkoły jest pełen niespodzianek i
spotkań. Co rano staram się chodzić po klasach i witać się z
uczniami. Potem mam dużo spotkań z nauczycielami i
rodzicami, Tworzę wiele dokumentów, takich jak grafiki czy
procedury szkoły. Przede wszystkim jednak musze
reagować na bieżące sprawy i podejmować szybkie i trafne
decyzje, co często nie jest łatwe.

R: Czy trudno jest być dyrektorką szkoły?
M F-P: Tak, to duża odpowiedzialność, ponieważ staram się,
żeby wszyscy byli szczęśliwi - i uczniowie i nauczyciele.  Jest
to jednak praca przynosząca dużo satysfakcji.

R: Jaka jest Pani wizja naszej szkoły w
najbliższych latach?

M F-P:  Chciałabym, żeby wszyscy nasi
uczniowie przychodzili do szkoły z
radością i żeby lekcje były jeszcze
bardziej interesujące.

R: Jaka jest Pani ulubiona klasa i czy chciałaby Pani 
mieć swoją własną klasę? 
M F-P: Nie mam ulubionej klasy. Każda jest inna, jedna wesoła, inna
niesamowicie  ambitna i dojrzała, ale przyznam, że odrobinę łatwiej 
 jest porozumiewać się ze starszymi uczniami. 

M F-P:  Muzyka, gra na pianinie, podróże.  Lubię zwiedzać nowe
miejsca.  Czasem chciałabym żyć jak w wideoklipie, podróżując
po świecie w rytm muzyki.

M F-P: Lubię książki fantasy i kryminały . Moją ulubioną
książką jest  "Neverwere" (polski tytuł Nigdziebądź") –
powieść z gatunku urban fantasy angielskiego autora Neila
Gaimana.

R: Jakie jest Pani największe marzenie?

M F-P:  Chciałabym  jeszcze więcej  podróżować i odwiedzać
nowe miejsca, zwłaszcza te blisko natury. Marzę np. o
zobaczeniu zorzy polarnej ,oraz góry Uluru o zachodzie słońca.

Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego
o naszych Paniach Dyrektorkach i, że podobały się

Wam  nasze wywiady 
Mia i Sobha 7 BB z PBA Today



Jesienny piknik Back to school
We wrześniu odbył się doroczny piknik „Back to
school”. Uczniowie i nauczyciele dobrze się
bawili. Były aukcje na rzecz zaprzyjaźnionej
szkoły Assalam International School na
Zanzibarze. Jedną z głównych atrakcji był  mecz
siatkówki nauczyciele kontra rodzice. Stoły
uginały się od przygotowanych pyszności, a
wszytko uwieńczył wspaniały koncert i warsztaty
gry na bębnach afrykańskich.

Wolontariat
Wolontariat PBA pod okiem Pani Kasi Lipińskiej
i wsparciu Pani Patrycji Kolawelskiej jak zwykle
działa pełną parą! W ostatnim czasie
wolontariusze uporządkowali groby
powstańców na pobliskim cmentarzu,
zorganizowali zbórki charyratywne, pomagali
w organizacji jesiennego pikniku i kiermaszu
świątecznego. Jesteście wspaniali! Dziękujemy! 

FLASH NEWS

Kiermasz Świąteczny
Jak co roku w naszej szkole odbył 
 jarmark bożonarodzeniowy. W tym
roku udało się zebrać kwotę 7 366,15 zł,
która jak zwykle zostanie przekazana
na szczytny cel. Wiele osób kupiło
wykonane ręcznie  świece zapachowe,
piękne ozdoby świąteczne, pierniczki,
smakołyki oraz wiele innych
wspaniałych przedmiotów. Wszystkim
uczestnikom serdecznie dziękujemy!



UN DAY
2021 

 
UN Day czyli jak 
świętujemy z resztą świata 

Dzień Narodów Zjednoczonych to święto
obchodzone 24 października na całym świecie.
 
We wszystkich krajach należących do Organizacji
Narodów Zjednoczonych odbywają się spotkania,
dyskusje i wystawy poświęcone utrzymania pokoju,
współpracy między krajami i poszanowaniu praw
człowieka. Na pewno zgodzicie się ze mną, że to
bardzo ważne tematy  i dobrze, że ludzie chcą o nich
rozmawiać.
Po raz kolejny dzień ten świętowaliśmy także w naszej
szkole (22 października). Jak co roku było barwnie i
smacznie. Każda klasa była odpowiedzialna za
przygotowanie innego tematu i każda świetnie się
spisała. 
Prezentacje pozwalały nam poznać historię, sławnych
ludzi, florę, faunę, muzykę i oczywiście kuchnię
danego kraju. Tym razem mogliśmy odwiedzić stoiska
aż 30 państw. 
Po raz pierwszy gościły u nas Macedonia i Zimbabwe.
Jak zawsze największe stoisko miała Chorwacja, a
panie Shanti, Rana, Beatriz i Maggie pięknie
prezentowały się w swoich narodowych strojach. 

Ciekawa jestem ile pieczątek
udało wam się zdobyć w
specjalnie przygotowanych
na ten dzień szkolnych
paszportach. 

Myślę, że pomimo pandemii i
ograniczeń nasze święto było
bardzo udane. 

Ja już z niecierpliwością
czekam na UN Day 2022 i
mam nadzieję, że będzie
przynajmniej tak samo
udany. 

Hania Kruk, 5AG



PAN WITOLD

NARYSUJ X OBOK IMIENIA WYBRANEGO PRZEZ
SIEBIE NAUCZYCIELA PRZEDMIOTOWEGO, KTÓRY

ODPOWIE NA NASZE PYTANIA W KOLEJNYM
NUMERZE PBA TODAY! 

PAN PAWEŁ

PANI SICELO

PAN ARTUR

PANI BEATRIZ

PANI MAGDA M.

KwestionariuszKwestionariusz  
głosowaniegłosowanie

Zagłosujmy na nauczyciela 
przedmiotowego, który pierwszy 

odpowie na pytania  w 
kwestionariuszu osobowym  

w kolejnym numerze 
PBA Today!



Plebiscyt na
młodzieżowe
słowo roku

PBA

REDAKCJA PBA Today ogłasza

ZAPROPONUJ SŁOWO I ZGŁOŚ JE DO
PRZEWODNICZĄCEGO SWOJEJ KLASY

WYNIKI PLEBISCYTU W KOLEJNYM NUMERZE

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 22 GRUDNIA 2021 R.



Niech ta Gwiazdka przyniesie
Wam mnóstwo miłości,

zdrowia, radości i
prezentów.

Redakcja i  samorząd
uczniowski życzy

wszystkim uczniom,
rodzicom, dyrekcj i ,  

 nauczycielom i
pracownikom szkoły

WESOŁYCH
ŚWIĄT!

POZDRAWIAMY CIEPŁO!
REDAKCJA PBA TODAY

Numer 1  przygotowały: Redaktor naczelna: Mia Kaczor
7BB, Projekt i  koncepcja graficzna: Sobha Upendram 7 BB, 

Reporterka: Hania Kruk 5AG 
Opieka merytoryczna: Pani Magda Matuszewska, Pani Anna Upendram

 Korekta i  konsultacja językowa: Pani Patrycja Kowalewska, 
Pan Alec Wasilewski


