„Multimedialny pamiętnik” z wizytą u Burmistrza Choroszczy

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, realizujący innowację pedagogiczną
pt. „Multimedialny pamiętnik naszej szkoły”, przeprowadzili wywiad z Robertem Wardzińskim –
Burmistrzem Choroszczy na temat wspomnień Pana Burmistrza z jego lat szkolnych. Młodzież przygotowała
pytania i pod okiem nauczycielek: Małgorzaty Czulewicz i Beaty Jabłońskiej 14 maja zawitała w
choroszczańskim magistracie.
Młodzież skrupulatnie podzieliła między siebie role i organizację całości: część zadawała pytania
dotyczące nauki i obrazu szkoły w przeszłości, inni rejestrowali rozmowę wykorzystując urządzania
mobilne. Uczniowie biorący udział w spotkaniu, to: Weronika Mróz, Wiktoria Mróz, Hanna Czulewicz,
Angelika Poskrobko, Zuzanna Grądzka, Marek Kosakowski i Hubert Steckiewicz.
Pytania zadawane przez uczniów dotyczyły przede wszystkim nauki – wczoraj i dziś. Pan Burmistrz
opowiadał jak wyglądała szkoła w Choroszczy w czasach, kiedy sam był uczniem. Dowiedzieliśmy się jakie
były jego ulubione przedmioty i w jaki sposób spędzał przerwy. Poznaliśmy książki, które lubił czytać oraz
najciekawsze imprezy szkolne, w których uczestniczył.
Wspomnienia z lat szkolnych to również nauczyciele, których na swojej drodze spotykają uczniowie –
o pedagogach, którzy w wyjątkowy sposób utkwili w pamięci, również opowiadał Pan Robert Wardziński.
Burmistrz akcentował przede wszystkim to, że znajomość historii szkoły świadczy o szacunku
do przeszłych, ale i obecnych pokoleń, kształtuje poczucie dumy z bycia uczniem oraz świadczy o tym,
że nauka jest uniwersalną wartością. Pan Burmistrz podkreślał również, że bardzo ważne jest
konsekwentne dążenie do wybranego celu, a nauka może być środkiem, który pozwoli na jego realizację.
Na spotkaniu nie mogło zabraknąć niespodzianek: Burmistrz Choroszczy wręczył uczniom
okolicznościowe gadżety wykonane z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Choroszcz.

Wizyta w magistracie przebiegała w miłej i życzliwej atmosferze. Była to interesująca lekcja,
umożliwiająca uczniom poznanie i przybliżenie historii Szkoły Podstawowej w Choroszczy, a jednocześnie
kształtująca głębsze przywiązanie do historii, tradycji oraz wzmacniająca poczucie tożsamości szkolnej,
lokalnej i narodowej.
***
Wywiad powstał w ramach projektu innowacji pedagogicznej pt. „Multimedialny pamiętnik naszej
szkoły”. Celem projektu jest umożliwienie uczniom Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy
jeszcze głębszego przywiązania do historii, tradycji oraz wzmacniania poczucia tożsamości szkolnej,
lokalnej i narodowej poprzez poznanie i przybliżenie historii Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Efektem
innowacji będzie powstanie wystawy „Multimedialny pamiętnik naszej szkoły”, która przyczyni
się do poszerzenia wiedzy na temat historii szkoły , jak również pozwoli rozwijać poczucie dumy z bycia
jej uczniem.
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