
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 
IM. ORLĄT LWOWSKICH 

WE WROCŁAWIU 

WYWIADY Z DYREKTOREM 

I PRACOWNIKAMI NASZEJ SZKOŁY 



 

 

 

 

 

Z okazji obchodów jubileuszu XXX-lecia naszej szkoły poprosiłyśmy o 
wywiad Pana Zbigniewa Borowskiego, który jest Dyrektorem naszej 
szkoły od momentu jej powstania. Zapraszamy do lektury! 

 

Kamila Paśnik: Dziękujemy, że zgodził się Pan udzielić nam wywiadu i 
odpowiedzieć na nasze pytania.  

Lena Rudnicka: Proszę dokończyć zdanie: Gdy myślę „Szkoła 
Podstawowa nr 91”, czuję…  

Zbigniew Borowski: Przede wszystkim czuję dumę i wzruszenie, 
ponieważ szkołę traktuję jak drugi dom, a on kojarzy się mi z czymś 
przyjemnym.  

K.P: Czy uważa Pan, że podjęcie pracy w naszej szkole było dobrym 
wyborem w Pana życiu?  

Z.B: Myślę, że bardzo dobrym wyborem. Taką sytuację życiową, kiedy 
można zacząć coś od początku, mało kto ma, i jestem jednym z niewielu 
dyrektorów we Wrocławiu, który mógł zbudować szkołę od podstaw.  

L.R: Jak ocenia Pan atmosferę panującą w naszej szkole?  

Z.B: Atmosfera na pewno jest sprzyjająca pracy, jak i uczeniu się. Udało 
mi się zbudować zespół, który dba o wasze wykształcenie, a on składa 
się z ogromnej rzeszy profesjonalistów, jednych z najlepszych 
nauczycieli we Wrocławiu.  

K.P: Co uważa Pan za największy atut naszej szkoły?  

Z.B: Jednym z największych atutów naszej szkoły są uczniowie. 
Wyróżniacie się bardzo dużą inteligencją, a naszym zadaniem jest 
dawać możliwość rozwoju i pogłębiania wiedzy. Myślę, że skutecznie 
się to nam udaje.   

Wywiad z Dyrektorem Szkoły 

p. Zbigniewem Borowskim 



L.R: Też tak myślimy.  Proszę dobie wyobrazić, że jest Pan uczniem 
naszej szkoły. Co z tej perspektywy wydałoby się Panu największą 
zaletą uczenia się właśnie tu?   

Z.B: Jedną z wielu zalet naszej szkoły jest partnerskie traktowanie 
ucznia, po drugie mamy kadrę, która dba zarówno o ucznia słabego, 
jak i tego zdolnego. Potrafi wynajdować perełki, które odnoszą liczne 
sukcesy, nie tylko sportowe, ale również naukowe. To praca z uczniem 
i dawanie mu możliwości pełnego rozwoju, spowodowała, że nasi 
absolwenci osiągnęli sukcesy w dalszym życiu. Jeden z waszych 
kolegów zaledwie kilka lat temu skończył naszą szkołę, a teraz pracuje 
z najwybitniejszymi głowami świata. Zaprosiłem go na spotkanie z 
wami, aby opowiedział wam o swojej drodze do sukcesu.  

K.P: Dziękujemy w imieniu uczniów naszej szkoły. Jednak czy jest coś, 
co zmieniłby Pan w naszej szkole?  

Z.B: Takich rzeczy jest wiele, ale jak wiadomo zazwyczaj chodzi o 
fundusze. Teraz jednak się to zmieni ponieważ w ramach projektu 
„Laboratoria Przyszłości” pozyskaliśmy naprawdę dużą część 
wyposażenia, z którego będziecie mieli możliwość korzystania. 
Wymaga to jednak nauki dla nauczycieli, ponieważ ci najpierw muszą 
nauczyć się z nich korzystać, by wam pomagać.  

K.P: Miejmy nadzieję, że długo nam posłużą! 

L.R: Czy nauczyciel może uczyć się od uczniów? Czy zdarzyło się Panu 

nauczyć czegoś ważnego od ucznia? 

Z.B: Myślę, że człowiek - jeżeli tylko chce - zawsze może się uczyć. Ja 

osobiście, od was - swoich uczniów - nauczyłem się bardzo wiele. Nie 

tylko rzeczy, które wpływają na mój rozwój, ale przede wszystkim 

nauka od was pozwoliła mi na to, żeby was lepiej zrozumieć - wasze 

zachowania, wasz sposób bycia, niejednokrotnie przez nas 

korygowany, nie odstający od norm, a niestosowny do sytuacji. Takie 

sytuacje są jednak również potrzebne, by nawzajem się od siebie uczyć. 

My też się od was uczymy wielu rzeczy. 



K.P: Co w Pana pracy w naszej szkole uważa Pan za swój największy 

sukces? 

Z.B: Co uważam za swój największy sukces? Największym moim 

sukcesem w  ponad trzydziestoletniej pracy w naszej szkole, jest 

stworzenie szkoły, która jest jedną z najlepszych szkół we Wrocławiu. 

W przeróżnych rankingach, które powstają - nie wszystkie z nich jednak 

popieram, ponieważ są one krzywdzące dla pewnej grupy uczniów 

naszej i innych szkół - zajmujemy wysokie miejsca,  w pierwszej piątce, 

pierwszej trójce. Jesteśmy jedną z najlepszych szkół publicznych we 

Wrocławiu. Myślę, że jest to największy sukces, który byłby nie do 

osiągnięcia bez was i kadry, którą udało mi się tu zgromadzić. 

K.P: To faktycznie duże osiągnięcie! 

L.R: Będziemy wkrótce obchodzić trzydziestolecie powstania szkoły. 

Jak zmieniła się ona w ciągu minionych trzydziestu lat? 

Z.B: Kiedyś, gdybyście chcieli zrobić sobie wycieczkę po szkole, to jeśli 

chodzi o jej oblicze w formie fizycznej, zobaczylibyście, jak się ona 

zmieniła. Pierwszym elementem, który powstał, był blok klas 

młodszych. Tam rozpoczęliśmy z trzynastoma oddziałami w lutym 

1992r. Budowa szkoły - do tego trzeba nawiązać. Szkołę jako obiekt 

buduje się rok, półtora. Nasza  powstawała natomiast siedem lat. 

Jeszcze podczas powodzi dziewięćdziesiątego siódmego roku nie 

wszystko było gotowe. Gdy popatrzymy na szkołę, widzimy obraz 

początku lat dziewięćdziesiątych na bloku klas młodszych i starszych, 

blok sportowy natomiast - końca tych lat. Patrząc na parter, 

zauważamy toalety, które są już toaletami dwudziestego pierwszego 

wieku. Pytałyście mnie wcześniej, co chciałbym zmienić w naszej szkole. 

Jednym z moich marzeń jest, aby wszystkie łazienki w szkole wyglądały 

tak, jak te na parterze. 



K.P: To bardzo miło z Pana strony, też mamy nadzieję, że uda się to 

osiągnąć! Podsumowując nasz wywiad - czy jest coś, co chciałby Pan 

przekazać uczniom naszej szkoły? 

Z.B: Myślę, że takich myśli, którymi chciałbym się z wami podzielić, jest 

wiele, ale z okazji trzydziestolecia szkoły chciałbym wam przekazać 

jedno - nie zapominajcie o swoich korzeniach - miejscu, w którym 

zdobywaliście wiedzę. Tak, jak Michał, tak, jak Maciek, który z wami 

się spotka w dniu naszych uroczystości 11 maja. Oni nigdy nie 

zapomnieli, gdzie i w jaki sposób zdobywali swoje fundamenty pod 

dalszą naukę. Często nas odwiedzają i - jak sami o sobie mówią - nigdy 

nie marnują czasu. Chciałbym, żebyście też nigdy go nie marnowali na 

zbędne czynności- kłótnie, spory, ale także rozrywki, które 

niekorzystnie wpływają na nasz rozwój. Musimy pamiętać, że żyjemy 

w dwudziestym pierwszym wieku, a rozwój technologii wiąże się nie 

tylko z przyjemnościami, ale niestety także zagrożeniami. 

K.P: Dziękujemy Panu za wywiad.  

L.R: Życzymy miłego dnia! 

Z.B: Również dziękuję. 

 

 

 



 

N: Moim dzisiejszym gościem jest Pani Elżbieta Kępińska, czyli jedna z 
najdłużej pracujących osób w naszej szkole, najczęściej widywaną na 
portierni i przy uczniowskich szatniach. Dzień dobry. 

 

E: Dzień dobry… 

  

N: Obchodzimy dzisiaj jubileusz powstania szkoły. Ile lat pracuje Pani 
w naszej placówce? 

  

E: 13 maja tego roku minie 30 lat pracy w naszej szkole. 

  

N: Czy dostrzega Pani różnice pracy w naszej szkole na przestrzeni lat? 
Jeśli tak, to jakie? 

  

E: Tak. Przez te 30 lat bardzo dużo się zmieniło np. gabinety są lepiej 
wyposażone, tablice multimedialne,dziennik elektroniczny, 
komputeryzacja, telefonizacja. A wśród dzieci ogólna dostępność do 
komputerów, telefonów, które bardzo zmieniło dzieci. 

  

N: Czy uważa Pani, że podjęcie pracy w naszej szkole było dobry 
wyborem w Pani życiu? 

  

E: Tak. Uważam, że podjęcie pracy w szkole było dobrym wyborem w 
moim życiu. Jak każdy mam chwile zwątpienia i zastanawiam się, czy 
warto dalej pracować w szkole, ale takie dni zdarzają się bardzo 
rzadko. 

Wywiad z p. Elżbietą Kępińską 

– pracownikiem naszej szkoły 



  

N: W porządku. Czy może Pani powiedzieć jakie są dwie rzeczy, które 
lubi Pani w swoim zawodzie? 

  

E: Lubię kontakt ze wszystkimi pracownikami naszej szkoły i mam 
wrażenie jakby to była jedna wielka rodzina. 

  

N: Czy praca z dziećmi i młodzieżą sprawia Pani kłopot, czy wręcz 
przeciwnie? 

  

E: Praca wśród dzieci i młodzieży nigdy nie sprawiała mi kłopotu. Wiem, 
że do dzieci trzeba mieć wiele cierpliwości i wyrozumiałości. 

  

N: Gdyby mogłaby Pani zmienić jedną rzecz w naszej szkole, co by to 
było? 

  

E: Wybudowałabym aulę taką z prawdziwego zdarzenia z dobrą 
akustyką i klimatyzacją. 

  

N: Czy ma Pani jakieś najmilsze wspomnienia związane z pracą w naszej 
szkole? Jeśli tak, to jakie? 

  

E: Pamiętam kiedyś w naszej szkole był organizowany konkurs „Anioł 
Szkoły” i byłam jednym z laureatów tego konkursu.To było dla mnie 
niezwykle wzruszające przeżycie. 

  

N: Dziękuję za wywiad. Życzę jeszcze wielu powodów do radości, 
zdrowia i wytrwałości , by obchodzić kolejne jubileusze. Pani Ela 
Kępińska zawsze kojarzyć nam się będzie z anielskim uśmiechem , 
którym wita nas w progach szkoły. 
 


