
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 

im. Janusza Korczaka w Płocku



Jubileusz 30-lecia SP 22

relacja bez ram i z dygresjami bez umiaru

„Okrągłe” rocznice są okazją do wyjątkowego świętowania.

Dokonujemy wówczas bilansów zysków i strat, przypominamy

sukcesy, zastanawiamy się nad możliwościami oraz sensem

zrealizowania tego, czego dotychczas nie udało się osiągnąć.



Taką okazję mieliśmy 

17 i 18 października 2018 

roku. Wszyscy uczniowie 

obejrzeli okolicznościowy 

program artystyczny 

17 października, 

a następnego dnia 

uczestniczyli we mszy 

św. koncelebrowanej przez 

księdza biskupa Romana 

Marcinkowskiego.





18 października Szkoła wypełniła się gośćmi, wśród których, oprócz

znamienitych przedstawicieli wielu instytucji, znaleźli się również absolwenci

i byli pracownicy SP 22. Gościliśmy także rodziców uczniów, zaś poszczególne

klasy reprezentowane były przez samorządy klasowe.



Żyjemy w czasach, gdy emotikony zastępują poezję, zaś jedno selfie może spowodować lawinę

emocji i zdarzeń. Z tego powodu formuły typu „montaż słowno – muzyczny”, rodem z minionej

epoki, nie zastosowaliśmy. Postawiliśmy na przekaz adekwatny do percepcji młodego pokolenia

– obraz, gest, ruch, skrócony do minimum przekaz werbalny, a w zamian symbolika –

piktogramy, hasła, instalacje, układy choreograficzne. Nieprzypadkowo dobrane utwory

muzyczne niwelowały minimalizm słów.

Wchodzący na salę goście widzieli scenę, na której z lewej strony stał szałas z gałęzi, z prawej-

konstrukcja przypominająca szkielet sześcianu w wersji wielkogabarytowej. Dopełnienie

stanowiły dwa ekrany – boczny, ze zdjęciem Szkoły, i centralny, z zegarem, nad którym widniał

rok 2018.

W trakcie gali ta minimalistyczna scenografia była uzupełniana przez wykonawców,

powstawała „na żywo”. Nie było też żadnych przypadkowych symboli, słów, „sztywnych”

wierszyków i podniosłych pieśni. Mimo to udało się wyzwolić w publiczności zaintrygowanie,

wzruszenie, rozbawienie, a mamy nadzieję, że również refleksje i wnioski, które nie ulegną

zapomnieniu wraz z zakończeniem uroczystości.



Nic tak nie uszlachetnia
wypowiedzi jak cytat
słynnego, a dobrze jeśli też
mądrego, człowieka. Od kilku
zdań, podpartych słowami
Stefana Kisielewskiego:
„Wspomnienia to skarb, ale
trzeba je umieć odkurzać”,
rozpoczęła Sara – uczennica
klasy ósmej.



Na scenę wkroczył Pan Dyrektor, Janusz Banasiak, witając
przybyłych. Reflektory wyławiały kłaniających się znamienitych
gości, błyskały flesze aparatów, publiczność klaskała.
Czyli obowiązkowy, dość miły, ale standardowy, początek – jak
zawsze i wszędzie. Po zakończeniu tradycyjnego obrządku powitania,
Sara zaprosiła na część pierwszą naszej „czarownej podróży”.





„Chcemy być zawsze niewinni i prawdziwi, chcemy być zawsze pełni wiary

i nadziei” –do partii solistki dołączył chór, kontynuując najbardziej znany

utwór polskiego zespołu Hurt.

Jednocześnie na bocznym ekranie ukazał się amatorski „teledysk” z Placu

Słonecznego przed SP 22, z udziałem setek naszych uczniów. To była

współczesność, zarejestrowana kilka tygodni temu.

A za chwilę zegar zaczął odmierzać czas „wstecz”, zatrzymując się na roku

1988.



W ferworze zabawy dzieci
zbudowały szałas, w którym
postanowiły się ukryć.

Z szałasu wyłoniła się czwórka małych

dzieci, rozpoczynając, typowe dla ich

wieku, „podwórkowe” zabawy z tamtych

lat.

Nie było wówczas komórek i gier video.

Nie było galerii handlowych czy

fastfoodowych lokali, w których aktualnie

spotyka się młodzież szkolna. Było

„podwórko” – trzepak, dużo krzaków,

drzew, wiele zakamarków do ukrywania

się i proste „zabawki”, typu skakanka,

bączek, a nawet zwykłe gałęzie. Był czas

na aktywność i bezpośrednie kontakty

z rówieśnikami.



Ich działaniom przyglądała się
Pani Małgorzata Rogalska. Gdy
zniknęły, podeszła do szałasu
i wyprowadziła z niego starsze
dzieci w galowych strojach
szkolnych. Podążyli razem
do konstrukcji, która w trakcie
występu miała stać się Szkołą.



Zawieszając tarczę, pierwsza
Pani Dyrektor dała
symboliczny znak, że historia
SP nr 22 właśnie się zaczyna.
Przedstawiliśmy ją
w prezentacji multimedialnej
z podziałem na „dekady”
dyrektorów, uwzględniając
tylko najważniejsze bądź
przełomowe chwile.



Działalność Pani Dyrektor

Rogalskiej to trudne początki -

budowa „małej szkoły” i nadanie

jej imienia Janusza Korczaka.

To również wizyta Prezydenta

RP-Aleksandra Kwaśniewskiego.



Pani Dyrektor Małgorzata Kamińska
otwierała drugi budynek, tzw. „dużą
szkołę”, żegnała ostatnie klasy ósme
i wysyłała do gimnazjum pierwszych
absolwentów sześcioklasowej szkoły
podstawowej. Jej wielką zasługą było
wprowadzenie oddziałów integracyjnych
i klas sportowych, a także zorganizowanie
wyposażenia pracowni informatycznych
oraz multimedialnego centrum informacji,
jakim stała się biblioteka. Zdobyliśmy
wówczas mnóstwo certyfikatów
i dyplomów, którymi pochwalimy się
w kolejnej prezentacji dotyczącej
projektów. Do Unii Europejskiej
wkraczaliśmy obsypani nagrodami
w wielu konkursach, m.in. w raczkujących
wówczas Piknikach Europejskich.



Po dwóch Małgorzatach przyszedł czas
na Janusza – Pana Dyrektora
Banasiaka. Okazał się menadżerem na
miarę XXI wieku– wprowadził „cyfrową
szkołę”, „aktywne tablice”, a nawet …
klimatyzację w wielu salach. Dba
o szczegóły „techniczne” wszystkiego, co
te szczegóły ma. Otwarcie nowych boisk
to kolejna szansa dla naszej
usportowionej Szkoły. Zawsze też dużo
czytaliśmy, ale w obecnej dekadzie
przybrało to rozmiary niespotykane
dotychczas. By przekładało się na
„czytanie ze zrozumieniem” dba cały
zespół pracowników Szkoły– ponad setka
osób. Pan Dyrektor lubi także śpiewać,
co zaprezentuje w finale naszej
uroczystości.



Po krótkiej, trwającej niespełna 4 minuty, historii Szkoły, „ożywił” się ekran centralny.

Zniknął zegar, zaś kamera poprowadziła nas przez korytarze „małej szkoły” do sali

lekcyjnej. Spacerująca po scenie uczennica weszła do wirtualnej klasy. Na zamykających

się drzwiach ukazał się napis „Wiedza i rozwój zainteresowań”.

Tak wyglądał jeden z trzech wirtualnych spacerów po naszej Szkole. Ukazywały nie tylko

budynki, korytarze, sale i zakamarki, ale obrazowały trzy główne obszary działalności

szkoły – filary jej funkcjonowania: rozwój umysłowy, fizyczny i kompetencje społeczne

dzieci.

„Wiedza i rozwój zainteresowań” – pierwszy obszar, to główny cel istnienia szkoły.

Po to rodzice wysyłają dzieci do takiej instytucji. Postanowiliśmy uciec od formy

„odświętnych” wierszyków i niezbyt wysublimowanej formuły ogłaszania wyników

sprawdzianów na tle innych placówek, czy też dość nużącej prezentacji laureatów

konkursów.

Postawiliśmy na hip-hop, nieokrzesany, prosto z miejskich ulic. Tekst nawiązywał ściśle

do działalności Szkoły w tym zakresie, zaś muzyka i tańczące raperki wprowadzały nas w świat

„zdolnych, niepokornych”.



„Mickiewicz, Pitagoras, rośnie twój iloraz…, Archimedes napiera,
punkt podparcia ci zabiera; w kwasach, solach, glicerolach – jesteś
mistrzem na Podolach… Słuchaj ziom, ta szkoła to mój dom!” – to
fragmenty naszego szkolnego rapu. Autorami tekstu, muzyki
i choreografii są nauczyciele SP 22. Całość może kiedyś zamieścimy,
o ile nie zrobili tego już chórzyści na różnych portalach.



Równolegle, podczas tańca i śpiewu, dzieci rozpoczęły proces budowania Szkoły –

obróciły ją o 90 stopni i opuściły ścianę z symbolami „wiedzy”. I nie tylko sowa

miała tu swoje miejsce i znaczenie.

Drugi wirtualny spacer odbył się w budynku „dużej szkoły”, prowadząc widzów

przez forum do sali gimnastycznej. Znów po scenie wędrował uczeń, który

wkroczył w otwierające się na ekranie drzwi z napisem „Sport” i zniknął

w czeluściach naszej olbrzymiej sali gimnastycznej, by po chwili pojawić się

w konstrukcji symbolizującej Szkołę. Ponownie ożył ekran boczny. W formule

i przy muzyce z „Benny Hilla” obejrzeliśmy montaż kilku filmików

w przyspieszonym tempie. A w nich nasi uczniowie – grają, skaczą, pływają,

wykonują akrobacje, pokonują tory przeszkód – i to wszystko w 50 sekund.

W tym czasie „Szkoła” ponownie się obróciła i powstała jej druga ściana

z symbolami dyscyplin sportowych.



Trzecia odsłona to wirtualny spacer po „dużej szkole”. Trwał dłużej, bo
i tematyka obszerna- „Działalność społeczna” z wyszczególnieniem integracji,
projektów i wolontariatu.

Słowa piosenki „Możesz wszystko” korespondowały z tematyką integracji,
ukazaną w tańcu z piktogramami i wstęgami. Solistka-wróżka, zbiegłszy ze
sceny, porwała do tańca Panią Dyrektor Małgorzatę Kamińską, która wraz
z dziećmi wędrowała w kolorowym „kołowrotku”, zaś przebiegając pod wstęgami
w barwach Płocka, przypomniała się publiczności jako prekursorka integracji
w płockich szkołach. To już drugi dyrektor występujący na naszej scenie i gorąco
oklaskiwany.







Projekty i akcje, które Szkoła inicjowała lub w których uczestniczyła,
zdobywając liczne certyfikaty i dyplomy, przedstawiliśmy w formie
dynamicznej prezentacji multimedialnej „Aktywni - kreatywni”.
W niespełna 3 minuty zmieścić 30 lat pracy ponad setki nauczycieli
i kilku tysięcy uczniów udało się po ostrej selekcji- uwzględniliśmy tylko
najbardziej spektakularne, ze względu na efekty, lub ważkie, ze względu
na przesłanie, projekty.



Tematykę wolontariatu i akcji społecznych o takim podłożu przybliżył

widzom układ choreograficzny, w którym tancerki z „latawcami -

rombami” odsłaniały kolejne hasła, tworząc obrazy jak z kalejdoskopu.

Empatia, dobro, nadzieja, miłość, wsparcie- przemówiły w tańcu, zaś

w jego finale utworzyły fragment scenografii.



Jednocześnie powstawała trzecia ściana Szkoły

z symboliką nawiązująca do idei integracji oraz

różnorodnych akcji społecznych o zasięgu

ogólnopolskim.



Proces „budowania” Szkoły
zakończył się w części dotyczącej
patrona. Na tle pięknej ballady
opuszczono czwartą ścianę
z cytatem autorstwa Janusza
Korczaka: „Kiedy śmieje się
dziecko, śmieje się cały
świat.” Jednocześnie tancerki,
zawieszając piktogramy,
wzbogaciły scenografię, zaś na
bocznym ekranie wyświetlono
prezentację prac uczniów naszej
Szkoły o tematyce związanej
z działalnością patrona.



Kontynuacją tego wątku

rozpoczęła się część

oficjalna. Wprowadzono

Sztandar Szkoły, zaś Pan

Dyrektor, Janusz

Banasiak, przełożył „obraz”

na słowo i w swoim

wystąpieniu zwerbalizował

większość wydarzeń

z historii placówki oraz

przedstawił szerokie

spektrum bieżącej

działalności. Podziękował

też instytucjom

i reprezentującym je

osobom, z którymi Szkoła

współpracuje.



Przyszedł czas na wystąpienia gości. Po ciepłych

słowach Pani Poseł Elżbiety Gapińskiej, głos zabrał

Prezydent Miasta Płocka - Andrzej Nowakowski.

Porozmawiał w swobodnej formie z dziećmi,

pogratulował całej Szkole, wręczył nagrody jej

pracownikom.



Gratulacje i życzenia

popłynęły także z ust

wielu innych osób

funkcjonujących

w przestrzeni

publicznej, związanych

z edukacją, zaś

szczególnie wzruszająca

była wypowiedź

podopiecznej Płockiego

Stowarzyszenia Pomocy

Osobom z Chorobą

Alzheimera.



Głos zabrały również poprzedniczki aktualnego Dyrektora. Ich udział, w części

artystycznej, wzbudził duże zainteresowanie publiczności. W ciepłych słowach,

przeplatanych wzruszeniem widocznym w błyszczących oczach i lekko załamującym

się głosie, wspominały swój „czas” w naszej Szkole, życzyły dalszych sukcesów,

otwartości na nowe wyzwania i szacunku dla tradycji.



Obdarowani kwiatami, prezentami, życzeniami, przeszliśmy płynnie do części trzeciej. 



Dominika Tomek Andżelika

BartekIza

Tancerki pojawiły

się na scenie, by za

chwilę dokonać

„porwania” trójki

widzów. Byli to

absolwenci naszej

Szkoły. Na ekranie

zobaczyliśmy ich

zdjęcia z czasów

wczesnoszkolnych,

przeplatane

współczesnymi

wizerunkami.



Za absolwentami stanęli uczniowie, ze zbudowanej na scenie „Szkoły”, z szarfami, na których widniały imiona

tychże dorosłych. Przed trójką nowych gości zasiadły małe dzieci „z szałasu”. Na ich koszulkach publiczność

mogła odczytać te same imiona, jakie noszą absolwenci: Tomek, Iza, Andżelika, Dominika. Zapewne dla wielu

widzów dopiero w tym momencie cała historia nabrała sensu, stała się podróżą w czasie - od maluchów

z szałasu, poprzez uczniów szkoły podstawowej, do dorosłych z czasów współczesnych.



Przeprowadzono krótki wywiad na zasadzie niedokończonych zdań. Najbardziej

swobodnie wypowiadał się Tomek, aktualny wiceprezes pewnej instytucji.

Najbardziej stremowana okazała się Iza, która też osiągnęła dość znaczący

szczebel kariery zawodowej, a nie pochwaliła się nim, ani kilkoma kierunkami

studiów, jakie ukończyła. Za najważniejsze swoje osiągnięcie szkolne uznała fakt

zaproszenia jej na naszą scenę.

Trzecia abiturientka to znana i lubiana nauczycielka, której wypowiedź przerwało

połączenie z Londynem. Odezwała się kolejna była uczennica SP 22, Dominika,

która, po studiach w King’s College, pracuje jako naukowiec, zajmując się

badaniami nad lekami na raka. Oprócz garści wspomnień, przekazała aktualnym

uczniom radę, by odkrywali w sobie pasję zdobywania wiedzy i poznawania świata.

Rad kilku udzielili również absolwenci goszczący na scenie, po czym kolejne

połączenie, tym razem z Warszawą, zaskoczyło widzów. Odezwał się do nas

Bartosz Kwolek, zawodnik mistrzowskiej drużyny siatkarskiej, która we wrześniu

tego roku zdobyła złoty medal we Włoszech. Skromnie, ale z humorem, wspominał

lata szkolne w SP 22, dziękował byłym nauczycielom, zaś aktualnym uczniom

życzył udanego świętowania jubileuszu.



Zwieńczeniem gali była finałowa

piosenka w wykonaniu chóru, zaś

solistami, tym razem, okazali się

Pan Dyrektor, Janusz Banasiak,

oraz dwie nauczycielki

j. angielskiego – panie: Monika

i Ewelina. Na scenie pojawili się

pozostali wykonawcy biorący

udział w uroczystości. Wraz

z absolwentami, wprowadzili

nastrój beztroskiej zabawy.

„Szkoła” obracała się, ukazując

wszystkie swoje ściany, a na jej

tle stały małe dzieci z wielkimi

znakami zapytania.



Pan Dyrektor zaprosił wszystkich na urodzinowy tort.



Nasza gala się skończyła, ale ciąg dalszy

nastąpi. Czas popłynie dalej, odmierzając

kolejne lata. Znaki zapytania w finałowej scenie

odnosiły się do tego, co nieprzewidywalne-

dalszych losów i perspektyw Szkoły. Nie

wiadomo też, co wyrośnie z aktualnych uczniów

i jakich jeszcze absolwentów, nauczycieli czy

przyjaciół Szkoły umieścimy w galerii postaci

niezapomnianych.

Mamy nadzieję, że byliśmy „niewinni

i prawdziwi”, że będziemy wciąż „pełni wiary

i nadziei”, tak jak brzmiały pierwsze słowa

piosenki rozpoczynającej jubileusz, zaś gościom

i widzom daliśmy możliwość wzruszającej

podróży w przeszłość, niebanalnej zabawy

oraz chwili refleksji na tematy różne.


