
 

 

MasterChef w „Ósemce”! 
 

 

 

 

Działalność naszej szkolnej gazetki „Ośmiorniczka” chciałem rozpocząć 

jakimś spektakularnym artykułem, czy też relacją z jakiegoś super 

wydarzenia. Marzyłem, i pewnie nie tylko ja, o artykule, którego tytuł 

brzmiałby: „Szkoła Podstawowa nr 8 w Kielcach z 20 milionami euro 

dotacji na remont swojego budynku”. Takiego tytułu jednak nie mogłem 

dać, bo tej dotacji nie dostaliśmy... jeszcze. Może kiedyś, ale skoro  

już mowa o pieniądzach i rozpoczęciu działalności „Ośmiorniczki”  

z przytupem, to mam coś równie spektakularnego. Wywiad z osobą,  

której praca na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego  

w Kielcach jest warta każdych pieniędzy, albo inaczej... Ta osoba robi  

dla „Ósemki” tyle, że nie ma odpowiedniej sumy, aby zrekompensować  

jej poświęcenie.    

 



 

 

Urszula Dulnik dyrektor SP 8 w Kielcach najlepiej powinna się sklonować. 

Dlaczego? Dla dobra nauczycieli, pracowników, uczniów, rodziców i całej 

„Ósemkowej” społeczności, to po pierwsze! Po drugie dlatego, że na ten 

wywiad musiałem czekać i czekać! Na wolny termin Pani dyrektor rzecz 

jasna. Tak to już jest, jak się ma jedną głowę, ale na tej głowie ma się dwie 

szkoły. No właśnie, czy aby na pewno Pani dyrektor Dulnik ma tylko jedną 

głowę?  

 

Dzień dobry Pani dyrektor! 

 

Wchodź Robert, wchodź! Jeszcze chwilkę, tylko podpiszę te dokumenty 

dobrze? 

 

Dobrze... Nie mam wyjścia, muszę poczekać... 

 

No... Już jestem do Twojej dyspozycji. Chcesz się coś napić? Kawa, herbata? 

 

Nie dziękuję, czas nas goni... 

 

No właśnie, zaraz jadę z tymi dokumentami do Urzędu Miasta.  

Oj... na tę „Strycharską”, to trafiłabym już z zawiązanymi oczami wiesz? 

 

Podejrzewam Pani dyrektor. Możemy zaczynać? 

 

Pytaj, pytaj... 

 

Na początku naszej rozmowy chciałbym się upewnić czy aby na pewno ma 

Pani tylko dwie ręce, parę nóg oraz jedną głowę? 

 

(Pani dyrektor Dulnik wstała zza biurka) Uwaga! Pokazuję... dwie ręce, dwie 

nogi i jedna głowa, choć nieco już spuchnięta od obowiązków... (śmiech!) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A może od pomysłów i chęci? Tych Pani nigdy nie brak, a propos... 

Musiałbym to sprawdzić, ale jest Pani chyba jedynym dyrektorem w Polsce 

mającym pod swoimi skrzydłami dwie placówki oświatowe. Jak to jest dbać 

o dwie szkoły na raz? 

 

Czy jestem jedynym takim dyrektorem? Tego nie wiem, ale wiem, że nawet  

w Kielcach jest szkoła, która pracuje w dwóch budynkach, tylko, że dyrektor 

wspomnianej placówki ma do pomocy większą ilość swoich zastępców.  

Jak to jest pracować jako dyrektor w dwóch szkołach na raz? Jeszcze kilka 

tygodni temu nie byłam przygotowana na tego typu sytuację. Nie wiedziałam 

jak to jest i co gorsza... jak to będzie. Teraz już wiem! Okazało się, że nie taki 

diabeł straszny... Każdy dzień przynosi coś nowego, a ja każdego dnia uczę się 

tego nowego. Ciężka to praca, ale dobrze wpływa na moją sylwetkę, bo ciągle 

spaceruję między dwiema placówkami. To jest około 300 metrów w jedną 

stronę... 

 

Sugeruje Pani, że i ja powinienem mieć zajęcia w obydwu szkołach? 

 

Ja nic nie sugeruję... 

 

Tak Pani spojrzała na mój brzuch...  

 

(śmiech) Nie! Po prostu się zamyśliłam, bo coś mi się teraz przypomniało  

w związku z tą dziwną sytuacją... 

 

Co takiego? 

 

Bywa tak, że podjeżdżam do Ósemki samochodem, a potem zapominam,  

że podjechałam. Idę na piechotę, do Ósemeczki, potem wychodzę z Ósemeczki, 

rozglądam się po parkingu myślę sobie: Rany! Spod okien szkolnych dyrektorce 

samochód ukradli. Koniec świata! (śmiech!) Potem przypominam sobie, że stoję 

na parkingu przy budynku na ul. Hauke Bosaka i znów spaceruję.  

Tak jak powiedziałam... Tylko na zdrowie mi to wyjdzie.  

 

 

 

 



 

 

Z panią to zawsze wesoło, a a propos wesołości... Czy do „Ósemki”  

z ul. Hauke Bosaka uda się przenieść klimat z „Ósemeczki”  

przy ul. Karskiego? Wspomnę tylko, że to bardzo dobry klimat... 

 

Ja o tym marzę, choć zdaję sobie sprawę z tego, że całkowicie nie da się tego 

dokonać, a to dlatego, że zgadzam się z powiedzeniem, iż drzew się nie 

przesadza i tych starych i tych młodych, bo każde czuje się najlepiej w swoim 

macierzystym otoczeniu i tam gdzie wzrastało i dorastało. Duch szkoły  

i te wszystkie rzeczy, które się zaczęły na ul. Karskiego, już na zawsze zostaną 

w murach tego budynku. Natomiast wiele rzeczy materialnych  

i tych zachowanych w naszej pamięci postaramy się przenieść na niwę nowego 

budynku. Głęboko wierzę, że to się uda.   

 

Ci sami nauczyciele, pracownicy szkoły, no trochę nowych twarzy dołączyło 

do naszego zespołu, ale przede wszystkim nowy budynek i nowe 

doświadczenia. Przyzna Pani, że to nie były typowe wakacje ani dla Pani, 

ani dla pracowników szkoły, oraz dla uczniów i ich rodziców? 

 

Przyznaję, że to był wyjątkowy czas i wyjątkowe wakacje. Dość powiedzieć,  

iż nie potrafiłam ich w ogóle zaplanować. Wydawało mi się, że wszystko stanie 

się szybciej, łatwiej i wcześniej będziemy cieszyć się z wyników naszej pracy, 

bo wiedziałam, że każdego z nas tej pracy czeka sporo. Spodziewałam się,  

że już 22 czerwca będziemy mogli rozpocząć remont. Ku zdziwieniu wielu 

osób, w tym mojemu, tak się jednak nie stało. Do końca czerwca zapewniano 

nas, że Szkołę Podstawową nr 8 w Kielcach uda się przenieść w całości,  

że w budynku przy ul. Hauke Bosaka uczyć się będą klasy 0-8. Uwierzyliśmy, 

że obiecywana budowa stołówki znajdzie swoją metę, a my będziemy mogli 

cieszyć się obiektem na miarę XXI wieku. Początek lipca całkowicie 

zweryfikował nasze plany. Okazało się, że na większość pytań odpowiedź brzmi 

NIE, zamiast TAK. Musieliśmy wszystko przeorganizować...    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Czuje się Pani jeszcze silniejsza o takie doświadczenia? Czy takie chwile 

jednoczą radę pedagogiczną, rodziców i uczniów?  

 

Tu bez mrugnięcia oka powiem, że tak. Teraz jestem tego pewna i doskonale  

to czuję. Jestem silniejsza, choć nie zabrakło chwil zwątpienia, o których  

jak najszybciej chce zapomnieć. Nie warto o nich wspominać i powiem 

szczerze, że część z nich już wymazałam ze swojej pamięci. Moja rada 

pedagogiczna jeszcze bardziej przypomina monolit, który trudno będzie rozbić. 

Wszyscy nauczyciele zobaczyli jak wiele przynosi wspólny wysiłek. Przy okazji 

wspomnień o remoncie i przeprowadzce, nie mogę zapomnieć o ogromnym 

sercu podarowanym szkole  przez pracowników obsługi i administracji  

oraz rodziców uczniów naszej szkoły. Ich praca i zaangażowanie przerosła moje 

wszelkie oczekiwania. Powiedzieć, że to właśnie oni w te minione wakacje 

zostawili tu kawał życia, to jak nic nie powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję Wam 

bardzo kochani! Udało się! Zobaczyli to również Ci, którzy w to nie wierzyli. 

Razem zawsze raźniej! Zwłaszcza, kiedy oczy wszystkich, wspólnie 

pracujących, nie obserwują siebie nawzajem, tylko patrzą i to w jednym 

kierunku.     

 

Wiem, że w nowej siedzibie szkoły przy ul. Hauke-Bosaka powstaje 

stołówka szkolna na miarę XXI wieku. Pani dyrektor wspomniała  

już o tym w dzisiejszej rozmowie. Gdyby mogła Pani przybliżyć nam temat 

i wyjaśnić na czym polega ten XXI wiek na stołówce? 

 

Przede wszystkim wyposażenie tej stołówki, będzie świadczyć o nowoczesności 

tego miejsca, które znajdzie się co prawda w podziemiach budynku,  

ale wszystko jest zgodne z prawem oraz przepisami przeciwpożarowymi, 

sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy. Zresztą, jesteśmy już po kontrolach tych 

instytucji, które zakończyły się dla szkoły pomyślnie. Wracając do tego XXI 

wieku na stołówce, to będziemy mieli tutaj tę klasyczną kuchenną „wyspę”. 

Świadczy to o tym, że całe gotowanie będzie się odbywało na środku  

tego pomieszczenia... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Czyli jak w nowoczesnych programach kulinarnych? 

 

Dokładnie tak! Oprócz tej innowacji mnóstwo miejsca będzie przeznaczone  

na tzw. magazyn suchy, na obierki, czego nie mieliśmy w siedzibie  

przy ul. Karskiego. Także powtórzę wyposażenie, wyposażenie i jeszcze raz 

wyposażenie. To będzie świadczyć o tym XXI wieku. 

Czyli co? Będziemy mieli MasterChefa w „Ósemce”? 

 

Będziemy mieli Masterchefa w Ósemce, a tak już zupełnie na poważnie,  

to takiego szefa kuchni będziemy szukać. Jednego już mamy, ale w nowej 

stołówce zatrudnienie się zwiększy    

 

Może Pan Robert Makłowicz, w końcu niedawno stracił posadę w telewizji 

publicznej... 

 

Zostawiam to Tobie. Wiem, że załatwisz te rozmowy z Panem Robertem 

(śmiech) 

 

A kto ma się dogadać z Robertem, jak nie drugi Robert?! Oczywiście,  

że załatwię! (śmiech) Zanim jednak to zrobię, chciałbym dopytać kiedy 

będziemy mogli powiedzieć, że szkoła działa w pełni sprawnie?  

Że ma u siebie wszystkie klasy od zerówki do klas VIII? Kiedy skończy się 

remont II piętra i stołówki? 

 

Z ostatecznymi ruchami niestety będziemy musieli się wstrzymać i uzbroić  

w cierpliwość. Już teraz wiem, że rok szkolny 2020/21 to trwający jeszcze 

remont. Główne prace skupią się wokół wspomnianej już dziś kuchni  

oraz stołówki. Od września 2021 roku w całości będziemy mogli realizować  

i prowadzić zajęcia edukacyjne. W pełni wyremontowane będą tu wtedy 

kuchnia, świetlice i sale.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dobrze wie Pani o konkursie dziennikarskim ogłoszonym dla uczniów 

naszej szkoły, którego temat brzmi >>„Ósemka”, czy „Ósemeczka”?  

Czyli dlaczego warto było się przeprowadzić?<< Chciałem Panią zapytać 

czy mogłaby Pani odpowiedzieć mi na to pytanie? A może się Pani z tym  

w ogóle nie zgadza? I nie warto było się męczyć, dźwigać malować?  

 

Na pewno było warto. Na pewno dla dzieci i młodzieży. Zmiana planu  

to pierwsze co przychodzi mi na myśl. Nikt tutaj nie przebywa w szkole  

do godziny 17. Ta poprawa warunków nauki i czasu pracy od 8 do 15 wpłynęła 

również na dobry nastrój uczniów naszej szkoły, to widać  po ich twarzach.  

Tak naprawdę ostatnie dwie godziny lekcyjne zazwyczaj realizowane są  

w klasach VII i VIII. Wszechstronność korytarzy tej szkoły również pozwala mi 

cieszyć się widokiem ósmoklasistów, którzy potrzebują przestrzeni, trochę 

intymności, wymiany zdań i poglądów. Warunki w tym budynku, dają im  

te możliwości. To też mnie bardzo cieszy, jako dyrektora. Kolejna kwestia 

godna uwagi, to sala gimnastyczna. Nareszcie dzieci mogą spełniać swoje 

sportowe pasje. Tu mamy przestrzeń. Nowy budynek szkoły ma potencjał,  

a ja jako dyrektor mam zamiar ten potencjał dla szkoły wykorzystać. Obiecuję 

to jako gospodarz, dyrektor, pedagog i wreszcie jako Urszula Dulnik.  

Ci co mnie znają, wiedzą, że ja zawsze dotrzymuję słowa. Głęboko wierzę  

w zmiany dla Ósemki... oczywiście tylko na lepsze. Dlatego odpowiadając  

na pytanie... Tak było warto. Warto było podjąć to ryzyko. 

 

 Spogląda Pani na zegarek, to ja już nie zatrzymuję... 

 

Jeszcze chwilkę mam... 

 

Ale tak dużo mówiła Pani o tej kuchni, że ja już zgłodniałem... 

 

(śmiech) To biegnij jeść w takim razie! 

 

Dziękuję za rozmowę... 

 

Dziękuję bardzo!  

 

 

Rozmawiał Robert Majchrzyk 

 


