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NASZ KOLEJNYNUMER...
Znowu udało się! Jest kolejny numer Czar-
niecki News. Wreszcie jest. Mimo trudnej 
sytuacji sanitarnej. Mówimy do Was, o Was 
i dla Was. Tak jak obiecywaliśmy piszemy
o sprawach szkoły i o szkole, jednym sło-

wem o nas. Liczymy na Wasze wsparcie, na 
wasze sugestie, pomysły, podpowiedzi
i ...krytykę. Czytajcie i piszcie do nas.

e-mail: Cz-News@poczta.wp.pl

ROZMOWA Z.....

Rozmawiam z dyrektorem 46 Liceum Ogólno-
kształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

z p. Markiem Nocułą

  

CNews: Dziękuję w imieniu Redakcji, że mimo trudnej 
sytuacji i natłoku obowiązków, znalazł Pan dla 
nas czas. Przechodzę więc od razu do pierwszego 
pytania. Czy chciał Pan zostać dyrektorem?

Dyrektor Marek Nocuła: Właściwie to nie. Był moment, 
że chciałem zarządzać ludźmi, ale nie od ra-
zu się to udało. 

CNews: Kiedy Pan podjął tę decyzję? 

MN: Pojechałem na obóz jako opiekun. W pew-
nym sensie spodobało mi się. Postanowiłem, 
że jest to pewien pomysł na życie. 

CNews: Od kiedy jest Pan dyrektorem? 

MN: Pierwszy raz dyrektorem zostałem w 1996 
roku. Dyrektorem Czarnieckiego jestem od 
2005 roku.

CNews: Kim chciał Pan być w dzieciństwie? 

MN: Jeśli mam odpowiedzieć szczerze, to bandy-
tą. Na szczęście nie udało mi się. We 
wszystkich westernach, kowboje zawsze 
mieli dużo pieniędzy. 

CNews: Jak Pan widzi funkcjonowanie szkoły w najbliż-
szych miesiącach.

MN: Teraz wszystko jest w rękach rządu. Pomimo 
lockdownu, staramy się, aby nauczanie wy-
glądało w miarę normalnie. 

CNews: Czy planuję Pan zmiany w szkole?

MN: Na razie nie planuję. 

CNews: Czemu nie ma refundowanych podręczników?

MN: To pytanie do ministerstwa edukacji. Miały 

Dominika 
Osuch*

Dyrektor Marek Nocuła na pieszej wycieczce w Lasku Kampinoskim z klasą 1anp.
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być, a co się stało, że nie ma to nie wiem. 
Ja bardzo bym chciał, żeby była taka moż-
liwość.

CNews: Czy będzie strefa odpoczynku? 

MN: Wydaje mi się, że to dobry pomysł. Można by
stworzyć nawet na boisku. W szkole jest to 
trochę bardziej skomplikowana, przez brak 
dostępnego miejsca.

CNews: Dziękuje za rozmowę.

*Dominika Osuch jest uczennicą klasy IIcp

WASZYM ZDANIEM.....

Kolejny raz zapytaliśmy młodzież w naszej szkole o jej zdanie.

Tym razem o zajęcia pozalekcyjne. Poniżej wyniki..

rzeprowadziliśmy ankietę dotyczącą 
zajęć pozalekcyjnych. W ankiecie 
brały udział osoby w wieku liceal-
nym 13 - 18 lat. Na pytanie ,,Jaka 
tematyka zajęć najbardziej Cię inte-

resuje?’’ większość uczestników zagłosowała na 
literaturę/dziennikarstwo, bo aż 109 na 294 re-
spondentów. Następnie, najbardziej interesującą 
tematyką zajęć wydał się sport - 84 osoby, jednak 
najmniejsze zainteresowanie spłynęło na nowe 
technologie - 46 osób. Następne pytanie brzmiało 

,,W jakich zajęcia pozalekcyjnych spośród wy-
mienionych najbardziej chciałbyś uczestniczyć?’’. 
Do wyboru były warsztaty literackie, warsztaty 
dziennikarskie, warsztaty fotograficzne, warsztaty 
przyrodnicze, zajęcia informatyczne oraz inne. 
Największą popularnością cieszą się zajęcia foto-
graficzne - 111 osób. Następnie największe zain-
teresowanie uzyskały warsztaty dziennikarskie -
91 osób. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy-
ły zajęcia informatyczne - 34 osoby i warsztaty 
literackie - 35 osób.

Wyniki ankiety na temat zajęć pozalekcyjnych w ujęciu graficznym:

Co chciałbyś robiĆ w ramach zajęć pozalekcyjnych

P
Gabriela 
Sobków*

Łucja 
Kwapisz*




















