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Z Dyrektorskich przemyśleń:

1. Mądry człowiek uczy się na
własnych błędach, a na cudzych
uczy się bardzo mądry.
(R. Dean)

2. Prawdziwi wielcy ludzie
wywołują w nas poczucie, Ŝe sami
moŜemy stać się wielcy.
(M. Twain)

Zespół: Wojtek Pieczka, Klaudia Wodniok
Sonia Banach ,śaneta Homan
Współpraca: mgr BoŜena Kulińska,
mgr Sebastian Papuga

Pod opieką:
mgr Ewa Maj
mgr Barbara Michniak

PRZECIEK

Wybrane przysłowia o listopadzie
Deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w styczniu zapowiada.

Dwudziesty pierwszy listopada pogodę zimy zapowiada.
Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.
W listopadzie kapusty pełne kadzie.
W listopadzie goło w sadzie.
W listopadzie grzmi, rolnik wiosną śni.
W listopadzie goło w sadzie.

Kalendarium listopadowe
1 listopada - Wszystkich Świętych
2 listopada – Dzień Zaduszny
5 listopada – Urodziny Kevina Jonasa
11 listopada – Święto Niepodległości
13 listopada – Urodziny Julii Kamińskiej
16 listopada – Dzień Tolerancji
21 listopada – Światowy Dzień Bez Telewizji
30 listopada - Andrzejki
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Książka Winfrieda Hahn pt. ” Zaburzenia w świetle Biblii ” wydana została przez wydawnictwo Koinonia. Stanowi zbiór odpowiedzi na pytania:
Jak praktycznie pomóc osobie chorej psychicznie?
Jak zrozumieć osobę cierpiącą na skutek różnorodnych zaburzeń psychicznych?
Jak udzielać praktycznej pomocy w zależności od rodzaju choroby?
Jak odbudować zniszczoną umiejętność ufania i tworzenia więzi?
Jak odbudować poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości?
W dzisiejszych czasach coraz więcej osób cierpi z powodu depresji, lęków, nerwicy, schizofrenii lub zaburzeń osobowości. Według autora proces wyleczenia może polegać nie tyle na zastosowaniu różnorodnych technik psychoterapeutycznych czy metod duchowych, ile na praktycznych krokach, dla których drogowskazem jest Pismo Święte. W książce znajdują się również fachowe informacje na temat różnorodnych zaburzeń psychicznych, od nerwicy czy de-

UWAGA!!!
Organizujemy
Kiermasz Mikołajkowy.
Do 3. XII. moŜemy przynosić
fanty na kiermasz do Biblioteki.
Uzyskane środki przeznaczymy
na paczki świąteczne
dla potrzebujących uczniów.
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Pyszne ciasto orzechowe
Składniki:
- 0,5 kg mąki,
- 20 dkg cukru,
- 20 dkg masła,
- 2 jajka,
- 2 łyŜki miodu,
- 2 łyŜki mleka,
- 2 łyŜeczki sody,
- 1,5 słoika dŜemu.
Zagnieść masło, cukier, jajka, miód, mąkę oraz sodę rozpuszczoną w mleku.
Powstałe ciasto podzielić na dwie części.
Jedną część ciasta rozwałkować i ułoŜyć na blasze. Posmarować ciasto dŜemem.
Drugą część ciasta równieŜ rozwałkować i ułoŜyć na warstwie z dŜemem.
· 30 dkg orzechów włoskich,
· 10 dkg cukru,
· 12 dkg masła,
· 2 łyŜki miodu.
PowyŜsze składniki masy orzechowej przesmaŜyć na patelni. Masę rozsmarować na powierzchni ciasta.
Ciasto piec ok. 30 minut w temperaturze 160-170 0C, później zmniejszyć na 150 0C..
Po wystudzeniu polać czekoladą lub polewa czekoladową.
Smacznego!

Łasuch

Motyw świńskiej grypy w twórczości Witkacego
Głośne skrzypienie kredy wyrwało mnie z zadumy.
Na tablicy pojawił się temat, obok którego nie moŜna było
przejść obojętnie i... bez słownika wyrazów obcych:
Diagnoza stanu społecznego
w „Szewcach” Stanisława Witkiewicza.
CóŜ, nie pierwszy raz język polski stawał się niezrozumiały
dla większości obecnych.
- Zanim przejdziemy do tematu lekcji – odezwał się nauczyciel – chciałbym wam przekazać kilka waŜnych informacji.
- Nieźle, pomyślałem sobie.
W najgorszym wypadku pięciominutowe
odroczenie, w najlepszym – kwadrans relaksu dla szarych
komórek, które juŜ od samego rana wykazywały spore zmęczenie. Trudno dociec, czy spowodowała je zbyt wczesna
pora, czy moŜe wysokie stęŜenie metali cięŜkich
w śląskim powietrzu.
- W związku ze zbliŜającą się do nas epidemią wirusa A/
H1N1, tak zwanej świńskiej grypy – kontynuował belfer –
naleŜy podjąć wszelkie środki ostroŜności, aby ograniczyć
jego rozprzestrzenianie się.
W porządku, wygodniej rozsiadłem się na krześle, podejmujmy i ograniczajmy. Byłem zupełnie spokojny. Wtedy
dopiero się zaczęło. Nauczyciel roztoczył przed nami wizję
czarniejszą od przepowiedni Majów na rok 2012.
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Aby przetrwać najbliŜsze dni, naleŜy myć ręce równie
często, jak Lady Makbet, kichać do rękawa, jeŜeli akurat jest
długi, unikać bliskich kontaktów trzeciego stopnia (moja
dziewczyna nie będzie zadowolona), trzymać ludzi na dystans... Przed zachorowaniem na grypę uchroni nas takŜe
zdrowy tryb Ŝycia. Musimy o siebie zadbać: odpowiednio się
ubierać, preferowane oczywiście ciuchy firmowe; duŜo sypiać, chyba jednak samemu; być aktywnym fizycznie, tego
punktu nie zrozumiałem; unikać stresów, co wyklucza jednak
pobyt w szkole; pić duŜo płynów, popieram w stu, a nawet w
czterdziestu pięciu procentach; no i zdrowo się odŜywiać, co
sugeruje likwidację szkolnego sklepiku.
Po przyswojeniu sobie kilku pierwszych zaleceń, doszedłem do wniosku, Ŝe wszystkiego i tak nie zapamiętam. Niektórzy wpadli na pomysł notowania, spryciarze, inni mądrym
spojrzeniem dawali do zrozumienia, Ŝe ich wiedza z zakresu
medycyny jest wystarczająca, aby zrobić habilitację. Pierwszy kwadrans lekcji minął, urzeczywistniła się optymistyczna
wersja zdarzeń. Nauczyciel wreszcie podjął temat zajęć:MoŜemy juŜ wrócić do Witkacego i jego katastroficznej wizji
ludzkiej przyszłości.
Niepewnie spojrzeliśmy po sobie, szukając w oczach towarzyszy zrozumienia i oparcia. Na naszych twarzach zaczęło odmalowywać się przeraŜenie. Diagnoza została postawiona, świńska grypa dotarła i do nas.
S.

PRZECIEK

„ANDRZEJKI;)”

Zmienia się sposób obchodzenia tzw. „Andrzejek”. Dzisiaj mają charakter zabawy.
Kiedyś był to wieczór gdzie :
 Lano wosk na wodę. Z uformowanych w ten sposób figur odczytywano
pod światło, co cień pokaŜe, np. jaki zawód będzie miał chłopiec w
przyszłości itd…
 Dziewczyny rzucały but za siebie. Odwrócony do drzwi noskiem zapowiadał szybkie zamąŜpójście.
 Obierano jabłka, a z obierek odczytywano pierwszą literę imienia przyszłego męŜa.
 Co przyśniło się w wigilię świętego Andrzeja, to miało się spełnić.
 Wieczorem panny wychodziły na podwórko i ze słomianego dachu wyrywały garść słomek. Jeśli była ich parzysta ilość, wróŜyło to zamąŜpójście.
 Puszczano na wodę dwa listki mirtu. JeŜeli zetkną się, wkrótce będzie
wesele.
 Zdejmowano lewe buty, który but pierwszy dojdzie do drzwi, ta dziewczyna wyjdzie za mąŜ.
Bardzo popularne były przysłowia, np.:

"Na św. Andrzeja dziewkom z wróŜby nadzieja",
"Noc Andrzeja św. przyniesie nam narzeczonego".

Przed nami noc Andrzejkowa, wieczór spotkań z przyjaciółmi i przed nami

Adwent…wyciszenie!
Sonia
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„Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna,
Co mi Ŝywemu na nic.....tylko czoło zdobi;
Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna,
A was, zjadacze chleba – w aniołów przerobi”

2009 rok został Uchwałą Sejmu RP ogłoszony Rokiem Juliusza Słowackiego, w
roku tym przypada bowiem dwusetna rocznica urodzin, a zarazem sto sześćdziesiąta
rocznica śmierci poety.
To Juliuszowi Słowackiemu w duŜej mierze zawdzięczamy przetrwanie duchowe i narodowe pod zaborami, to na poezji Słowackiego dojrzewały patriotycznie całe
pokolenia Polaków w XX wieku.
Dla uczczenia pamięci poety odbywa się w kraju i za granicą szereg imprez
koncentrujących refleksje wokół dorobku Słowackiego.
W ramach obchodów Roku Słowackiego Towarzystwo Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział Katowice ogłasza Konkurs Recytatorski poświęcony obchodom Roku Juliusza Słowackiego.
1. Organizatorami Konkursu są: biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych im. R.
Mielczarskiego w Katowicach oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich Oddział Katowice.
2. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.
3. Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego wybierają jeden, dowolny tekst poety
(liryka, proza poetycka, monolog dramatyczny).
4. Czas recytacji wybranego utworu nie moŜe przekroczyć trzech minut.
5. Interpretacja zostanie oceniona przez Jury Konkursu wg kryteriów:
- jakość doboru tekstu pod względem moŜliwości wykonawczych uczestnika
- interpretacja utworu, sposób wykonania
- ogólny wyraz artystyczny
6. Zgłoszenia uczestnictwa naleŜy kierować w terminie do 27 XI 2009 roku
na adres: Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego,
ul. Krzywoustego 13, 40 – 870 Katowice, e-mail: mielczarskizsz@tlen.pl tel/
fax 32 2543 650, 32 2543 048
7. Finał Konkursu odbędzie się 8 XII 2009 r. w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach.
8. Reprezentacja jednej szkoły moŜe liczyć maksymalnie trzech uczestników.
9. Uczestników konkursu zobowiązuje się do przedstawienia komisji konkursowej tekstu recytowanego utworu.
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WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI
JULIUSZA SŁOWACKIEGO

1. Nazwa szkoły, adres, tel./fax…………………………............
.................................................................................................
2. Nazwiska i imiona uczestników…………………...................
3. Tytuły wybranych tekstów…………………………….

Targi KsiąŜki w Krakowie to:
– prezentacje wydawnictw
– spotkania, prelekcje i pokazy w salach seminaryjnych
– konkursy
– wystawy
– spotkania poza terenem Targów

W tym roku Targom KsiąŜki w Krakowie
towarzyszył Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada – projekt
Miasta Kraków, Fundacji "Tygodnika Powszechnego", Krakowskiego Biura Festiwalowego.
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co roku zabrały nas do urzekającego świata ksiąŜki, a poeci, pisarze, publicyści i dziennikarze mówili o swojej pracy i
twórczych inspiracjach w wielu magicznych
miejscach Krakowa. W ramach Targów tradycyjnie juŜ odbyły się liczne konferencje, seminaria,
spotkania branŜowe, a takŜe spotkania ze znanymi osobowościami świata kultury.

13. Targi KsiąŜki w Krakowie odwiedziło
ponad 25 tys. zwiedzających.
Wzięło udział ponad 400 autorów oraz
479 wystawców.

Barbara Michniak
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Ocieplenie klimatu, powiększanie się
dziury ozonowej, grypa A/H1N1, ptasia
grypa, choroba wściekłych krów, globalna
katastrofa... Obywatelu – musisz się bać!
W czasie, kiedy zastraszone społeczeństwo usilnie szuka swojego miejsca na
ziemi, koncerny farmaceutyczne zbijają
kasę przy współpracy Ŝądnych sensacji
mediów. Grupy naukowców będący na
usługach określonych ugrupowań politycznych opracowują futurystyczną przyszłość
Ziemi...
„Pod koniec lat 80. tracący na
znaczeniu socjaliści, będący w cieniu
reformatorskich sukcesów brytyjskiej
premier Margaret Thatcher i prezydenta
Ronalda Regana, zaczęli szukać nowego
punktu odniesienia, który by ich zjednoczył. Uzgodniono, Ŝe problemem takim
będzie globalna zmiana klimatu. Zaczęto
straszyć opinię publiczną apokaliptyczną
wizją kataklizmu klimatycznego, który
niechybnie czeka Ziemię, jeŜeli człowiek
nie zaniecha eksploatacji środowiska naturalnego. Tym samym głównym wrogiem
ekologów stał się sam... człowiek.” – czytamy w Gazecie Polskiej (Nr 49/3.XII
2008r.).
Jeszcze w latach 70. klimatolodzy debatowali nad zagroŜeniami wynikającymi z nadmiernego oziębiania się klimatu Ziemi, by w
ciągu niespełna dwudziestu lat zmienić
zdanie na rzecz... jego
ocieplenia.
Ogłoszony
w 1992 roku tzw.
Apel Hailderberski
(protest uczonych
opublikowany z okazji Szczytu Ziemi w
Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r.), podpisany przez ponad 4 tysiące najwybitniejszych uczonych ze 106 krajów świata, w
tym 72 noblistów, został zablokowany
przez... ekologów.
Autorzy Apelu wskazują, iŜ
"największym zagroŜeniem dla Ziemi jest
ignorancja i ucisk, a nie nauka, technologia - ani nawet przemysł. Te ostatnie są
natomiast niezastąpionymi narzędziami,
zdolnymi do ukształtowania przyszłości
ludzkości, wolnej od głównych problemów świata, takich jak przeludnienie, głód
i choroby."
W 1998 roku ponad 17 tysięcy
naukowców z całego świata podpisało
tzw. Petycję Oregońską, w której jednoznacznie stwierdzają, Ŝe nie istnieją dowody naukowe, Ŝe gazy uwalniane do atmosfery w wyniku działalności człowieka
spowodują zmiany klimatu i doprowadzą
do globalnej katastrofy. Profesor Frederic
Seitz, były prezes Amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk i pracownik Oregon
Institute of Science and Medicine, nazwał
oficjalne raporty o globalnym ociepleniu
“największym korupcyjnym wyborem
danych złoŜonych do druku.” Według
badaczy z National Climatic Data Center
(USA) rok 2008 był najzimniejszym od
1997, a pokrywa lodu na Antarktydzie
wzrosła o niemal 100 tys. km kwadratowych, co potwierdzają obserwacje satelitarne.

Globalne ocieplenie, które stało się
nową religią wyznawców ekologizmu, działa jak
straszak na narody świata... Obywatelu – musisz
się bać! WaŜniejszymi od człowieka są storczyki,
jarząbki i „jeŜo-Ŝabki” udające się na tarło. Problemem stała się budowa obwodnicy Augustowa
przez Dolinę Rospudy. Nie istotnym jest, Ŝe
przez Augustów przejeŜdŜa drogą S8 około
15.000 pojazdów na dobę, a sama trasa jest obecnie pierwszą w regionie pod względem wypadków i ofiar. Rocznie liczy się tam około 130
wypadków w tym ponad 60 ofiar śmiertelnych i
180 rannych. No, cóŜ...
Grypa A/H1N1, ptasia grypa, choroba
wściekłych krów - to osobna bajka... Skąd pojawiają się nagle podobne wirusy? Skąd nagle
pojawiły się „pszczoły zabójcy”? To owoc manipulacji genetycznych dr. Warwicka Kerra z Brazylii, któremu genetyczna krzyŜówka afrykańskich i europejskich pszczół dosłownie wymknęła się spod kontroli i rozpoczęła śmiertelną ekspansję w obu Amerykach. Grypa A/H1N1, ptasia
grypa...
Obywatelu – musisz się bać, by... odwrócić swoją uwagę od rzeczy zasadniczych!
Troszczymy się o Ŝabki, a rocznie na świecie
zabija się 42 miliony nienarodzonych dzieci
(Raport WHO 2007). Krzyczymy, by nie wycinać
drzew pod obwodnicę w Dolinie Rospudy, a w

okazji II Światowego Kongresu Przeciwko Handlowemu Wykorzystywaniu Małoletnich, odbywającego się w 2001 roku w Jokohamie
(Japonia), podaje, Ŝe 1 mln dzieci – zwłaszcza
dziewczynek – pracowało w przemyśle seksualnym. Dziś przynajmniej 1,2 mln dzieci prostytuuje się tylko w Południowo-Wschodniej Azji.
Najbardziej dotknięte tym procederem są Indie,
Tajlandia, Tajwan i Filipiny. Omawiana tu prostytucja nie jest własnowolna. Związana jest z
handlem uprawianym przez organizacje przestępcze, a sam przemyt dzieci to najszybciej
rozwijająca się dziedzina przestępczości zorganizowanej... Według ONZ na przemycie osób
dorosłych i dzieci zarabia się rocznie od 7 do 10
mld. dolarów. To trzeci najbardziej dochodowy
biznes na świecie po przemycie narkotyków i
handlu bronią...
Bójmy się wreszcie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który orzekł, Ŝe zawieszone we włoskiej
szkole krzyŜe to naruszenie „prawa rodziców do
wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.” Ksiądz kard. Stanisław Dziwisz metropolita krakowski - zwrócił uwagę, Ŝe orzeczenie Trybunału budzi powaŜne obawy o przyszłość wolności religijnej w Europie. Z kolei
ksiądz dr. Marek Dziewiecki – psycholog, krajowy duszpasterz powołań – w jednym z wywiadów, tak komentuje zaistniałą sytuację: „Tego
typu
wyrok
oznacza kiepsko maskowaną walkę z
chrześcijaństwem, a jego
uz a s a dni eni e
jest przewrotne. Zakazywać
wieszania
krzyŜy w krajach chrześcijańskich, ze względu na ateistów, to
jakby zakazywać pokazywania zdjęć małŜeństw
i rodzin ze względu na aktywistów gejowskich.
Brak znaków religijnych w przestrzeni publicznej to (...) sugerowanie, Ŝe w danym społeczeństwie Ŝyją sami ateiści. (...) Jeśli ulegniemy
standardom „wolności” w wersji sędziów Trybunału w Strasburgu, to wkrótce zakaŜą nam
nawet gromadzenia się w katakumbach.”

Tytuł: Obywatelu – musisz się bać!
Autor: Marek Kaniewski
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milczeniu czytamy podobne raporty...
Czego się bać? Bójmy się działań firmy farmaceutycznej NEOCUTIS, specjalizującej
się w dermatologii, która jako składników niektórych swoich produktów uŜywa komórek pobranych z ciał ofiar aborcji. Organizacja Children of
God for Life, która odkryła proceder, twierdzi, Ŝe
firma stosuje ten komponent m.in. przy produkcji
kremów, które mają zapobiegać starzeniu się
skóry. Firma samą aborcję nazywa
„przetransferowaniem embrionu poza organizm
matki"...
Bójmy się zglobalizowanej prostytucji,
jako nowej formy niewolnictwa. Ron Poulin,
profesor socjologii z Ottawy (Kanada) pisze: „W
ciągu ostatniego trzydziestolecia zauwaŜa się w
krajach południowej półkuli zawrotny wzrost
prostytucji oraz handlu kobietami i dziećmi z
przeznaczeniem do prostytucji. Wzrasta takŜe
prostytucja coraz młodszych dzieci wykorzystywanych w handlu pornografią. (…) Prostytucyjny
przemysł młodocianych wykorzystuje ich 400
tys. w Indiach, 100 tys. na Filipinach, między 200
a 230 tys. w Tajlandii, 100 tys. na Tajwanie i
między 244 a 325 tys. w Stanach Zjednoczonych.
W Chinach prostytuujących się dzieci jest od 200
do 500 tys.; w Brazylii od 500 tys. do 2 mln. 35
procent prostytutek KambodŜy stanowią dziewczyny poniŜej 17 lat, a 60 procent prostytuujących się w Europie Albańczyków – to małoletni”.
W 1996 r. raport Rady Europy szacował, Ŝe 100
tys. dzieci ze Wschodniej Europy prostytuowało
się w Europie Zachodniej. Raport UNICEF z

Warto w tym miejscu pamiętać, Ŝe
„wojujący rodzice”, którzy złoŜyli skargę są
ateistami. Ojciec dziecka naleŜy do Włoskiego
Związku Ateistów, Agnostyków i Racjonalistów
(UAAR). W zeszłym roku włoscy ateiści protestowali przeciwko nadaniu lotnisku w Bari imienia Jana Pawła II. Ateistom nie podoba się,
Ŝe włoska telewizja w porze najwyŜszej oglądalności emituje „kosztowne inscenizacje biblijne”.
Bicie dzwonów to dla nich... „akustyczne zanieczyszczenie środowiska”.
Tak, więc czy mamy obawiać się
ocieplenia klimatu i świńskiej grypy? Jednoznacznie nie! Obawiajmy się raczej działań
wymierzonych w człowieka i chrześcijański
system wartości.
Jezus Chrystus powiedział: „Świat
(...) mnie nienawidzi, poniewaŜ ja świadczę o
nim, Ŝe czyny jego są złe” (Ewangelia Św. Jana
7/7). I chyba coś w tym jest...

PRZECIEK

11 LISTOPADA –
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 12 listopada br. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji święta 11 listopada. Tego dnia w 1918 r., dzięki Józefowi Piłsudskiemu - Polska Odzyskała Niepodległość i znów pojawiła się na mapie Europy.
Akademia odbyła się w świetlicy szkolnej i została przygotowana przez klasę 2 B Hotel i 3 A
Hotel pod opieką nauczyciela historii – Pana mgr Leszka Sokołowskiego. Uczniowie przedstawili historię tamtych czasów, mogliśmy równieŜ zobaczyć krótką prezentację, która była poprzeplatana wierszami oraz wojskowymi pieśniami patriotycznymi.
Sonia

Co nam w duszy gra...

Napój przeciwgrypowy

Składniki:

Sercem moim
zawładnąłeś
myśli moje
Pochłonąłeś.
Twoje słowa
mnie frapują,
jednocześnie
ekscytują...

4-6 goździków
Szczypta imbiru
1-2 ząbki czosnku
ŁyŜeczka miodu
Kilka kropel cytryny

Przyrządzamy:
4-6 goździków, szczyptę imbiru oraz 1-2 ząbki czosnku
zalewamy szklanką gorącej wody, po 2 min dodajemy
łyŜeczkę miodu i cytrynę.

Sposób uŜycia:
Pijemy napój ciepły i tyle ile zachodzi potrzeba , nawet
kilka szklanek dziennie.

wilczyca ;)
„Zapobiegliwa”
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- Pani Dyrektor dała mi juŜ szansę dwa lata temu,
kiedy to w ramach zastępstwa miałem przyjemność
poznać obecną 3ah, 3bh i 4bte. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczniów tych klas i Ŝyczę powodzenia w czasie matury. Potem zmieniła mnie Pani prof.
Hebda, ale kiedy tylko pojawiła się taka moŜliwość,
wróciłem i znowu uczę dwie klasy pierwsze oraz drugą. Historia lubi się powtarzać.
- Co sądzi Pan o naszej młodzieŜy? Czy jest Pan zadowolony z pracy z nią?

Krótko przycięte włosy, lekki zarost na
młodej twarzy, strój, który daleki jest od
nazwania go oficjalnym...

- Uczniowie są w porządku. Myślę, Ŝe musi upłynąć
trochę czasu, zanim będą w stanie zaufać nauczycielowi i w pełni się przed nim otworzyć, czy po prostu
pozwolić się poprowadzić. Większość jednak wie juŜ,
Ŝe wszystko co robi
w szkole, robi dla siebie. Świadomość tego jest bardzo waŜna.

- Nie wygląda Pan jak typowy nauczyciel języka polskiego.

- Co chciałby Pan osiągnąć jako nauczyciel języka
polskiego?

- Czyli?

- Przede wszystkim chciałbym dobrze przygotować
naszych wychowanków do matury, poniewaŜ etap
prób i błędów zaczyna się juŜ w klasie pierwszej. Ponadto pragnąłbym przekonać uczniów do literatury,
udowodnić im, Ŝe czytanie daje wielką przyjemność i
satysfakcję.
Chciałbym, aby odkryli i zachwycili się
światem ukrytym za
słowem. Niektórzy
nie mają pojęcia o
jego istnieniu, trzeba im wskazać drogę i zachęcić.

- Przygarbiona chudzina w okularach
z grubymi szkłami, które dowodzą przeczytania
tysięcy ksiąŜek.
- Faktycznie, chyba nieco odbiegam od tego
wizerunku, chociaŜ kilka ksiąŜek
udało mi się w Ŝyciu
przeczytać
(śmiech). Najczęściej mylono
mnie z wuefistą
czy... studentem.
A jeŜeli chodzi o
mój strój, to musi
być
wygodny i tyle.
Nie lubię garniturów,
krawatów i białych koszul
z długim rękawem. Taki ubiór krępuje moje
ruchy, czuję się w nim sparaliŜowany.
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- Plusy i minusy zawodu nauczyciela według

- Jak więc to się stało, Ŝe został Pan polonistą?
- CóŜ... zawsze bardzo lubiłem literaturę. Do
biblioteki byłem zapisany od szóstego roku Ŝycia. Myślę, Ŝe cała reszta wzięła się właśnie z
tego. RozwaŜałem trzy opcje: historię, wychowanie fizyczne i filologię polską. ZwycięŜyła
miłość do ksiąŜek.
- A co zdecydowało o tym, Ŝe podjął Pan pracę
właśnie w naszej szkole?

Pana?
- Zdecydowanym plusem jest oczywiście kontakt z
młodzieŜą, od której samemu moŜna się wiele nauczyć i która sprawia, Ŝe człowiek nie starzeje się tak
szybko. Natomiast do minusów zaliczyłbym ogrom
pracy, jaki musimy wykonywać w domu i, związany
z tym, notoryczny brak wolnego czasu.
- A kiedy juŜ znajdzie Pan ten wolny czas, to poświęca go Pan na...?
- Wolne chwile staram się wykorzystać maksymalnie,
co nie jest trudne, zwaŜywszy, Ŝe mam wiele zainteresowań. Przede wszystkim czytam, oglądam filmy,
uprawiam sport i turystykę górską – uwielbiam Beskidy. NaleŜę do ludzi, którzy nie wiedzą, co to nuda.
- Dziękuję za rozmowę.
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