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GAZETA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  
IM. W. KORFANTEGO W KATOWICACH 

wydawana w Pałacu Młodzieży w Katowicach 
 

Z Dyrektorskich przemyśleń: 
 

„Prawdziwa przyjaźń przychodzi wtedy, 
gdy cisza między dwojgiem ludzi im wy-
starcza” 
                          (D.R. Koontz) 
 
„Cały świat usuwa się z drogi człowieko-
wi, który wie dokąd idzie.” 
                                   (B. Disrach) 
 
„Włóczęga: człowiek, który nazwałby się 
turystą, gdyby miał pieniądze” 
                                      (J. Tuwim) 

 



PRZECIEK 

2 

Kalendarium grudniowe 
 

4 grudnia - Barbórka 
6 grudnia – Mikołajki 

7 grudnia – Urodziny Roberta Kubicy 
10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

21 grudnia – Pierwszy Dzień Zimy 
24 grudnia – Wigilia 

25 grudnia – BoŜe Narodzenie 
26 grudnia – św. Szczepana 

31 grudnia - Sylwester 

Piękna jest radość w Święta, ciepłe 
są myśli o bliskich, niech pokój, mi-
łość i szczęście, otoczy dzisiaj nas 

wszystkich.  
Ŝyczy 

REDAKCJA 

Zespół: Zespół: Klaudia Wod-Zespół: Zespół: Klaudia Wod-Zespół: Zespół: Klaudia Wod-Zespół: Zespół: Klaudia Wod-

niok, Monika Hetmańska, Ewe-niok, Monika Hetmańska, Ewe-niok, Monika Hetmańska, Ewe-niok, Monika Hetmańska, Ewe-

lina Markowicz, Agnieszka lina Markowicz, Agnieszka lina Markowicz, Agnieszka lina Markowicz, Agnieszka 

Prońska, Wojtek Pieczka, Sonia Prońska, Wojtek Pieczka, Sonia Prońska, Wojtek Pieczka, Sonia Prońska, Wojtek Pieczka, Sonia 

Banach, śaneta  HomanBanach, śaneta  HomanBanach, śaneta  HomanBanach, śaneta  Homan    

    

Współpraca: mgr BoŜena Kuliń-Współpraca: mgr BoŜena Kuliń-Współpraca: mgr BoŜena Kuliń-Współpraca: mgr BoŜena Kuliń-

ska, mgr Marek Halama, mgr ska, mgr Marek Halama, mgr ska, mgr Marek Halama, mgr ska, mgr Marek Halama, mgr 

Sebastian  PapugaSebastian  PapugaSebastian  PapugaSebastian  Papuga    

Opieka: 
mgr Ewa Maj 

mgr Barbara Michniak 
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Polecam sięgnięcie po ksiąŜkę Marca Joulin  pt.”Jan Maria 
Vianney”.  Autor przybli Ŝa nam postać charyzmatycznego 
proboszcza z Ars. 

Około 1830 roku, w wiosce Ars, leŜącej w odległości mniej wię-
cej 40 kilometrów od Lyonu i liczącej w przybliŜeniu 230 miesz-
kańców, powstaje centrum pielgrzymkowe, przyciągające kaŜde-
go dnia rzesze pątników. W 1834 roku było ich 30 tysięcy. 
Skąd ten tłum? Ars nie jest miejscem objawień Najświętszej Pa-

nienki, jakich świadkiem staną się La Salette (w 1846 roku) lub Lourdes (w 1858)… Nic 
z tych rzeczy. Jest tam po prostu pewien ksiądz, a napływający pielgrzymi mają tylko je-
den cel: spotkać go i – nade wszystko – móc się przed nim wyspowiadać. Aby to osią-
gnąć, godzą się na długie godziny oczekiwania. Bywa, Ŝe czasem wyczekują nawet całą 
noc. 
Kapłanem, o którym mowa, jest Ŝyjący w skrajnej ascezie Jan Maria Baptysta Vianney, 
który zbuduje w swojej parafii przykładną i Ŝarliwą wspólnotę religijną. 
W ciągu kilku lat Proboszcz z Ars stanie się najsłynniejszym kapłanem Francji, wzorem 
dla kapłanów na całym świecie. 
Za swoje zasługi w 1925 roku, na mocy decyzji Piusa XI, zostanie wyniesiony na ołtarze. 

Przeczytaj! Naprawdę warto! 

Kiermasz 
 

 17 grudnia przeprowadziliśmy  kiermasz 
świąteczny. Zebraliśmy 321 zł. za które zakupili-
śmy paczki świąteczne dla naszych potrzebują-
cych uczniów. Wypieki cukiernicze wykonały 
klasy hotelarskie pod kierownictwem mgr Marka 
Halamy, kanapki wraz z klasą wykonała mgr Ja-
dwiga Wątroba. 
 
Dziękujemy wszystkim za fanty na kiermasz, 
szczodre datki, a młodzieŜy za obsługę kiermaszu. 
Część darów przekaŜemy we wtorek, 22 XII br. 
Ochronce przy Parafii Piotra i Pawła. 
 

mgr Barbara Michniak 
mgr Jacek Wielgus 



       

LP klasa Liczba  zdaj ących Mediana Średnia ilo ść punktów Min. Maks. Licz-
ba sukcesów  Liczba pora Ŝek   
1 a te 25 20 22,16 10 38 20 80% 5 20% 
2 b te 25 19 21,76 6 42 19 76% 6 24% 
3 a hot 34 20 21,94 7 45 25 74% 9 26% 
4 b hot 29 17 18,48 11 44 18 62% 11 38% 
5 c hot 33 13 13,88 7 27 11 33% 22 67% 

  RAZEM 146 17 19,44 6 45 93 64% 53 36% 
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Wyniki próbnych Wyniki próbnych Wyniki próbnych Wyniki próbnych     

matur w/g Operonumatur w/g Operonumatur w/g Operonumatur w/g Operonu    

10 grudnia 2009 r. odbył się  III Wojewódzki Przegl ąd Pism Uczniow-

skich „SZPALTA 2009 , zorganizowany został przez X Liceum Ogólno-

kształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. 

Celem konkursu było promowanie dziennikarskiej twórczości młodzieŜy 

szkolnej. 

Dzień przeglądu składał się z następujących elementów: 

• prezentacji pism uczniowskich; 

• warsztatów dziennikarskich dla uczestników przeglądu; 

• oraz wyłonienia zwycięzców przeglądu pism uczniowskich, ogło-

szenie wyników oraz rozdanie nagród. 

Było ponad 20 zgłoszeń gazetek szkolnych z róŜnych szkół i miast . 
I my tam byliśmy  z naszym „ Przeciekiem” !  

Patronat nad konkursem obj ęli: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach; 

„Magazyn Szkolny” Pismo Kuratorium Oświaty w Katowicach. 
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1 grudnia 1 grudnia 1 grudnia 1 grudnia ---- Pierwszego grudnia, gdy pogoda służy, to wczesną wiosnę i pogodną wróży. Pierwszego grudnia, gdy pogoda służy, to wczesną wiosnę i pogodną wróży. Pierwszego grudnia, gdy pogoda służy, to wczesną wiosnę i pogodną wróży. Pierwszego grudnia, gdy pogoda służy, to wczesną wiosnę i pogodną wróży.    
2 grudnia 2 grudnia 2 grudnia 2 grudnia ---- Gdy na początku grudnia pogoda stała, zima będzie długo biała. Gdy na początku grudnia pogoda stała, zima będzie długo biała. Gdy na początku grudnia pogoda stała, zima będzie długo biała. Gdy na początku grudnia pogoda stała, zima będzie długo biała.    
3 grudnia 3 grudnia 3 grudnia 3 grudnia ---- Grudzień jak łagodny wszędzie, cała zima dzieckiem będzie. Grudzień jak łagodny wszędzie, cała zima dzieckiem będzie. Grudzień jak łagodny wszędzie, cała zima dzieckiem będzie. Grudzień jak łagodny wszędzie, cała zima dzieckiem będzie.    
4 grudnia 4 grudnia 4 grudnia 4 grudnia ---- Barbara mrozi, Mikołaj lód zwozi. Barbara mrozi, Mikołaj lód zwozi. Barbara mrozi, Mikołaj lód zwozi. Barbara mrozi, Mikołaj lód zwozi.    
5 grudnia 5 grudnia 5 grudnia 5 grudnia ---- Pierwszy śnieżek w błoto pada, słabą zimę zapowiada. Pierwszy śnieżek w błoto pada, słabą zimę zapowiada. Pierwszy śnieżek w błoto pada, słabą zimę zapowiada. Pierwszy śnieżek w błoto pada, słabą zimę zapowiada.    
6 grudnia 6 grudnia 6 grudnia 6 grudnia ---- Jeśli święty Mikołaj lodu nie roztopi, długo będą w ręce chuchać chłopi. Jeśli święty Mikołaj lodu nie roztopi, długo będą w ręce chuchać chłopi. Jeśli święty Mikołaj lodu nie roztopi, długo będą w ręce chuchać chłopi. Jeśli święty Mikołaj lodu nie roztopi, długo będą w ręce chuchać chłopi.    
7 grudnia 7 grudnia 7 grudnia 7 grudnia ---- Święty Ambroży zimy przysporzy. Święty Ambroży zimy przysporzy. Święty Ambroży zimy przysporzy. Święty Ambroży zimy przysporzy.    
8 grudnia 8 grudnia 8 grudnia 8 grudnia ---- Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha. Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha. Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha. Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha.    
9 grudnia 9 grudnia 9 grudnia 9 grudnia ---- Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły. Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły. Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły. Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.    
10 grudnia 10 grudnia 10 grudnia 10 grudnia ---- Gdy ptaki o północy latają, mroźną zimę przepowiadają. Gdy ptaki o północy latają, mroźną zimę przepowiadają. Gdy ptaki o północy latają, mroźną zimę przepowiadają. Gdy ptaki o północy latają, mroźną zimę przepowiadają.    
11 grudnia 11 grudnia 11 grudnia 11 grudnia ---- Pogoda grudniowa  Pogoda grudniowa  Pogoda grudniowa  Pogoda grudniowa ---- lodu połowa, wody połowa. lodu połowa, wody połowa. lodu połowa, wody połowa. lodu połowa, wody połowa.    
12 grudnia 12 grudnia 12 grudnia 12 grudnia ---- W zimie odkryte ucho, to w lecie sucho. W zimie odkryte ucho, to w lecie sucho. W zimie odkryte ucho, to w lecie sucho. W zimie odkryte ucho, to w lecie sucho.    
13 grudnia 13 grudnia 13 grudnia 13 grudnia ---- Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi. Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi. Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi. Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi.    
14 grudnia 14 grudnia 14 grudnia 14 grudnia ---- Taką pogodę Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od Krzyża się  Taką pogodę Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od Krzyża się  Taką pogodę Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od Krzyża się  Taką pogodę Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od Krzyża się 
głosi.głosi.głosi.głosi.    
15 grudnia 15 grudnia 15 grudnia 15 grudnia ---- Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze. Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze. Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze. Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze.    
16 grudnia 16 grudnia 16 grudnia 16 grudnia ---- Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity. Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity. Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity. Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity.    
17 grudnia 17 grudnia 17 grudnia 17 grudnia ---- Od świętego Florka daj chleba do worka. Od świętego Florka daj chleba do worka. Od świętego Florka daj chleba do worka. Od świętego Florka daj chleba do worka.    
18 grudnia 18 grudnia 18 grudnia 18 grudnia ---- Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada. Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada. Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada. Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada.    
19 grudnia 19 grudnia 19 grudnia 19 grudnia ---- Pogoda na Urbana, to wielka wygrana. Pogoda na Urbana, to wielka wygrana. Pogoda na Urbana, to wielka wygrana. Pogoda na Urbana, to wielka wygrana.    
20 grudnia 20 grudnia 20 grudnia 20 grudnia ---- Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny. Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny. Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny. Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny.    
21 grudnia 21 grudnia 21 grudnia 21 grudnia ---- Jaka pogoda Tomaszowa, taka będzie i majowa. Jaka pogoda Tomaszowa, taka będzie i majowa. Jaka pogoda Tomaszowa, taka będzie i majowa. Jaka pogoda Tomaszowa, taka będzie i majowa.    
22 grudnia 22 grudnia 22 grudnia 22 grudnia ---- Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima. Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima. Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima. Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima.    
23 grudnia 23 grudnia 23 grudnia 23 grudnia ---- Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody. Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody. Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody. Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody.    
24 grudnia 24 grudnia 24 grudnia 24 grudnia ---- Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się przewlecze. Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się przewlecze. Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się przewlecze. Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się przewlecze.    
25 grudnia 25 grudnia 25 grudnia 25 grudnia ---- Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie. Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie. Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie. Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.    

26 grudnia 26 grudnia 26 grudnia 26 grudnia ---- Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie. Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie. Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie. Boże Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie.    
27 grudnia 27 grudnia 27 grudnia 27 grudnia ---- Jak Apostoł pokazuje, taki luty następuje. Jak Apostoł pokazuje, taki luty następuje. Jak Apostoł pokazuje, taki luty następuje. Jak Apostoł pokazuje, taki luty następuje.    
28 grudnia 28 grudnia 28 grudnia 28 grudnia ---- Niewiniątek dzień pokaże, jaka pogoda w marcu się oka- Niewiniątek dzień pokaże, jaka pogoda w marcu się oka- Niewiniątek dzień pokaże, jaka pogoda w marcu się oka- Niewiniątek dzień pokaże, jaka pogoda w marcu się oka-
że.że.że.że.    

Przysłowia na grudzie ń 
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 Za chwilę Święta. Jeszcze tylko kilka 
dni, parę wigilii klasowych, zebranie z rodzi-
cami i ... sprawdzian. 
 Opuszczam pokój nauczycielski rów-
no z dzwonkiem, w końcu uczeń teŜ czło-
wiek i ma prawo do czterdziestopięciominu-
towej lekcji. Raźnym krokiem przemierzam 
złowrogie czeluście korytarza oblepionego 
tu  
i ówdzie mizdrzącymi się parami, ale nie 
zwracam na to uwagi. Obojętnie traktuję 
równieŜ wyzywające spojrzenia nastoletnich 
oczu, którym wydaje się, Ŝe wszystko juŜ 
widziały, a tymczasem nie mają o niczym 
pojęcia. Nie, tym razem  
w ogóle mnie to nie obchodzi. Jestem roz-
luźniony i zadowolony z siebie, moją twarz 
zdobi uśmiech, a ręka, uzbrojona  
w świeŜo skserowane testy, macha wesoło. 
Czeka mnie jedna z przyjemniejszych lekcji 
w karierze nauczyciela, kiedy to uczniowie 
będą się męczyli nad sprawdzianem, a ja od-
płynę myślami do zbliŜających się Świąt. 
 JuŜ na początku zorientowałem się, 
Ŝe nie pójdzie tak łatwo. Korzystając  
z prawa do zgromadzeń, 
uczniowie przywitali 
mnie dosyć 
liczną dele-
gacją, mającą 
na celu wymu-
szenie zmiany 
terminu spraw- dzianu. 
Byłem twardy jak skała. 
- Na ławkach zostaje tylko długopis 
lub pióro – oznajmiłem – resztę rzeczy cho-
wamy do plecaka! 
JakieŜ było moje zdziwienie, kiedy odkry-
łem, Ŝe słowo „plecak”, prócz tych ogólnie 
stosowanych, posiada jeszcze kilka dodatko-
wych znaczeń. OtóŜ plecakiem zwie się rów-
nieŜ podłogę, parapet, krzesło, a w wyjątko-
wych przypadkach takŜe kieszenie spodni i 
kurtek. Po chwili słownej szermierki piórniki 
pozostały zaledwie na kilku ławkach. Dobre 
i to, na więcej szkoda czasu. 
 Dostojnym gestem rozdaję kopie 
sprawdzianów. Z tyłu sali dochodzą mnie 
jęki rozczarowania i tubalne głosy niezado-
wolenia. Ten czy ów spogląda na mnie z wy-
rzutem. Skrzywdziłem ich. Testy zostały 
zróŜnicowane i podzielone na kilka grup. 

Uczniowie czują się oszukani, zawiodłem ich nadzie-
je. Nic juŜ nie będzie takie samo.  
 MoŜliwość pracy grupowej została zminimali-
zowana, a co z pracą indywidualną? Wre! 
 Skrzypienie butów oznajmia im, Ŝe Wielki 
Brat czuwa i nie da się nabrać na jakość tej pracy. W 
trzeciej ławce, przy oknie, gotowiec wystaje spod 
kartki, umieszczony tam rzekomo w celu poprawienia 
komfortu pisania. Na dwóch kartkach długopis się nie 
ślizga i juŜ. Argumentacja trudna do obalenia. Podą-
Ŝam więc dalej, wywołując poruszenie w całym środ-
kowym rzędzie  
i zawstydzając jednocześnie co wraŜliwszych twór-
ców.  
Z piórnika powaŜnej brunetki puszcza do mnie oko 
starannie wykonana ściąga. Nie miałem pojęcia, Ŝe 
sztuka miniaturyzacji osiągnęła tak wysoki poziom. 
Byłem dumny ze swej rodaczki, która z pewnością 
zajdzie w przyszłości bardzo daleko. JuŜ miałem z nią 
przedyskutować tę kwestię, ale obawiałem się posą-
dzenia o zaglądanie w rzeczy osobi- ste.  
 Moja pielgrzymka do źródeł 
wiedzy trwa. Według 
pier-

wotnych 
zamierzeń, miałem 

siedzieć przy biurku  
i zastanawiać się, co będzie na obiad,  

a tymczasem zdzieram buty na twardym linoleum i 
nabijam kolejne kilometry. Uczniowie tak są przejęci, 
Ŝe dostosowują swoje ruchy do moich. KaŜdy szyb-
szy zwrot głowy powielany jest w jednej chwili przez 
całą klasę, kaŜdy skręt tułowia przypomina meksy-
kańską falę. Nie ukrywam, pochlebia mi to i wzrusza 
jednocześnie.  
 Lekcja powoli dobiega końca. Na niektórych 
twarzach maluje się ulga, inne krzyczą w milczeniu, 
jak na obrazie Munka. Jeszcze inne wyraŜają zdziwie-
nie: 
„Co ja tu robię. To jakieś totalne nieporozumienie. 
Proszę mnie wypuścić”! Ja sam jestem zwyczajnie 
znuŜony. Jedna  
z najprzyjemniejszych lekcji w karierze nauczyciela 
okazała się bardzo wymagająca. 
 Za chwilę Święta. Jeszcze tylko kilka dni, pa-
rę wigilii klasowych, zebranie z rodzicami i ... pyta-
nie: 
 - Kiedy będzie moŜna poprawić?! 
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UWAGA!!!UWAGA!!!UWAGA!!!UWAGA!!!    

W Bibliotece  powoli ko ńczy si ę remont. 
    

Dziękujemy za pomoc, szczególnie Pawłowi, Maćkowi, Grzesiowi i innym sympatykom 
Biblioteki. Dzięki pani dyrektor Annie Muc  mamy teraz 3 pomieszczenia, w których  
będzie aŜ 12 komputerów. Biblioteka zmienia swoje oblicze.  

Finał Roku J. Słowackiego 
 i Konkursu Recytatorskiego  

  2009 rok został 
Uchwałą Sejmu RP ogłoszony Ro-
kiem Juliusza Słowackiego, w tym 
roku przypada bowiem dwusetna 
rocznica urodzin, a zarazem sto sześć-
dziesiąta rocznica śmier-
ci.                                                         
To Juliuszowi Słowackiemu w duŜej 
mierze zawdzięczamy przetrwanie du-
chowe i narodowe pod zaborami, to na 
poezji Słowackiego dojrzewały patrio-
tycznie całe pokolenia Polaków w XX 
wieku. 

  
 10 grudnia 2009 w Zespole 
Szkół Zawodowych im. R. Mielczar-
skiego w Katowicach odbył się II 
Wojewódzki Konkurs Recytatorski 
wiąŜący się z obchodami Roku Juliu-
sza Słowackiego.  
 
Konkurs zorganizowała Biblioteka 
„Mielczarskiego” z Biblioteką ZSE i 
VIII LO oraz z  Towarzystwem Na-
uczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 
o/Katowice. Dzięki współpracy bi-
bliotek naszego okręgu odbyła się cie-

awa impreza, dająca świadectwo obec-
ności twórczości Juliusza Słowackiego 
w kręgach róŜnych środowisk szkol-
nych, ale takŜe świadcząca o silnej po-
trzebie integracji i wymiany humani-
stycznej refleksji między uczącymi i 
ich wychowankami. 
 Recytacje zaprezentowało blisko 
30 uczestników ze szkół średnich na-
szego okręgu        
 
Naszą szkołę reprezentował  
Grzegorz Rawinis 

 
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicz-
nościowe dyplomy, natomiast laureaci: 
nagrody ksiąŜkowe ( wydawnictwa li-
teracko – encyklopedyczne, tomiki po-
ezji a takŜe materiały „piśmienniczo-
informatyczne”, w postaci pamięci 
USB 2GB i firmowe długopisy Water-
man ) .  
Gratulujemy uczestnikom wspaniałej 
przygody z czytaniem twórczości 
J.Słowackiego, laureatom - profesjona-
lizmu i umiejętności wydobycia „ognia 
myśli” poety.  



8 

PRZECIEK 

- Czy ukończone studia 
pokrywają się z wyko-
nywaną przez Pana 
pracą? 
- Yes, yes, yes. Ukoń-
czyłem anglistykę z 
przygotowaniem peda-
gogicznym na Uniwer-
sytecie Śląskim. Tylko, 
Ŝe tytuł magistra nijak 
się ma do szkolnego 
„realu”. Pamiętam, Ŝe 
zaraz po studiach chcia-
łem z uczniów zrobić 
osoby dwujęzyczne. 

Dzisiaj wiem, Ŝe miałem za duŜe wymagania i podejrzewam, 
Ŝe tylko najlepsi utrzymywali tempo, które narzuciłem. Potem 
zmądrzałem… (śmiech) 
- Jest Pan nauczycielem języka angiel- skiego. Co 
to dla Pana oznacza? 
- Dobre pytanie, bo wielowymiarowe. O 
którym wymiarze mam opowie-
dzieć? Na przykład, Ŝe niektórzy 
uczniowie z pewnym przekąsem mówią 
mi na korytarzu „Good morning, Sir”. Przy-
najmniej tyle ich nauczyłem ,Ŝe nie „Good mor-
ning Mr”, pozostaje jeszcze do opanowania wersja z 
„Good afternoon” po godzinie dwunastej, ale na to trzeba 
czasem kilku lat…Ale na powaŜnie – poniewaŜ uczę języka 
angielskiego mam bardzo szerokie pole działania. MoŜemy na 
lekcjach posłuchać Lennona i uzupełnić brakujące słówka w 
jego piosence, „zwiedzić” Nowy York, czy porozmawiać o 
strategii firmy Intel na lekcjach Business English. A w tym 
oczywiście gramatyka i słownictwo. Ujmę to inaczej: uczniom 
cierpiącym na syndrom wstrętu do drukowanego, jakiejkol-
wiek gramatyki czy nauki słówek mogę to okrasić słodkim 
„sosem” szeroko pojętej rozrywki. Wiele osób nie lubi ziem-
niaków, są bee…, ale frytki, te nieociekające olejem, są po-
wszechnie lubiane. No to ja w tym porównaniu sprzedaję 
frytki. 
- Co zdecydowało o tym, Ŝe podjął Pan pracę w naszej szko-
le? 
- Tym czymś byłem ja. Poszedłem do Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Katowice, mówię ukończyłem to a to, na co 
pani urzędnik podała mi listę szkół średnich, gdzie były jesz-
cze wolne etaty dla anglistów. Było tam kilka szkół w tym 
nasz „Korfanty”. Biorę papiery, jadę na Raciborską, z sercem 
na ramieniu wchodzę do sekretariatu. Były wakacje, nie pa-
miętam czy przyjęła mnie Pani Bogusia, czy Pani Teresa. 
Mówię o swoim problemie, ktoś dzwoni do Pani Dyrektor, 
jest wymiana zdań przez telefon (treść rozmowy jest mi nie-
znana) i usłyszałem, Ŝe mam pracę. Tak to było. 
- Czy młodzieŜ zwraca się do Pana ze swoimi problemami? 
JeŜeli tak, to, w jaki sposób próbuje Pan pomóc. 
- Oczywiście, Ŝe nie. W tym wieku o swoich problemach roz-
mawia się z rówieśnikami, chyba większość rodziców teŜ nie 
jest wpuszczana do „twierdzy problemów”. Nasze wspólne 
problemy to:, dlaczego „do”, a nie „does”, czy „ja tego nie 
rozumiem” (to samo zagadnienie gramatyczne i oblany test po 
raz czwarty w ciągu czterech lat). Ale wierzę we wspólne 
cele, np. dobry wynik z matury. Na początku ostatniego roku 
nauki w szkole tłumaczę, dlaczego warto mieć więcej niŜ 
tylko 30 procent na maturze, Ŝe angielski przydaje się na całe 
Ŝycie i obserwuję jak wielu uczniów nagle chce coś ze swoim 
angielskim zrobić. Ja jestem im potrzebny, by osiągnęli ten 
cel. Zdarza się, Ŝe ten jeden rok czujemy, Ŝe  „gramy w jednej 
druŜynie”. To silny czynnik motywujący dla zdecydowanej 
większości uczniów. 

- Jak ocenia Pan młodzieŜ naszej szkoły? 
- Staram się nie oceniać, oczywiście mam swoje przemyślenia w 
tym temacie. Sądzę, Ŝe bycie nastolatkiem w pewnym sensie zaw-
sze wygląda tak samo. Robi się duŜo szalonych rzeczy dla szpanu, 
dla płci przeciwnej, chce się zaistnieć w grupie. TeŜ taki byłem i 
chyba nie sposób przed tym uciec. Zatem obraz ogólny klas, z któ-
rymi pracuję mam pozytywny, niektóre zespoły bardzo lubię, co ma 
przełoŜenie na atmosferę i sposób prowadzenia lekcji. Uczymy się, 
Ŝartujemy, idziemy na wzajemne kompromisy i współistniejemy 
jako uczniowie   i nauczyciel. 
- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pana pracy, z którą musiał 
Pan sobie poradzić? 
- Były sytuacje trudne, choć z perspektywy czasu widzę, Ŝe mój 
brak doświadczenia miał w tym udział. Gdy rodzi się konflikt po-
wstaje taki oto mechanizm: otóŜ obu stronom wydaje się, Ŝe mają 
absolutną rację i obie strony czują się pokrzywdzone. Tworzy się 
patowa sytuacja, do momentu, gdy wreszcie ktoś „pójdzie po rozum 
do głowy” i po prostu odpuści. Chyba jest to rola nauczyciela, jemu 
prościej podjąć taką decyzję – jest osoba starszą, z doświadcze-
niem, decyzje podejmuje jednoosobowo. Czasem ustępuję uczniom, 
mimo Ŝe uwaŜam, Ŝe mam rację. Robię to z kilku powodów - klasa 
jest „zawalona” sprawdzianami z kilku przedmiotów, ktoś ma pro-
blemy osobiste. No, ale proponuje coś za coś, bo kredyty trzeba 

spłacać. RozróŜniam teŜ uczniów typu „łyŜka dziegciu w 
klasowej beczce miodu”. Takie osoby potrafią być kło-

potliwe generują naprawdę głupawe problemy. I 
klasa to widzi i przyznaje rację nauczycielowi.. 

Podam przykład: przychodzi XYZ na 
zajęcia, a rzadki z niego gość i uwa-
Ŝa, Ŝe nie moŜna go pytać, bo nie 

było go na ostatniej lekcji. Zaglądam do 
dziennika, a tam ewidentna ucieczka z moich 
zajęć. Na to on, Ŝe jak chcę, to przyniesie mi usprawie-
dliwienie (kochająca mama napisze mu pod kon-
kretne zamówienie po fakcie). Śmieszne to wszystko, bo takie bar-
dzo nasze, polskie. 
- Co poradziłby Pan tym, którzy przygotowują się do zawodu na-
uczyciela? 
- Zdecydowanie odradzam. Na lekcjach jesteś sam jak szeryf z 
miasteczka na Dzikim Zachodzie, a przerwy to kraina 1001 drobia-
zgów, które powoli pochłoną Twoją psychikę jak armia amazoń-
skich mrówek. Nikt Cię nie będzie lubił. Co prawda w październiku 
i czerwcu dostaniesz kwiaty, Ŝebyś pamiętał, Ŝe naleŜy czasem 
przełoŜyć zapowiedziany sprawdzian na prośbę kwiatkodawców. 
Długie wakacje to mit zniszczony przez nabór do szkoły i egzaminy 
poprawkowe.. Gdy juŜ będziesz na emeryturze i w hipermarkecie 
jakiś facet po pięćdziesiątce przyzna się do Ciebie, tzn. powie, Ŝe 
kiedyś Go uczyłeś, poczujesz się spełniony. I moŜe o to chodzi w 
tym zawodzie. Trochę Ŝartowałem, nie jest aŜ tak źle. 
- Jakie wartości ceni sobie Pan najbardziej? 
- Często mówimy o wielkich wartościach, ale bardzo trudno jest im 
przebić się do codzienności. A moŜe boimy się o nich mówić, bo 
przecieŜ Ŝycie potrafi nam udowodnić, Ŝe tylko ładnie teoretyzuje-
my. Porozmawiajmy, zatem o rzeczach prostszych. Weźmy taką 
przyjaźń – jest bardzo waŜna i jakŜe trudno ją podtrzymywać, by 
trwała latami. A co powiecie o pracy. PrzecieŜ szczęście to nie 
pracować powie ktoś. A moŜe jednak jest inaczej. Praca moŜe Cię 
rozwijać, zmuszać do rozwiązywania ”łamigłówek”, dawać satys-
fakcję obok Ŝyciowej konieczności zarabiania pieniędzy. Bardzo 
lubię ludzi z pasjami: artystycznymi, sportowymi, technicznymi. 
Podziwiam ich i po cichu zazdroszczę osiągnięć i umiejętności. 
Wiem, Ŝe oprócz talentu jest tam morze pracy i silne przekonanie, 
Ŝe się uda. 
A na koniec dodam, Ŝe wielką wartością jest umiejętność cieszenia 
się w Ŝyciu z małych rzeczy. Zatem, czy kubek gorącej kawy w 
słoneczny dzień nie jest piękną chwilą. I to, mimo, Ŝe to tylko duŜa 
przerwa i za chwilę będziesz pędził na lekcję… 

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM J ĘZYKA ANGIELSKIEGO 
MGR MARKIEM NOWAKIEM 
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