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Wybrane przysłowia o marcu 
 

Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu. 
 

Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w czerwcu. 
 

Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych. 
 

Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza. 
 

Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada obraz żywy. 
 

Źle się w marcu urodzić, bo trudno takiemu dogodzić. 

 
        opracowała Klaudia Wodniok 

Kalendarium Marcowe 
 
3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarza 

 
6 marca – Dzień Olimpijczyka 

 
8 marca – Dzień Kobiet 

 
17 marca – Światowy Dzień Morza 

 
18 marca – Dzień Mózgu 

 
21 marca – Dzień Wagarowicza 

 
28 marca – Niedziela Palmowa 
                        Urodziny Lady Gagi 

PRZECIEK 

2 



PRZECIEK 

 
         W dniach 24, 25, 26 marzec w kościele 
pw. Św. Piotra i Pawła  odbędą się  rekolekcje 
wielkopostne. 
 
Program 
24, 25, 26 marca w kościele św.Piotra i Pawła odbędą  się 
rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi o. Waldemar 
Polczyk OFM(pustelnik z Wisły). 
24.03. o godz. 9 30 będzie miał miejsce występ kabaretu 
Drzewo a Gada( aula za kościołem), 25.03. o godz 9 30 od-
będzie koncert Moniki Hetmańskiej z zespołem, w czasie 
spotkania rekolekcyjnego będzie okazja do spowiedzi św. 
26.03. o godz. 10 30 oprawiona zostanie Eucharystia 
 
Wielki Post to szczególny okres w Ŝyciu kaŜdego chrześcija-
nina. To czas, kiedy moŜesz zatrzymać się na chwilę, zasta-
nowić nad własnym Ŝyciem i prosić Boga o przebaczenie. 
Nawrócenie się do Boga wymaga przyznania się do popeł-
nionego grzechu. Jednak uznanie grzechu jest tylko częścią 
nawrócenia. Musi się z nim łączyć ufność, Ŝe Bóg przyjmie 
człowieka, a takŜe zadośćuczynienie.  

                    mgr BoŜena Kulińska 

Rekolekcje wielkopostne. 
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Humor i cierpliwość to dwa wielbłądy, na których Humor i cierpliwość to dwa wielbłądy, na których Humor i cierpliwość to dwa wielbłądy, na których Humor i cierpliwość to dwa wielbłądy, na których     
przemierzyć moŜna wszystkie  pustynie.przemierzyć moŜna wszystkie  pustynie.przemierzyć moŜna wszystkie  pustynie.przemierzyć moŜna wszystkie  pustynie.    

(P. Bosmans) 

 
 

Pamiętaj, Ŝe dobry przykład jest najlepszym kazaniemPamiętaj, Ŝe dobry przykład jest najlepszym kazaniemPamiętaj, Ŝe dobry przykład jest najlepszym kazaniemPamiętaj, Ŝe dobry przykład jest najlepszym kazaniem    
(H. Jackson Brown). 

Z dyrektorskich przemyśleń:  
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Menelgame  
(www.menelgame.pl) 
 

Jesteś nieutalentowanym menelem z warszawskiego dworca głów-
nego, nie umiesz ani pisać, ani czytać. Masz jeden cel: chcesz być 
bogaty. Naucz się czytać i pisać, Ŝeby w końcu móc postawić przed 
sobą szyld i przez to zwrócić na siebie uwagę.  
   
 

 
 

 
 
 

Football Team 
 (www.footballteam.pl) 
 

Masz dosyć managerów piłki noŜnej? Popro-
wadź karierę własnego zawodnika! Trenuj 
umiejętności, kupuj wyposaŜenie by stać się jak 
najlepszym. Dołącz do klubu i zdobądź mistrzo-
stwo razem z innymi graczami. 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ogame  

(www.ogame.pl) 

 
 To strategiczna gra symulacyjna o międzyna-
rodowym zasięgu. Tysiące graczy zbiera się 
jednocześnie, by grać ze sobą lub przeciw so-
bie.  
 

Maciek i Paweł 
przedstawiają :  W co się gra....  
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POCZTA WALENTYNKOWA KR ĄśYŁA JUś OD CZWARTKU. W 
TYM ROKU BYŁY NIE TYLKO KARTKI, ALE RÓWNIE ś DROBNE 
UPOMINKI. NA PRZERWACH GRAŁA MUZYKA.BYLI OWA śNI, 
KTÓRZY WRĘCZALI WALENTYNKI PUBLICZNIE. 
 
     ALEś ODWAGA!!!!!!!!!!  

PRZECIEK 

Gorąco polecam: 

Zachęcam wszystkich do 
sięgnięcia po najnowszą 
ksiąŜkę Petera Mayla:  
„Prowansja od A do Z”. 
KsiąŜka ta podzielona zo-

stała na małe rozdzialiki - hasła związane z 
charakterystycznymi dla regionu przyprawa-
mi, potrawami, zwyczajami, legendami, archi-
tekturą itp. KaŜde hasło opatrzone jest ob-
szernym autorskim komentarzem, w którym 
doświadczenia własne Mayle'a i doświadcze-
nia jego rozmówców przekuwają się na liczne 
anegdoty i w efekcie na genialną lekturę. "Prowansja od A do Z" jest dosko-
nałym uzupełnieniem kaŜdego przewodnika po Prowansji. 
 
        Przeczytaj naprawdę warto! 
                                                                                                               oprac. mgr BoŜena Kulińska  

 28 marca 2010, tj. w Niedzielę Pal-
mową Dzień wspólnota seminaryjna zapra-
sza młodzieńców na dzień otwarty WyŜsze-
go Śląskiego Semianrium Duchownego 
w Katowicach. Początek o godz. 9.30.  

 Taize to mała wioska we Francji. 
W czasie II wojny światowej protestancki brat 
Roger kupił tam opuszczony dom wraz 
z działką i załoŜył wspólnotę... Do Taize moŜna 
dojechać autobusem lub pociągiem. Najlepiej 
jednak pojechać z grupą. Co roku z Katowic, 
Gliwic czy Będzina organizowane są wyjazdy... 
Podaruj 1% podatku na pomoc dzieciom 
ulicy Dom Aniołów Stró Ŝów-Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Młodzie Ŝy (informacja w 
Bibliotece)  
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Dzień otwarty 
 w Seminarium Duchownym 

Taize - jak to si ę je? 

   Przypominamy, Ŝe w naszej Bibliotece wyodrębniono specjalne działy 
dla maturzystów: 

• Opracowania do matury 

• Malarstwo do matury 
Biblioteka analiz literackich 

Wystarczy wpisać się do specjalnego zeszytu i moŜna samodziel 
przeglądać przygotowaną literaturę. 
Na komputerach jest zamieszczona prezentacja dotycząca bibliografii 
załącznikowej. Czasami są trudności jak zrobić opis bibliograficzny np. 
dokumentu dźwiękowego lub CD, wtedy moŜna skorzystać z prezentacji 
”Bibliografia”, która jest na komputerach w ICIM. 
Przypominamy: 
W Przewodniku Bibliograficznym (dostęp przez Internet) moŜesz spraw-
dzić potrzebne dane do opisu bibliograficznego, np. ISBN. 

Zapraszamy do Biblioteki. 
mgr Barbara Michniak 

Maturzysto skorzystaj z materiałów przygotowanych 
 dla Ciebie w Bibliotece! 

AKCJA KRWIODAWSTWA  

DNIA 02.02.2010 JUś PO RAZ TRZECI UCZNIO-
WIE NASZEJ SZKOŁY ODDAWALI KREW. W TYM 
ROKU PADŁ SZKOLNY REKORD. ZGŁOSIŁO SIĘ 
61 CHĘTNYCH, ZAKWALIFIKOWANO 52 OSOBY, 
KTÓRE ODDAŁY ŁĄCZNIE  26,460 MLL KRWI.  
 DZIĘKUJEMY!  

WALENTYNKI  
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      Witam, 

 
Sądzę ze jestem przygotowany do funkcji 
przewodniczącego naszej szkoły. Przez dwa 
lata nabrałem doświadczenia w sprawach or-
ganizacyjnych i występach publicznych. Nie-
wątpliwe moim atutem jest odwaga i pewność 
siebie na forum publicznym. W samorządzie 
pragnę być Waszym przedstawicielem. Jed-
nym z moim celów jest większe zaangaŜowa-
nie grona uczniów w Ŝycie szkoły. Niech to 
będzie nasza wspólna praca, bo  
    RAZEM MOśEMY WIĘCEJ. 

 

Strona samorządu!!! 
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Przedstawiamy naszego przewodnicz ącego szkoły 
Przewodnicz ący Rady Młodzie Ŝowej.  

 
 
Krótko o mnie: 
 
1. Imię: Marcin, Przemysław, Tymoteusz 
2. Nazwisko: Maszka 
3. Data urodzenia: 11.09.1991r. 
4. Wzrost: 183cm 
5. Waga: 70 kg 
6. Kolor oczu: niebieski 
 
Zainteresowania: 

 
-sport( siatkówka, piłka noŜna, koszyków-
ka, biegi, piłka ręczna) 
 
-nauka( literatura, język polski, nauki spo-
łeczne, marketing) 
 
-Ŝycie codzienne( polityka, wydarzenia pu-
bliczne, kino i kabaret) 
 
-kulinaria 
 
-muzyka 
 
7. Ulubione filmy ,,Kac Vegas”, ,,Chłopaki 
nie płaczą”, ,,Mamma Mia”, „Rocky” 
8. Ulubiony film animowany: „Shrek”, 
„Epoka Lodowcowa”, „Piorun” 

 W dniu 10.03.2010 odbyło się zebranie samorządu uczniowskiego. Było to pierwsze zebranie pod przewodnictwem 
nowego składu samorządu. Na zebraniu była równieŜ pani dyrektor Alina Marcinkowska. 
 Na zebraniu został omówiony projekt „FORUM UCZNIOWSKIEGO” czyli tablicy korkowej na której mają być 
umieszczane informacje dotyczące korepetycji, zwolnień, itp. Polega to na tym, Ŝe uczniowie którzy dobrze radzą sobie z 
jakimś przedmiotem szkolnym i chcą pomagać słabszym uczniom, mogą wywiesić ogłoszenie na ten temat na tablicy. Nie-
wątpliwie ułatwi to komunikację między uczniami w sprawach douczania. KaŜde ogłoszenie zamieszczone na tablicy przej-
dzie przez ręce samorządu. Zapewni to ochronę przed niestosownymi hasłami, które mogłyby się tam znaleźć.  Drugim zada-
niem tablicy będzie informowanie uczniów o zastępstwach, zwolnieniach itp. 

Złą stroną projektu jest to, Ŝe uczniowie muszą sami spoglądać na tablicę, poniewaŜ nauczyciele są zwolnieni z obo-
wiązku informowania o zwolnieniach. Myślę jednak, Ŝe nie będzie to stanowiło Ŝadnego problemu, gdyŜ spojrzenie na tabli-
ce nie jest czasochłonne, natomiast kilometrowe kolejki pod pokojem nauczycielskim właśnie takie są. Po głosowaniu pro-
jekt został przyjęty. Tablica pojawi się w szkole w dn.15.03.2010. Pierwsze 30 dni będzie dniami próby czy ten system się 
sprawdzi. Miejmy nadzieję, Ŝe wszystko potoczy się zgodnie z załoŜeniami i komunikacja w szkole się poprawi. 

                       Marcin Maszka 
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        Nazywam się 
Ladislav Stancik 

chodzę do klasy 

2aHot i mam 

18lat. 

 Jak już pewnie 

większość z was 

zauważyła intere-

suję się: 

medycyną, geolo-

gią, archeologią, 

astronomią i wul-

kanologią a więc 

niemal wszystko 

to co związane 

jest z naszą pla-

netą i zdrowiem. 

Początkowo w dużej mierze interesowałem się i 

nadal interesuje się geologią, zbieram różnego 

rodzaju skały i minerały do swojej własnej kolek-

cji która liczy już ponad 50 okazów skał i waży 

blisko 30 kg. Jednym z moich pierwszych elementów 

kolekcji jest fragment bomby wulkanicznej i kawa-

łek zastygłej lawy z wulkanu mieszczącego się w 

USA i noszącego nazwę Św. Heleny (2550 m n.p.m.). 

Dopiero gdy rozpocząłem naukę w Gimnazjum nr 23 

im. Ratowników Górskich zaczęła się pogłębiać moja 

pasja związana z górami i ratownictwem medycznym. 

Ratowanie czyjegoś życia to ogromny obowiązek któ-

ry spoczywa na osobie która ratuje bliźniego i 

jeszcze przez kolejny rok nie byłem pewien czy dał 

bym radę sprostać takiemu obowiązkowi i wytrzymać 

z bólem i śmiercią pacjentów na porządku dziennym. 

Lecz gdy mojemu koledze przydarzył się nieszczę-

śliwy wypadek, iż doznał poważnego urazu ręki a 

mianowicie złamanie otwarte i pozostałem w danej 

chwili jedyną osobą która jest wstanie na wpół 

przytomnej z bólu osobie pomóc. Jego uraz był na 

tyle poważny, iż została naruszona przez złamaną 

kość główna żyła ramienna (z łać. vena cava supe-

rior) która zbiera krew z górnych partii ramienia 

i może dojść do szybkiego wykrwawienia. Wtedy nie 

wiedziałem jeszcze jak się zachować i postępowałem 

jak na różnych filmach szkoleniowych. Gdy dotarłem 

z kolegą do szkolnej higienistki zostało natych-

miast wezwane pogotowie a ja pomagałem do jego 

przyjazdu w tamowaniu krwotoku. Wtedy to właśnie 

poczułem, iż jestem gotowy na to i jest to coś co 

chciał bym w życiu wykonywać. Po upływie około 

miesiąca przeszedłem podstawowe szkolenie z p. 

pomocy.  

Gdy przyszedłem do naszego technikum dostałem 

ofertę iż mogę przejść skrócone szkolenie z ratow-

nictwa medycznego mimo iż miałem wtedy niespeł-

na .....? 

Początkowo nawał informacji był lekko mówiąc przy-

tłaczający ale szybko dałem sobie z tym radę. 

Zastępca przewodniczącego Rady MłodzieŜowej. 

 „Kto uparcie dąży do celu ten zawsze do niego 

trafia” ta właśnie maksyma towarzyszyła mi przez 

cały czas i tak osiągnąłem cel po roku szkolenia i 

od 26 czerwca 2009 uzyskałem status coś w rodzaju 

młodszego ratownika medycznego. Moim zadaniem było 

zabezpieczanie masowych imprez oraz niesienie pomo-

cy innym. Jak każda praca gdzie na szali jest ludz-

kie zdrowie i życie ma swoje piękne i smutne chwi-

le. Często zdarza się ,iż na ratunek jest już zbyt 

późno tak jak miało to miejsce przy tragedii na 

kopalni „Śląsk”. Lecz są i te piękne chwile gdy 

wraca się z świadomością, iż to dzięki naszej in-

terwencji ktoś żyje i wraca do zdrowia. Od grudnia 

2009 musiałem zawiesić działalność z ratownictwem 

medycznym ponieważ nie byłem w stanie pogodzić obo-

wiązków związanych z ratownictwem i ucznia techni-

kum. Lecz na pewno do tego w przyszłości po zrobie-

niu licencjatu wrócę. Prócz ratownictwa uwielbiam i 

miłuję góry za ich piękno, grozę i widoki. Od ponad 

12 lat jeżdżę w górskie okolicę by zdobywać nowe 

szczyty i podziwiać widoki z nowych miejsc. Począt-

kowo był to Beskid śląski a więc góry bardzo znane 

takie jak: Czantoria, Równica, Orłowa,  

Błatnia czy też Lipowski Groń. Później poszerzałem 

horyzonty na Beskidzie Żywieckim czyli góry takie 

jak: Bendoszka Wielka, Przegibek, Klimczok, Szyn-

dzielnia czy też Kozia Góra. 

Dopiero od niedługiego czasu moją nową pasją stały 

się Tatry z pięknymi Rysami i Giewontem. 

Ale jako przestrogę zawsze należy pamiętać maksymę: 

„ Góry choć urokliwe bywają zdradliwe”. 

Wielu młodych ludzi ginie w górach z powodu szybko 

zmieniającej się pogody i braku doświadczenia po-

nieważ pchają się zaraz na głęboką wodę bez zapo-

znania się z niższymi partiami gór. 

W tych miejscach zawsze powinniśmy poinformować 

nasz hotel czy też schronisko o naszych zamiarach 

(godzina wyjścia i powrotu), zapoznać się z trasą 

(mapa) oraz zobaczyć dokładną i aktualną prognozę 

pogody. Sprzęty które w razie nie powodzenia wypra-

wy mogą nam uratować życie to: Tabliczka czekolady, 

mapa, sweter bądź kurtka, plaster z opatrunkiem - 

2-3 rodzaje, 2-3 bandaże, gwizdek a także telefon 

komórkowy w razie potrzeby wezwania ratowników. 

W Beskidach działa grupa GOPR a w Tatrach grupa 

TOPR. Ich numer alarmowy to: (0)601-100-300.  

Lecz pamiętajmy, iż nadużycia są karane a wzywając 

na daremne ratowników odbieramy szansę uratowania 

kogoś innego który danej chwili może bardziej po-

trzebować tej pomocy. Tak więc serdecznie zachęcam 

do bezpiecznych spacerów po górach czy bądź ratowa-

nia komuś życia jako ratownik medyczny/ratowniczka 

medyczna a może i jako członek TOPR lub GOPR. Mam 

nadzieję, iż dzięki temu artykułowi ktoś z was w 

przyszłości postanowi tak jak i ja wstąpić na 

ścieżkę ratującą komuś życie lub zachęci go to do 

wypraw w góry. 
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WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 
 
 

 
MIESIĄCE STYCZEŃ I LUTY PRZEBIEGAŁY POD HASŁEM WYBORÓW DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO.  

 
ZGŁOSZONO CZTERY OSOBY: 
 
KAROLINA SZMIDT 1AHOT 
MAREK GRZEGORCZYK 1BHOT 
LADISLAV STANCIK 2AHOT 
MARCIN MASZKA 3AHOT 

 
 

PO TRZYTYGODNOWEJ KAMPANII NA APELU SZKOLNYM KANDYDACI PREZENTOWALI SWOJE PROGRAMY  
I POMYSŁY ORAZ ODPOWIADALI NA ZADAWANE PYTANIA. 

WOJTEK PIECZKA  PODZIĘKOWAŁ WSZYSTKIM ZA PRACĘ WSPARCIE I POMOC I OFICJALNIE ZAKOŃCZYŁ PRACĘ 
NA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO SAMORśĄDU SZKOLNEGO. 

 
 
 
 
 
 

 
  ACH, śAL SIĘ śEGNAĆ! DZIĘKUJEMY WOJCIECHU! 

 
KOMISJA SKRUTACYJNA DNIA 09. 02. 2010 R. PRZEPROWADIŁA GŁOSOWANIE I OGŁOSIŁA WYNIKI: 
 
 
ODDANYCH GŁOSÓW    398 
WAśNYCH GŁOSÓW      389 
NIEWAśNYCH GŁOSÓW    9 
 
 
1 PRZEWODNICZĄCY – MARCIN MASZKA    317 
2. ZASTĘPCA                - LADISLAV STANCIK   44 
3. MAREK OLSZEWSKI   
4 KAROLINA SZMIDT 
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
 
1 PRZEWODNICZĄCY – MARCIN MASZKA        3CHOT 
2. ZASTĘPCA                - LADISLAV STANCIK    2AHOT 
3.SKARBNIK                  - PAULINA PALUCH      3TE  
 
  PROTOKOLANT          - SANDRA KAŁU śA       2CHOT 
  MAREK OLSZEWSKI   
  KAROLINA SZMIDT 
 
 
      POCZET SZTANDAROWY I                                                    POCZET SZTANDAROWY II 
 
           DOROTA   GOJ                                                  EWA MORAWEK          
 KAROLINA  STEFANIK                                      MARTYNA MACKOWSKA  
                 DAMIAN  WASILEWSKI                                                                     MATEUSZ KUJDA                                               

PRZECIEK 
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Na imprezie Cię spotkałam, 
tam teŜ serce swe oddałam 

Ja Ci zaufałam.... 
Siebie oddałam.... 

Lecz Ty się tylko mną bawiłeś 
następnie po prostu rzuciłeś 

Przeprosić próbujesz 
miłość ratujesz 

Zaufanie odbudujesz 
miłość mą znów poczujesz 

 
wilczyca ;) 

Szuflada poetycka 
    

Stęskniona jestem Twego ciepła  
wśród chłodu szarej codzienności. 
W tęsknocie stoję u bram piekła 
 zatapiam się w nieświadomości. 

Lecz jeszcze w sercu iskra nadziei  
pomimo chłodu dookoła mnie. 

Bo choć odległość duŜa nas dzieli 
wiem, Ŝe i tak spotkamy się. 

Dlatego uśmiech w mym sercu gości,  
szczęście na twarzy maluje się. 

W tym wielkim chłodzie codzienności 
miłość do Ciebie rozgrzewa mnie. 

 
 
 
 

Dzień przemija za dniem 
Ciągle nowy wita świt. 

Choć niedługo spotkam Cię…. 
nie mam siły liczyć dni. 

Lecz te dwa nie chcą przeminąć 
Nie chcą oddać Ciebie mi. 
Ale kocham to uczucie 

Gdy przy Tobie mogę być. 
Wiec poczekam jeszcze trochę 

Bo bez ciebie trudno Ŝyć. 
 

                                                          Muszkiet Karolina 
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 - Jest juŜ  czternasta pięćdziesiąt pięć, nie wybiera się 
pan na konferencję? – zapytał uczeń tonem, jakby to on sam miał 
prowadzić wykład. Faktycznie, pomyślałem, najwyŜszy czas, aby 
podsumować referat na temat secesji w architekturze przełomu XIX 
i XX wieku. Zrobiłem to najkrócej jak moŜna było: - Idźcie do do-
mu. 
Tym razem nie padło Ŝadne pytanie. Nikt nie odwaŜył się zaryzyko-
wać, bo jeszcze profesor mógłby się rozmyślić. A mnie czekało juŜ 
nowe wyzwanie – „Praca z uczniem zdolnym”. Przyznaję, Ŝe temat 
szkolenia, biorąc pod uwagę naszą szarą rzeczywistość, był nieco 
trudny. 
Wkrótce jednak okazało się, iŜ nie miałem racji, gdyŜ, jak wynikało 
ze słów prowadzącej szkolenie, kaŜdy uczeń naszej szkoły jest zdol-
ny, a my tylko musimy to dostrzec i odkryć zamaskowane talenty. 
Czekała mnie dwugodzinna intelektualna uczta. Po pięciu mi-
nutach zacząłem tracić świadomość. Zmęczenie 
brało górę. Tak dzieje się zawsze, kiedy 
liczba godzin poświęconych 
pracy jest odwrotnie pro-
porcjonalna do czasu prze-
znaczonego na sen. Tym razem 
jednak postanowiłem być twardy jak skała. 
Zacząłem od głębokich wde- chów, mających na celu 
dotlenienie organizmu. JuŜ po chwili czułem się jak chora na astmę 
Marit Bjørgen przed startem na trzydzieści kilometrów techniką 
klasyczną. Rozejrzałem się dookoła i, poprzez tańczące gwiazdki 
przed oczami, zauwaŜyłem, Ŝe w tym wyścigu bierze juŜ udział co 
najmniej połowa obecnych. Nie mogłem zawieść swoich kibiców, 

których na pewno bym miał, gdybym został sportowcem, a nie 
nauczycielem. Kontynuowałem rozgrzewkę do chwili, kiedy usły-
szałem głośny trzask w szyi, zapowiadający pewnie trwały para-
liŜ. Jakimś cudem udało mi się wyjść z tej opresji, inni jednak nie 
mieli tyle szczęścia, a ich bezwładne ciała zawisły na krzesłach. 

Tymczasem wykład trwał dalej. Kolorowe slajdy odbija-
ły się od ściany i próbowały rozproszyć naszą uwagę.  
W połowie wyścigu część zawodników zrezygnowała i zajęła się 
uzupełnianiem dziennika czy sprawdzaniem zaległych kartkówek, 
jeszcze inni studiowali poranną prasę. Z minuty na minutę bieg 
robił się coraz trudniejszy, oddech stawał się płytki i nerwowy, a 
powieki ciąŜyły niczym ołowiane sztaby. Na dwudziestym piątym 
kilometrze stawka rozciągnęła się, a przewodzili jej 
za- wodnicy prezentujący doskonałe sku-

pienie... na kanapkach. Starałem się 
dać z siebie jeszcze więcej, ale mię-
śnie odmawiały posłuszeństwa. Wy-

obraŜałem sobie wtedy moment tryumfu, 
poniewaŜ wizualizacja końcowego sukcesu w sporcie 

jest bardzo waŜna, i biegłem dalej. Ostatnie kilometry przebyli-
śmy juŜ tylko i wyłącznie za pomocą silnej woli. Na metę wpadła 
zwarta acz nieliczna grupa współczesnych herosów. Dokonaliśmy 
tego. Teraz naleŜało jedynie namierzyć potencjalny talent i odpo-
wiednio ukierunkować jego właściciela. Jeszcze tylko krótka kon-
trola antydopingowa badająca stęŜenie kofeiny we krwi i moŜna 
odbierać laury. 

Dwugodzinna intelektualna uczta okazała się ekstre-
malnym sportem dla najbardziej wytrwałych. 

Z pamiętnika młodego nauczyciela 

EPIZOD V 

FELIETONFELIETONFELIETONFELIETON    

           MATEUSZ KUJDA                                                



PRZECIEK 

 
 - Czy wykonywana 
przez Pani ą praca 
daje  Pani satys-
fakcj ę w Ŝyciu za-
wodowym? 

 UwaŜam, Ŝe moja 
praca jest bardzo 
ciekawa, poniewaŜ 
bibliotekarz to na-
uczyciel wszech-
stronny, pedagog, 
specjalista od spraw 
ksiąŜki, informacji, 
czytelnictwa oraz 
mediów. Udostęp-

nianie ksiąŜek to nie tylko ich "wydawanie", 
ale takŜe rozmowy z czytelnikami, porady 
dotyczące wyboru odpowiedniej, intere-
sującej lektury. Po- magam teŜ 
przy opracowywa- niu 
bibliografii, wyszu-
kiwaniu róŜnorod-
nych materiałów. 
Ten stały kon-
takt z czytelni-
kiem jest dla mnie bardzo 
waŜny i mogę powiedzieć, Ŝe sta-
ram się być nauczycielem dla wszystkich 
uczniów. Mam teŜ świadomość tego, Ŝe mo-
je zaangaŜowanie, operatywność, fachowość 
wpływają na postrzeganie przez uczniów i 
nauczycieli  roli i znaczenia biblioteki szkol-
nej. Staram się teŜ stworzyć taki klimat, aby 
uczeń mógł nie tylko czytać, uczyć się, ale 
takŜe porozmawiać na róŜne tematy. 

 
- Jak ocenia pani młodzie Ŝ naszej szkoły? 
- MłodzieŜ  jest niesamowicie szczera w tym 
co myśli i mówi, wraŜliwa i chętna do pracy, 
pomocy, szczególnie w akcjach charytatyw-
nych. Widzę, Ŝe jest  bardzo zaangaŜowana, 
chętna do działania i robienia róŜnych do-
brych rzeczy. Bardzo pozytywnie odebrałam 
fakt, Ŝe nasza młodzieŜ wzięła liczny udział 
w akcji oddawania krwi dla ratowania Ŝycia 
innych… 
 
- Jakie cechy według Pani powinien po-
siadać dobry  nauczyciel? 

- UwaŜam, Ŝe dobry nauczyciel, w tym 
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specyficznym zawodzie,  powinien być przede 
wszystkim cierpliwy, otwarty na potrzeby 
uczniów, a jednocześnie wymagający, sprawie-
dliwy, pomocny uczniowi w rozwiązywaniu trud-
nych problemów. Powinien teŜ być dobrym infor-
matykiem, bo w Bibliotece jest Internetowe Cen-
trum Informacji Multimedialnej z 12 komputera-
mi. 
 
- Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym na-
uczycielom? 
- Nauczyciel, to osoba posiadająca pełne kwalifi-
kacje zawodowe, ale przede wszystkim to oso-
ba, która powinna mieć dobry kontakt z młodzie-
Ŝą oraz powinna posiadać umiejętność, wręcz 
dar, przekazu informacji, wiedzy uczniom. 
 
- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pani 
pracy, z któr ą musiała Pani sobie poradzi ć? 
- Pracuję w tej szkole dosyć krótko i moŜe dlate-
go takiej sytuacji jeszcze nie doświadczyłam. 

 
- Jakie warto ści są dla Pani 

najwa Ŝniejsze? 
- Cenię sobie lojalność, 

uczciwość, szczerość i 
przyjaźń. Jako osoba wie-

rząca, staram się kierować 
w Ŝyciu etyką chrześcijańską. 
Wierzę, Ŝe jeśli Pan Bóg jest w moim 
Ŝyciu na pierwszym miejscu to wszystko inne teŜ 
jest na właściwym miejscu.  
 
- Czy ma Pani jakie ś szczególne zaintereso-
wania oprócz pracy zawodowej? 

- Ciekawe pyta-
nie :) myślę, Ŝe z 
rzeczy, które mnie 
najbardziej intere-
sują. Lubię taniec, 
grę na gitarze, 
muzykę (róŜne 
gatunki ), bardzo 
kocham góry oraz 
zwierzęta . 
 
- Jaka jest Pani w 
Ŝyciu prywat-
nym? 
- Myślę Ŝe zawsze 

 
Myślę Ŝe zawsze jestem sobą....  

Wywiad z nauczycielem  
bibliotekarzem  

mgr BoŜeną Kuli ńską 


