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Kalendarium czerwcowe
1 czerwca – Dzień Dziecka
3 czerwca – BoŜe Ciało
5 czerwca – Urodziny Petera Lewisa Kingstona Wentza
14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy
20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy
22 czerwca – Pierwszy Dzień Lata
23 czerwca – Dzień Ojca
25 czerwca – Koniec Roku Szkolnego
27 czerwca – Dzień Zapobiegania Narkomanii

Wybrane przysłowia o czerwcu
Czerwiec po deszczowym maju, często dŜdŜysty w naszym kraju.
Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy się nie leni.
Jak w czerwcu pogoda słuŜy, rolnik tylko oczy mruŜy.
Pełnia czerwcowa – burza gotowa.
W czerwcu się pokaŜe, co nam Bóg da w darze.

Wybrane przysłowia o lecie
Kiedy kruk kruka kłuje, pewnie głodne lato czuje.
Kto w lecie nie zbiera, w zimie głodem przymiera.
Lato zrobi, zima zje.
W początku lata poranne grzmoty są zapowiedzią rychłej słoty.
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W dzisiejszych czasach, coraz
więcej młodych ludzi odchodzi od
książek, a informacji szuka w osławionych już „goglach” albo czasopismach. Jednak czy naprawdę tam
znajdziemy wszystkie niezbędne dla
nas informacje?
Książki nazywane są od stuleci
Skarbnicami Wiedzy. Większość z nas jednak na słowa: ,,zajrzyj do książki” mówi: ,,
o rany…”. Człowiek ma wyobrażenie, że
książka jest z reguły i gruba, i nudna. Czy
tak jest naprawdę? Moim zdaniem, absolutnie nie. Książka nie musi być pokaźnych
rozmiarów. Wystarczy
podać tutaj za przykład
nowelę, które liczą zazwyczaj kilka kartek i, o
dziwo, są krótsze od prasy kolorowej i, o wiele
bardziej ciekawe. Nie
znajdziemy tam głupoty,
a receptę na wiele problemów. Być może dla większości z was brzmi to
idiotycznie: ,,Gdzie w
książce znajdę odpowiedź
na problem? Przecież od
tego jest Internet. W
<goglach> znajdę wszystko”. Tak – w Internecie naprawdę znajdziemy wszystko. Niedługo nawet ludzie
przestaną chodzić do lekarzy, a diagnozy
szukać w Internecie i kupować cudowne,
uzdrawiające lekarstwa. Trudno się dziwić,
skoro XXI wiek został opanowany przez
cyber-świat. Mówię tutaj, oczywiście, ironicznie, bowiem odnoszę wrażenie, iż
współczesne społeczeństwo ,,wyrasta na
zgliszczach epoki Bravo Girl”. Nie zaprzeczę – takie pisemka również są potrzebne,
jednakże nie można brać artykułów w niej
napisanych absolutnie poważnie – jest to
tylko mój czysto wysnuty wniosek.

Kontynuując, w książkach odnajdziemy,
jak już wcześniej wspomniałam odpowiedzi na
wiele pytań. Jako przykład podam tutaj ubóstwianą przeze mnie lekturę autorstwa Jane Austen pt. ,,Duma i uprzedzenie”. W skrócie:
,,Angielska prowincja przełomu XVIII i XIX w.”
– akurat to zdanie nie zachęca do czytania; kojarzy się od razu z czymś staromodnym, nieaktualnym - ,,[…] Panowie Bingley i Darcy szybko nawiązują znajomość, lecz poza szczerą sympatią
okazują także poczucie wyższości, a nawet
uprzedzenia w stosunku do panien z prowincji”
– mamy odpowiedź na nurtujące wiele kobiet
pytanie: ,,Dlaczego ten chłopak jest taki dumny?” Odpowiedź: przeczytaj książkę, a znajdziesz
tam nie tyle odpowiedź, jak również przyczynę
takich zachowań oraz sposób postępowania.
Przyznaję, iż jest to
powiedziane o wiele
bardziej
rzeczowo
niż jeżeli wpiszemy
w wyszukiwarkę i
wyskoczy nam forum internetowe.
Zamiast ślepo
wpisywać szukany
problem, spróbujmy
najpierw sami dojść
do
jakichkolwiek
wniosków oraz porozmawiać o tym z
drugą osobą. Polecam także zajrzeć do poleconej przeze mnie lektury – szczególnie polecam kobietom, chociaż są
mężczyźni, którzy lubią takową tematykę. Nawet
w popularnej gazecie ,,Metro” przeczytałam, iż:
,,Polacy bardziej ufają Google, niż małżeństwu!”. To dosyć niepokojące zjawisko dlatego
my, ludzie młodzi, przyszłe polskie pokolenie
pokażmy, iż jesteśmy na tyle mądrzy i rozwinięci, by poradzić sobie w określonych sytuacjach
bez pomocy klawiatury ☺ Myślę, że na pewno
będziemy wtedy bardziej z siebie zadowoleni i
osiągniemy zamierzone skutki ☺
Agnieszka Prońska
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W dniach 4, 5, 6, maja odbył się w całej Polsce egzamin maturalny. W naszej
szkole,
uczniowie klas IV zmierzyli się kolejno z
pisemnymi maturami z
języka polskiego,
matematyki oraz języka
obcego. Wybrani
uczniowie napisali także
maturę z przedmiotów nieobowiązkowych.
Największy jednak postrach budziła
nieobecna przez
pewien czas matematyka, dlatego podchodzono dosyć sceptycznie do niej, a
dla większości było
to ,,nie na rękę”. Jednak czy Królowa Nauk okazała się straszna? Sądząc po opiniach, długo oczekiwana matura z matematyki okazała się raczej prosta i nie powinna sprawić trudności tegorocznym maturzystom. Aktualnie w szkole trwają
ustne matury, dlatego panuje dosyć nerwowa atmosfera.
Wszystkim tegorocznym maturzystom życzę dużo wspaniałych sukcesów!
Szopka
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Serdecznie wszystkim polecam ksiąŜkę Heleny Patrici pt: W rzekę słodką. Jest
to poruszająca powieść o skutkach błędów z
przeszłości i o tym, czym jest moralność w
świecie sprzecznych norm etycznych. śycie
głównej bohaterki Ruthie od najmłodszych
lat pełne było zakrętów i przykrych wydarzeń. Wszystkie lata młodości, przepełnione
bólem, goryczą, a takŜe miłością, wracają do
niej,
kiedy
jest
juŜ
kobietą
mającą
pięćdziesiąt
lat.
KsiąŜka ta przepełniona jest emocjami i rozmyślaniami. Wzruszyła mnie i
wprowadziła w stan refleksji na temat sensu Ŝycia, sensu miłości. Myślę, Ŝe
ukłuje w serce kaŜdego, kto podświadomie czuje i przeŜywa losy ksiąŜkowych bohaterów.
Przeczytaj naprawdę warto!
Polecam wszystkim.
oprac. Kulińska BoŜena

LATO LUBI SPORT
Super wakacje za grosze? To moŜliwe!
JeŜeli dobrze opracujecie plan działania, nie grozi Wam nuda!
Nareszcie niedługo dwa miesiące luziku ! MoŜe skusicie się na te propozycje i postawicie na akcję w terenie?
„Wyroluj” się na maksa ;-)
Nie umiesz jeździ na rolkach? Spoko! Wystarczy kilka prób, a będziesz śmigać jak zawodowiec. Poproś kogoś o pomoc w
nauce jazdy. Gdy juŜ nabierzesz wprawy, z kaŜdej przejaŜdŜki będziesz wracać w coraz lepszej formie. A Ŝe najlepiej jeździ
się w większym gronie, namów jeszcze kilku znajomych- niech codziennie z Tobą „porolują”.
NIEZBĘDNIK: rolki, kask, ochraniacze na kolana i łokcie, trochę odwagi ☺
Wymiana międzymiastowa
Ile masz znajomych, których znasz tylko z GG, skyp’a albo czatu? Czas wreszcie spotkać się oko w oko! Mieszkasz np. w
Katowicach, a twój znajomy w Warszawie? Jednodniowa wycieczka do stolicy jest w zasięgu ręki. Wsiądź do pociągu bądź
autobusu, bilet nie kosztuje fortuny, i śmiało śmigaj. Opcję odwrotna równieŜ moŜna wziąć pod uwagę. Na pewno znasz
ciekawe miejsca, a znajomy nie ma pojęcia o Twoich rodzinnych stronach. PokaŜ je mu! KaŜda miejscowość, nawet ta najmniejsza, kryje tajemnice, które moŜna by poznać. W końcu od czego ma się przyjaciół i znajomych!
NIEZBĘDNIK: mapa okolicy i dobra organizacja ☺
Nie daj się zaskoczyć
Wakacje spędzone w domu mogą by rewelacyjne. Nie tylko Ty nie wyjeŜdŜasz nad morze w góry, więc z łatwością skompletujesz grupę znajomych chętnych do spędzania aktywnie wolnego czasu. Ruch na świeŜym powietrzu doda zdrowia, moŜecie
zorganizować wypady rowerowe w roŜne ciekaw miejsca. Wieczorem jest ciepło więc moŜecie pomyśleć o jakimś ognisku.
Na pewno będzie to miło spędzony czas.:-)
NIEZBĘDNIK: trochę własnej woli i pomysłu.
Zakręć się w kółkoJ
Pęd powietrza, na horyzoncie las… Tak, tak – jazda na dwóch kółkach to coś w sam raz dla rozleniwionego ciała i romantycznej duszy ☺ Wyciągnij zakurzony rower i odpicuj go, a potem z mapą i przewodnikiem po okolicy ustal trasę wycieczki.
Szukaj ciekawych miejsc które później moŜesz pozwiedzać. Fajną przygodę moŜna przeŜyć blisko domu. WaŜne by mieć
fantazję, a tej pewnie wam nie brakuje☺ Namów teŜ przyjaciół do rajdu po okolicy – dobre towarzystwo jest zawsze mile
widziane. Gdy spełnisz powyŜsze warunki, zaopatrzony w wodę, mapę, coś do zjedzenia, skoro świt ruszaj w świat.
NIEZBĘDNIK: rower ☺
Konrad Flasza
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W poniedziałek, 10 maja bieżącego roku, przy portierni odbyła się prezentacja z
okazji święta Konstytucji 3 Maja. Uczniowie, po uprzednim wprowadzeniu, zaprezentowali krótką lekcję historii, gdzie w sposób
krótki i ciekawy przedstawili najważniejsze ,,polskie konstytucje” wraz z ich najistotniejszymi założeniami. Formą uatrakcyjnienia była prezentacja komputerowa, gdzie
mowa była między innymi, o wspomnianej
już wcześniej, Konstytucji 3 Maja, ale
również o Konstytucji Nihil Novi, Konstytucji Marcowej, Konstytucji Kwietniowej oraz o współczesnej konstytucji.
Mam nadzieję, że tegoroczna prezentacja podobała się uczniom i będą oni mogli wykazać się swoją wiedzą na lekcjach historii i nie tylko☺ Być może zachęci to dzisiejszą młodzież do
zainteresowania się burzliwą historią naszego kraju ☺
Agnieszka Prońska

CO WARTO ZOBACZYC W KINIE
Disco robaczki, Premiera: 21 maja 2010
„Disco Robaczki” to animowana komedia przygodowa dla całej rodziny w rytmie największych przebojów tanecznych!
Roztańczone i rozśpiewane robaczki obdarzone ludzkimi cechami z pewnością przypadną do gustu zarówno młodszej, jak i starszej widowni. Rodziców rozbawi inteligentny humor znany z serii o Shreku oraz genialne wykorzystanie największych przebojów disco. Dzieci pokochają pełzających bohaterów za wyjątkowo zabawne i urozmaicone przygody. Obok komicznych i trzymających w napięciu perypetii sympatycznych bohaterów, nieocenionym
walorem tego filmu jest muzyka. Widzowie usłyszą największe hity lat 70., między innymi „Disco Inferno”,
„YMCA”, „I Will Survive” w całkowicie nowych, współczesnych wykonaniach.

Bracia, Premiera: 21 maja 2010
Film „Bracia” to historia miłosnego trójkąta. Przejmująca, trzymająca w napięciu opowieść o pułapkach miłości,
trudnych wyborach, poŜądaniu i wielkiej namiętności.
Pewnego dnia Grace dowiaduje się, Ŝe jej mąŜ Sam, Ŝołnierz armii amerykańskiej ginie w czasie tajnej misji. Wiadomość o jego śmierci to cios dla całej rodziny. RównieŜ dla jego brata, Tommy’ego, który w naturalnym odruchu
zaczyna pomagać zrozpaczonej dziewczynie. Z upływem czasu Grace i Tommy zbliŜają się do siebie. Gdy nie są
juŜ w stanie dłuŜej ukrywać wzajemnej fascynacji i godzą się na rodzące się między nimi uczucie, okazuje się , Ŝe
Sam Ŝyje...
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FELIETON
JuŜ czas...

tarzy i kusi swym widokiem. Kiedyś było beztroskie, młode i nieograniczone, nad głową
pełną marzeń obiecywało niestworzone rzeczy.
Zostało mi osiemnaście dni. Niewiele, a
Dzisiaj
wciągam powietrze pomięjednak cała wieczność. ChociaŜ, w porównaniu
do tych dziewięciu miesięcy, które mam juŜ za
ela dzy jednym i drugim
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dzwonkiem, próbuję
sobą, to błahostka.
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ło d
m
I
a
ty wloką się w nieskońwypatruję znaku, a
ętnik PIZOD V
i
m
a
czoność. Czas, to jedyna rzecz, na
kaŜdy promyk słońca Z p
E
którą moŜna liczyć.
przedzierający się
JuŜ wiem, Ŝe amnestii nie będzie. Zoprzez kraty obowiązków, to
stało
mi
osiemnaście dni. Nie zdąŜę się wynadzieja. Chyba dam
radę, ale tego tak
spać, ale zdąŜę się poŜegnać. Za rogiem czeka
do końca nigdy nie moŜna być pewnym. Walczę
przeznaczenie, wystarczy pokonać zieloną miz samym sobą,
lę i dojdzie się wszędzie, gdzie tylko się praz ograniczeniami własnego ciała i umysłu.
gnie. Koniec będzie nowym początkiem. Ma
Dzień, jak co dzień, wypełniony cięŜką pracą i
on
swoją nazwę – wakacje!
wyrzeczeniem. Co jakiś czas, zwykle w poniedziałki i czwartki, wychodzę na spacer. Podzimgr Sebastian Papuga
wiam wtedy niebo, które wisi na ścianach kory-

Szuflada poetycka
Wierszyk
Była raz kiedyś sobie królewna,
co smok ją porwał i więził w pieczarze,
lecz kiedyś zjadł ją i tylko śpiewna,
została ballada i kilka wrażeń,
kulinarnych.
Wędruje teraz w swej białej szacie,
głosem słabiutkim lekko zawodzi,
a smok zapłakał po takiej stracie,
pewnie do śmierci będzie się głodzić
albo i nie.

Przepowiednia
Huk krążący w powietrzu
Niczym odgłos pracującej pszczoły,
Bomba pływająca na widnokręgu,
Lament szczekających psów
Proszących o jasną ciemność,
Łąka żywych trupów
Śpiewająca w rytm hulanek traw…

Raz kiedyś znowu inna królewna,
zwabiona szeptem poprzedniczki,
z różyczką w dłoni, „siebie pewna”,
smok nie zostawił nawet różyczki...
Na deser.

Pojawienie się było
Zniknięciem na całą wieczność,
Końcem początku,
Który się jeszcze nie rozpoczął…
A

Tak jest co roku, gdy smok głoduje
i płacze z żalu za pięknym ciałem,
które niestety cudnie smakuje,
wiem, bo sam także o tym słyszałem...
Czyż nie?!
S.
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Wywiad z nauczycielem
języka angielskiego
mgr Grzegorzem Kuchtą

zaliczenia roku szkolnego i opieki nad młodszą siostrą. Napewno było jej bardzo cięŜko ale pomimo tego
starała się nie dawać po sobie znać, Ŝe borykała się z róŜnymi powaŜnymi problemami. Takich przypadków z
pewnością jest wiele, nie tylko w naszej szkole. Sądzę, Ŝe kaŜdy nauczyciel starałby się w takim przypadku
wesprzeć i w jakiś sposób dodać otuchy uczniowi, który ma kłopoty. Niestety nie o wszystkich problematycznych sytuacjach mamy świadomość.
- Jak ocenia Pan młodzieŜ naszej szkoły?
- MłodzieŜ naszej szkoły oceniam bardzo pozytywnie. Jest to wprawdzie pierwsza szkoła, w której mam
moŜliwość pracować i nie jestem jeszcze zbyt doświadczonym nauczycielem, ale wiem i zdaję sobie sprawę z
faktu, iŜ nauczyciele w wielu innych szkołach mają duŜo większe i powaŜniejsze problemy wychowawcze i
dydaktyczne ze swoimi uczniami niŜ my w ZSE. Wystarczy porozmawiać z nauczycielami pracującymi w
innych szkołach lub nawet obejrzeć czasem serwisy informacyjne w TV.
Nasza młodzieŜ na ogół nie jest problematyczna i w większości przypadków jest dobrze wychowana, uprzejma
i sympatyczna. W późniejszych klasach wie juŜ czego chce w Ŝyciu i jakie plany wiąŜe ze swoją przyszłością.
W klasach pierwszych i czasami drugich młodzieŜ często nie jest jeszcze świadoma jak waŜne jest zdobycie
wiedzy aby móc w przyszłości znaleźć dobrą pracę. Jako nauczyciel języka angielskiego dodam jeszcze, Ŝe w
obecnych czasach pracodawcy zwracają duŜą uwagę na ilość języków obcych, którymi jesteśmy w stanie się
posługiwać i na poziom ich znajomości. Dobra znajomość języka/-ów obcych jest naszym duŜym atutem i jest
jednym z kluczowych wymogów stawianych przez współczesnych pracodawców i często właśnie ta kwestia
decyduje o przyjęciu kogoś do pracy. Tak więc naprawdę warto uczyć się języków obcych, bo bez ich znajomości będzie nam w Ŝyciu trudno i z pewnością nigdy nie podbijemy świata.
- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pana pracy, z którą musiał Pan sobie poradzić?
Pamiętam, Ŝe jedną z najtrudniejszych i najbardziej stresujących dla mnie sytuacji była praca z jedną z
pierwszych klas policealnych TI (specjalizacja technik informatyk). Byłem wtedy świeŜo po ukończeniu
studiów licencjackich i były to pierwsze miesiące mojego zatrudnienia więc byłem jeszcze niedoświadczony,
wystraszony i miałem trochę inne pojęcie i wyobraŜenie o tego typu klasach. Była to klasa liczna (w całości
składająca się z chłopaków) i niestety trudna, z którą wielu nauczycieli miało wówczas problemy. Chciałbym
tu od razu dodać, Ŝe dyrekcja szkoły, mój opiekun staŜu i inni nauczyciele mnie wtedy wspierali i mi pomagali, za co do dzisiaj mam względem nich dług wdzięczności. Od kiedy pracuję w tej szkole nigdy nie byłem
pozostawiony sam gdy miałem jakiekolwiek problemy. Czasami w obliczu trudności z utrzymaniem dyscypliny
i spokoju na zajęciach, nie byłem pewny jak w danej chwili najodpowiedniej zareagować i w jaki sposób
podejść do uczniów tej klasy aby ich zainteresować lekcją, Ŝeby wynieśli z niej jakąś korzyść i się czegoś
nauczyli. Nie pomagał mi przy tym fakt, Ŝe bardzo młodo wtedy wyglądałem, nieraz moŜna było odnieść
wraŜenie, Ŝe uczniowie klas policealnych byli starsi ode mnie. Jedna z zabawnych sytuacji, której nigdy nie
zapomnę, zdarzyła się w pierwszym miesiącu mojej pracy, gdy pewnego dnia zszedłem do pani na portierni
aby wziąć magnetofon na zajęcia a ona się mnie zapytała "a kto cię tu przysłał?":) albo innym razem, gdy
pewna nauczycielka weszła do jednej z klas, w której prowadziłem zajęcia i zapytała się "gdzie jest nauczyciel?". Są to sytuacje, które zawsze będę wspominał z sympatią i uśmiechem na twarzy.

-

Czy ukończone studia pokrywają się z wykonywaną przez Pana pracą?
- Tak, ukończone przeze mnie studia w pełni pokrywają się z wykonywanym przeze mnie zawodem.
Ukończyłem filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim, która w swoim programie nauczania
miała równieŜ przygotowanie pedagogiczne. Po zdobyciu stopnia licencjata zacząłem pracować jako nauczyciel w ZSE im. W. Korfantego
w Katowicach.
Jednocześnie studiowałem zaocznie i po 2 latach
zdobyłem stopień magistra. Następnie wybrałem się na
studia doktoranckie, które w tym roku ukończyłem.
Wkrótce mam zamiar otworzyć przewód doktorski,
zdać egzaminy i obronić pracę, która w obecnej
postaci ma "dopiero" 220 stron wraz z projektem
badawczym:/
Będąc przy temacie studiów, chciałbym dodać, Ŝe
wahałem się pomiędzy studiami na kierunku
turystyki i hotelarstwa a studiami filologicznymi. Po
dłuŜszym zastanowieniu postanowiłem jednak wybrać studia
filologii angielskiej a jednym z czynników, który o tym zadecydował był
fakt, Ŝe na kierunku filologii nie było przedmiotów takich jak np. matematyka, rachunkowość, mikro- i makro-ekonomia, czyli przedmiotów, za którymi nigdy nie przepadałem i z
których nie byłem najlepszy. A dlaczego rozwaŜałem wybranie się na turystykę? poniewaŜ, oprócz
języków obcych, moim największym hobby, moŜna nawet rzec Ŝe pasją, jest podróŜowanie po
świecie, zwiedzanie róŜnych pięknych i interesujących zakątków, poznawanie odmiennych kultur,
obyczajów i tradycji. Najbardziej fascynuje mnie Afryka i Bliski Wschód, być moŜe ze względu na
swą egzotykę i odmienność. W porównaniu z innymi miejscami na świecie to nadal bardzo tajemniczy i niedostępny region. KaŜda podróŜ w tamte strony jest wspaniałą przygodą i wyzwaniem.
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ś

- Jakie wartości są dla pana najwaŜniejsze?
- Wielu z nas zadaje sobie to pytanie. NajwaŜniejszą wartością dla mnie jest miłość gdyŜ nadaje ona Ŝyciu
sens i jest źródłem naszego szczęścia i radości. Dzięki temu wielkiemu i pięknemu uczuciu dostrzegamy
celowość naszych działań, nabieramy ochoty do Ŝycia i mamy poczucie własnej wartości. KaŜdy człowiek ma
kogoś, kogo darzy miłością: partnerską, braterską czy teŜ rodzicielską. Świadomość, Ŝe ma się kogoś dla kogo
zrobiłoby się wszystko dodaje nam skrzydeł i pozwala mieć w Ŝyciu coś, o co będziemy walczyć. To wspaniałe
uczucie.
Kolejne miejsce w mojej hierarchii wartości zajmuje przyjaźń. Przyjaciele są bardzo waŜni w Ŝyciu kaŜdego
człowieka. MoŜemy im zaufać, na nich polegać, zwierzyć się im z naszych problemów i zawsze liczyć na ich
pomoc i zrozumienie. Nie moŜna normalnie funkcjonować bez kontaktu z innymi ludźmi. KaŜdy z nas musi
mieć kogoś do kogo moŜe zwrócić się z kaŜdym problemem i na kogo będzie mógł liczyć w trudnych sytuacjach i przeciwnościach losu. Zawsze łatwiej dzielić się radością lub smutkiem i niepowodzeniami z drugą, bliską nam osobą. Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie dolegliwości i jest ona bardzo potrzebna w naszym Ŝyciu.
Niezwykle waŜna jest w moim Ŝyciu równieŜ rodzina, do której
uczucie opiera się zarówno na miłości jak i przyjaźni.
Osoby bliskie naszemu sercu chronią nas
przed złem tego świata, wspierają
nas duchowo i pomagają w
cięŜkich sytuacjach. Szczęście i bezpieczeństwo naszej
rodziny jest dla nas priorytetowe. Zrobilibyśmy wszystko by
nie
stała im się Ŝadna krzywda a
ich smutki i
powodzenia przeŜywamy tak
samo jak oni a często nawet
i mocniej. Rodzina uczy dawać
od siebie to wszystko co najlepsze:
szczerość, zrozumienie, ciepło,
poczucie bezpieczeństwa.
Wartości, którymi kierujemy się w Ŝyciu pokazują jakim się
jest naprawdę człowiekiem. Dla
ludzi biorących udział w tzw. „wyścigu szczurów” najwaŜniejsze będą zawsze pieniądze, kariera i sława
natomiast dla ludzi ceniących drugiego człowieka będzie to miłość i przyjaźń.
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- Jest Pan nauczycielem języka angielskiego. Co dla Pana to oznacza?
- Przede wszystkim oznacza to dla mnie bycie efektywnym bez względu na stosowane metody
nauczania - to jest najwaŜniejsza cecha dobrego nauczyciela, gdyŜ jak wskazuje sama nazwa tego
zawodu, rolą i misją kaŜdego nauczyciela powinno być nauczanie z zamierzonym końcowym
efektem, skuteczne a jednocześnie nie nudne i monotonne.
Ludzie uczą się w róŜny sposób - jedni są wzrokowcami, inni słuchowcami, jeszcze inni najskuteczniej uczą się przez działanie - kinestetycy. Staram się zatem pamiętać aby nie stosować w kaŜdej
klasie tej samej techniki nauczania. Bycie nauczycielem oznacza dla mnie równieŜ poczucie
odpowiedzialności za wykonywaną pracę, bycie sprawiedliwym i obiektywnym. Pracując w szkole i
mając do czynienia z młodzieŜą trzeba pamiętać równieŜ o tym, Ŝe kaŜdy nauczyciel powinien być
jednocześnie wychowawcą. Próbuję takŜe dobrze poznać swoich uczniów, być wraŜliwy na ich
potrzeby i wiedzieć jakie mają zainteresowania i moŜliwości. Zarówno nauczyciel w uczniu, jak i
uczeń w nauczycielu powinien widzieć najpierw człowieka. Nie chodzi mi o wspólne rozwiązywanie
osobistych problemów czy jakiekolwiek sprawy osobiste. Mam na myśli wzajemne poszanowanie
obu stron z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
- Co zdecydowało o tym Ŝe podjął Pan pracę w naszej szkole?
- Po ukończeniu studiów licencjackich od razu zacząłem rozglądać się za pracą. Szczególnie
zainteresował mnie Zespół Szkół Ekonomicznych w Katowicach gdyŜ szkoła ta była mi dobrze
znana i wiedziałem, Ŝ odznacza się długą tradycją i prestiŜem. Był czas kiedy sam chciałem do niej
chodzić, jednak los zdecydował inaczej.
Po odbyciu rozmowy z Panią Dyrektor Anną Muc byłem juŜ pewny, Ŝe jest to właściwy wybór i Ŝe
będę z niego zadowolony. Wcześniej dostałem ofertę pracy w Gimnazjum nr.1 w Mikołowie, ale
perspektywa pracy w szkole średniej duŜo bardziej mi odpowiadała i był to dla mnie zdecydowanie
lepszy wybór.
- Czy młodzieŜ zwraca się do Pana ze swoimi problemami jeŜeli tak to w jaki sposób próbuje Pan
pomóc?
- MłodzieŜ często zwraca się do mnie ze swoimi problemami. W większości dotyczą one kwestii
szkolnych, problemów z róŜnymi przedmiotami, ocenami oraz relacji z innymi nauczycielami.
Nieraz przychodzą do mnie uczniowie z prośbą o pomoc w zadaniu domowym (czasami nawet z
języka niemieckiego) :) proszą mnie o sprawdzenie CV, listu itp.
Jednak zdarzają się równieŜ sytuacje kiedy uczniowie zwracają się do mnie nie tylko ze sprawami
szkolnymi ale równieŜ osobistymi i szukają wsparcia i porady. Pamiętam gdy 2 lata temu pewna
uczennica z 4 klasy opowiadała mi w zaufaniu i dyskrecji w jakiej cięŜkiej sytuacji się znajdowała
gdyŜ jej ojciec był w bardzo chory a ze swoją matką nie potrafiła dojść do porozumienia i
8 ciągle się z nią kłóciła. W dodatku ciąŜył na niej obowiązek przygotowania się do matury,

- Co poradziłby Pan tym którzy przygotowują się do zawodu nauczyciela?
- Trzeba pamiętać i mieć na uwadze fakt, iŜ zawód nauczyciela jest zawodem nieco specyficznym. Jest to
zawód cięŜki i odpowiedzialny. Bycie dobrym nauczycielem wymaga posiadania takich cech charakteru jak
komunikatywność, umiejętność kierowania grupą ludzi, tolerancyjność, umiejętność postępowania z młodzieŜą i dziećmi. KaŜdy, kto jest lub chce być nauczycielem, powinien zwyczajnie lubić ludzi ale mieć teŜ w sobie
duŜo cierpliwości i wytrwałości. O wiele chętniej uczniowie przychodzą na zajęcia nauczyciela, który jest
sympatyczny, często uśmiechnięty i przyjaźnie nastawiony do ludzi niŜ na zajęcia nauczyciela, który jest
"sztywny", zimny i oschły wykonując jedynie swoje formalne obowiązki. śeby być dobrym nauczycielem,
lubianym i respektowanym przez uczniów, warto te aspekty połączyć by w konsekwencji cieszyć się zarówno
autorytetem jak i sympatią swoich uczniów.
DuŜym problemem dla nauczyciela moŜe być to, Ŝe mając do czynienia z klasą, styka się z róŜnorodnymi
typami charakteru. Czasami trudno nauczać mając do czynienia z róŜnego typu osobowościami jednocześnie,
z odmiennymi sposobami uczenia się, innym
poziomem znajomości
przedmiotu, innymi
zainteresowaniami itp.
Trzeba umieć to
wszystko na uwadze,
próbować to jakoś ze
sobą pogodzić i w
odpowiedni sposób się
zachować aby moŜliwie
najskuteczniej wykonywać swoją pracę jako
nauczyciel i pedagog.

