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KALENDARIUM GRUDNIOWE 

 

 

4 grudnia – Barbórka 

 

6 grudnia – Mikołajki 

 

10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

 

21 grudnia – 1 dzień zimy 

 

24 grudnia – Wigilia 

 

25 grudnia – BoŜe Narodzenie 

 

26 grudnia – Św. Szczepana 

 

Wybrane przysłowia o GRUDNIU 

20 grudnia-Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny. 

 

21 grudnia-Jaka pogoda Tomaszowa, taka będzie i majowa. 

 

22 grudnia-Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima. 

 

23 grudnia-Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody. 

 

24 grudnia-Jak w Wigilię z dachu ciecze, to się zima długo wlecze. 

 

25 grudnia-Gdy w BoŜe Narodzenie pogodnie, będzie tak przez cztery tygodnie. 

 

26 grudnia-BoŜe Narodzenie po lodzie, Wielkanoc po wodzie. 
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Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:    
 

 

Świat jest ksiąŜką i Ci, którzy nie podróŜują, czytają tylko jedną stronę. 

       (św. Augustyn z Hippony) 

 

Ci, którzy rozumieją jedynie to, co da się wytłumaczyć, niewiele rozumieją. 

       (M von Ebner-Escheńbach)? 
                                                  

 

        Myśli zebrała mgr Anna Muc    

Przedstawiamy si ę!  
 
Chcemy przybliŜyć wszystkim czytelnikom skład 
gazetki szkolnej "Przeciek", dlatego teŜ pokrótce 
przedstawimy się Wam: 

 

Redaktor naczelna: Anna Knetki - „Cześć! Je-
stem z klasy I a hotelarskiej. Lubię słuchać muzyki 
(jestem nieograniczona muzycznie), poczytać do-
brą ksiąŜkę. Szybko nawiązuję kontakt z ludźmi, 
dzięki mojej komunikatywności i otwartości na in-
nych. Lubię Ŝyć chwilą, ale z rozsądkiem” 

Sekretarz redaktor naczelnej: Justyna Szyma ń-
ska - „Lubię przeczytać ciekawą ksiąŜkę i jeść. Naj-
bardziej ze szkolnych przedmiotów lubię matematy-
kę. Jestem miła i towarzyska. Zazwyczaj po szkole 
opiekuję się młodszymi braćmi. Razem z nimi 
uwielbiam oglądać bajki. TakŜe jestem uczennicą 

klasy I a hotelarskiej.” 

 

Oraz pozostały skład: 

 
Kamila Nikiel - „Hey;) Jestem Kamila i mieszkam w Mikołowie. Lubię lekcję wf-u ( poza grą w siatkówkę). Uwiel-
biam czytać ksiąŜki a w szczególności horrory i kryminały. W wolnym czasie chodzę na spacery z moim kocha-
nym psem lub spotykam się z przyjaciółmi. Jestem z klasy I a hotelarskiej.” 

Marzena Bigos- „ Jestem osobą otwarta na nowe przygody, bardzo lubię zwiedzać nowe miejsca i chodzić po 
górach. Moim hobby jest jazda konna i czytanie ksiąŜek , a zwłaszcza przygodowych. Uczę się w klasie I a hotel.” 

Marlena Romanowska - „Witam wszystkich czytelników! :) Jestem Lena, pierwszoklasistka pisząca razem z inny-
mi do gazetki szkolnej Przeciek. Jestem osobą miłą,  romantyczną i niezwykle wraŜliwą. Po skończeniu nauki w 
technikum, bardzo chciałabym pójść na studia w kierunku księgowości. Moim ulubionym kolorem jest błękitny. 
Dość często tajemnicza ze mnie dziewczyna. Trudno za mną nadąŜyć. Jedyną rzeczą jaka całkowicie odbiega od 
mojego charakteru to pasja oglądania horrorów. Po prostu je UWIELBIAM! :D Ale na co dzień jestem naprawdę 
przyjazną osóbką, która jest otwarta i nie boi się nowo poznanych ludzi. Mam nadzieję, Ŝe polubicie mnie i chęt-
nie będziecie czytać artykuły przeze mnie napisane.” 

Natalia Moskwa - „Nazywam się Natalia. Mieszkam w Katowicach. Lubię zwierzęta, fotografię oraz sport, a 
szczególnie jazdę na rowerze. Lubię takŜe chodzić na zakupy i spotykać się z przyjaciółmi.” 

Weronika Moskwa - „Interesuje mnie sport, szczególnie gimnastyka. Lubię teŜ zakupy jak kaŜda dziewczyna. 
Zazwyczaj jestem miła i towarzyska, lubię rozmawiać z ludźmi.” 

Tu miało być zdjęcie redaktorów,  

ale nie zdąŜyli go przynieść!!!! 



Zgadnijcie kto to:)??? 
 

Pan Nieznajdywalny -  przewodniczący szkoły, którego trudno zna-
leźć, bo zaszywa się u pań w-fistek na herbatce. 

Telefonik -  chłopak rozmawiający ciągle przez telefon i siedzący ciągle 
przed biblioteką. 

DŜamal - pan od angielskiego, ubierający się w „luźnym stylu”. 

Emorzęs- chłopak jednej z dziewczyn z I klasy. 

Basin - chłopak lubiący „ostre brzmie-
nie.” 

Nikiel - dziewczyna - pierwiastek che-
miczny. 
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 Dnia 6 grudnia do naszej szkoły przybył św. Mikołaj wraz z swymi pomoc-
nicami.:) Gość nie pominął Ŝadnej sali!:) W czasie lekcji wchodził do klas by tam 
zamienić parę słów z nauczycielami i uczniami. KaŜdy bez wyjątku został obdaro-
wany małym upominkiem, czyli batonikiem  „Marsem". 

 
Śmiechu było co nie miara! :) 
 
Obchody mikołajkowe zostały zorganizowane przez klasy starsze! Dziękujemy im serdecznie za pa-
mięć o wszystkich nauczycielach i uczniach oraz za to ,Ŝe na naszych twarzach pojawił się uśmiech 
(nawet w czasie lekcji :D)! 
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Góra Grosza 

Uczniowie  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w 
Katowicach już po raz kolejny przystąpili do akcji 

 "GÓRA GROSZA" 2010."GÓRA GROSZA" 2010."GÓRA GROSZA" 2010."GÓRA GROSZA" 2010.    

W czasie trwania akcji uzbierano w sumie 101 zł.W czasie trwania akcji uzbierano w sumie 101 zł.W czasie trwania akcji uzbierano w sumie 101 zł.W czasie trwania akcji uzbierano w sumie 101 zł.  
Nauczycielem koordynującym akcję był mgr Grzegorz Kuchta.mgr Grzegorz Kuchta.mgr Grzegorz Kuchta.mgr Grzegorz Kuchta.  

Emerytowana nauczycielka ob-
ładowana zakupami idzie ulicą. 
Nagle z piskiem opon podjeŜ-
dŜa nowiutki mercedes: 

- Proszę pani! Pamięta mnie 
pani?! To ja, pani uczeń! Pod-
wiozę panią! 

- Och Adasiu, poznałeś mnie 
po tylu latach? 

- Nie, panią nie, ale pani płasz-
czyk tak! 

Kilku urwisów chce za-
szokować nową nauczy-
cielkę, więc na początku 
lekcji zamiast w ławce 
siadają na kaloryferze. 

- Chłopcy - mówi na-
uczycielka - kiedy juŜ 
wysuszycie bieliznę 
usiądźcie na swoich 
miejscach. 

Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala: 

- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają się wszy-
scy. Ci co wiedzą - prawą ręką, Ci co nie wie-
dzą - lewą ręką. 



PRZECIEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moja przygoda z honorowym krwiodawstwem 
rozpoczęła się 2 lutego 2010. 

Wtedy to w naszej szkole zajmowałem się organizacją  
„Zbiórki Krwi”.  Początkowo nie bardzo wiedział bym 
od czego zacząć ale dzięki wskazówką Pani mgr Walas 
wszystko poszło sprawnie. Zgłosiło się 61 osób a do 
oddania zostało dopuszczone 59 osób. Ja, niestety, mia-
łem wtedy jeszcze 17 lat, a do moŜliwości oddania bra-
kło mi niespełna dwóch tygodni. 

Wtedy to właśnie zadecydowałem, iŜ dzień po ukończe-
niu osiemnastego roku Ŝycia oddam krew. 

Tak nadszedł ten wspaniały dzień moich osiemnastych 
urodzin  i wtedy moje postanowienie tylko urosło w siłę 
i postanowiłem obchodzić urodziny bez kropli alkoho-
lu, a następnego dnia wybrać się na oddanie krwi.  

Dzień po ukończeniu osiemnastego roku Ŝycia pojecha-
łem do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Katowicach ,które mieści się zaraz obok 
naszej szkoły, w końcu ulicy Raciborskiej i Kozielskiej. 

Tam właśnie w pełni rozpoczęła się moja historia 
krwiodawcy.  Po przekroczeniu progu RCKiK zostałem 
skierowany do specjalnie wyznaczonego miejsca ,aby 
ściągnąć  kurtkę, a następnie wypełnić specjalny formu-
larz, który jest niezbędny do rejestracji. Znajduje się tam 
duŜa liczba pytań odnosząca się do naszego stanu zdro-
wia , którą wraz z danymi osobowymi naleŜy wypełnić. 
Po wypełnieniu ankiety, udałem się do rejestracji, a na-
stępnie zostałem skierowany na wyŜsze piętro, w celu 
przeprowadzenia innych badań niezbędnych  

do dopuszczenia do oddania krwi. W tym celu jeden 
lekarz pobiera krew z palca, a inny z kolei pyta  

o nasze samopoczucie i mierzy ciśnienie. Gdy wszystkie 

5 

Moja przygoda z Honorowym KrwiodawstwemMoja przygoda z Honorowym KrwiodawstwemMoja przygoda z Honorowym KrwiodawstwemMoja przygoda z Honorowym Krwiodawstwem 

przeciekzse2@interia.pl 

wyniki są prawidłowe, zostajemy dopuszczeni do oddania 
krwi. 

I tu zaczyna się u większości ludzi panika! Jest to w pełni 
zrozumiałe, bo siedzi się na fotelu i patrzymy na krew, która 
leŜy na specjalnej wadze i kaŜdy ma prawo mieć obawy. Ja 
takŜe miałem sporego stresa, poniewaŜ słyszałem róŜne 
historie, które później okazały się tylko głupimi wymysłami. 
Samo oddawanie krwi jest bezbolesne i w pełni bezpieczne, 
a obsługa doprowadzi nas do łez , ale na szczęście ze śmie-
chu. 

Po oddaniu krwi, usłyszymy tylko krótkie pouczenie, czego 
nam nie wolno w owym dniu i wraz z specjalnym kwitem 
moŜemy wybrać się po odbiór paczki ,składającej się z 8 
czekolad i kawy. 

Wtedy teŜ przysługuje nam dzień wolny od nauki, bądź pra-
cy. Ja sam nawet się nie spostrzegłem jak szybko ten czas 
leci i mam juŜ na koncie 5 oddań krwi pełnej i nadal Ŝyję, a 
wszystkie mity okazały się zwykła bajką. Więc jak sami wi-
dzicie nie ma się czego obawiać, a sam cel jest szczytny, bo 
nasza krew uratuje komuś Ŝycie. Po upływie niecałego mie-
siąca od oddania pierwszorazowo krwi, otrzymałem pocztą 
specjalną ksiąŜeczkę, w której przybijane są pieczątki z data-
mi kolejnych oddań.  

Dla przypomnienia KaŜdy męŜczyzna moŜe oddawać krew 
co 2 miesiące, a kobieta co 3 miesiące. Oczywiście,  jeśli 
mieści się ta osoba w granicy wiekowej od 18 do 65 lat. Po-
zdrawiam wszystkich i serdecznie zapraszam do oddawania 
krwi, bo tylko dzięki naszej krwi ktoś inny ma szansę na 
przeŜycie. 

                                                                                              
    Ladislav Stancik 3 a hotel 

Biblioteka informuje!!! 
W dniu 17 grudnia 2010 zakończono skontrum w Bibliotece szkolnej. 

Zapraszamy! 
                                                                                                   

Biblioteka w grudniu zakupiła następujące ksiąŜki: 

 

• Wszystko o BoŜym Narodzeniu 

• ABC dobrego wychowania 

• Owoce południowe na stole 

• Szkoła w świecie współczesnym 

• Ewaluacja a jakość kształcenia 

• Smak podróŜy -przewodnik kulinarny po 10 krajach( Inspirujący przewodnik kulinar-
ny , zilustrowany znakomitymi, bardzo apetycznymi zdjęciami) 

Gorąco zachęcam do sięgnięcia po nie tym bardziej, Ŝe dzięki niektórym moŜemy wirtualnie podróŜować i poznawać nieznane 
kraje  i poznać świetne przepisy . 
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Szuflada poetycka 

MOJE ROZMYŚLANIA... 

 

Za oknem zima, 

mgła unosi się w powietrzu 

chowając wszystko co napotka. 

Dookoła cisza, 

mrok otaczający zaułki tego miasta 

rozprowadza tajemnicze szepty minionego lata. 

 

Zagubiona jak kropla, 

w ciemnym dnie morza 

w świście wiatru rozmyślam, 

o nowym początku Ŝycia. 

 

Początku, w którym niebo, 

w tajemnicę zmienia echo. 

W głowie wciąŜ tworząc labirynty 

do dostępu w całkiem nowe myśli. 
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Nadchodzą Święta.  
To ostatni dzwonek na rozwagę! 
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„KaŜdemu własny los jest pisany, 
Od dnia narodzin po Ŝycia kres 
Jednemu szczęście, drugiemu rany, 
Widocznie jest w tym głębszy sens 
Bóg scenariusze ma napisane, 
Serial kręcony od wielu lat! 
Role aktorom dawno rozdane; 
A plan filmowy to wielki Świat! 
Ktoś gra w romansie główną rolę, 
Ktoś statystuje tylko w nim 
Inny w horrorze ma swoją dolę, 
Bo Ŝycie to jest ciągły film…” 
 

 
Święta to jeden z najpiękniejszych okresów  w Ŝyciu człowieka i rodzi-
ny. Pierwsze informacje o święcie BoŜego Narodzenia pochodzą z 
roku 356 n.e.! 

Od tamtego czasu kaŜdy przeŜywa ten wspaniały okres w róŜny spo-
sób. Jedni spędzają go z rodziną przy wigilijnym stole, inni zaś w pra-
cy, bądź na róŜnego rodzaju imprezach. KaŜdy ma swój wyjątkowy  

i niepowtarzalny sposób na wyjątkowe święta… 

Święta od zawsze kojarzą się z porządkami, rodzinnymi wypiekami 
oraz pięknymi kolędami. 

W wolnych chwilach warto zajrzeć równieŜ do sklepów i pomyśleć o 
ostatnich zakupach przedświątecznych, lecz trzeba zachować przy tym 
zdrowy rozsądek i nie wdać się w świąteczną gorączkę zakupów, zatra-
cając przy tym główną idee świąt jaką jest rodzina. Niestety szał zaku-
pów widać i to gołym okiem, gdy zwykłe centrum handlowe staje się 
obiektem wypoczynkowym oraz rewią mody, a przejście korytarzem 
graniczy z cudem…  

Ludzie stop - bo tu nie chodzi o to, by święta spędzić w centrum han-
dlowym wraz z zerowym stanem konta! Są inne wspaniałe metody, by 
nie zapomnieć o najbliŜszych i naszej rodzinie. 

Tak, nie powinniśmy zapominać o rodzinie ,bo to ona jest najwaŜniej-
sza i w Ŝyciu nie będzie drugiej szansy, gdyŜ rodzinę mamy tylko jedną 
i niepowtarzalną. 

Lecz niestety, co wiem z własnej praktyki ratowniczej, okres świąt jest 
okazją  do suto zakrapianych imprez… Alkohol jest dla ludzi, ale gdy 
znamy umiar i zdrowy rozsądek! 

Wielu ludzi wtedy mówi, Ŝe po jednym kieliszku moŜna jeszcze prowa-
dzić. Nic bardziej mylnego, bo ten jeden kieliszek moŜe wtedy stać się 
naszym ostatnim w Ŝyciu! Nasza reakcja oraz szybkość myślenia jest 
przytępiona i nie funkcjonuje prawidłowo. 

I tak oto jedna świąteczna impreza  moŜe zamienić się w tragedię. 

Święta, które ja pamiętam i nadal praktykuję z całą rodziną, to wspólne 
porządki w domu, pieczenie pysznego ciasta, strojenie choinki przy 
dźwiękach najpiękniejszych polskich kolęd. W wigilię zasiadamy całą 
rodziną do uroczystej wieczerzy, którą poprzedzamy łamaniem się 
opłatkiem i złoŜeniem sobie Ŝyczeń. Później klucz programu ,czyli 
głównie prezenty i upominki, które wcześniej zakupiliśmy dla siebie. 
Ale jeśli BoŜe Narodzenie to i nie moŜe nas zabraknąć na Pasterce 
odprawianej równo o północy w kościele. Tak wyglądają święta  w 
mojej rodzinie i są zawsze  piękne, wesołe i kolorowe. 

Ale nie powinniśmy zapominać takŜe o osobach, które pokrzywdził 

los i nie mogą tak uroczyście spędzać tego wspa-
niałego czasu.  Wiele osób w ten czas pozostaje 
sam na sam ze swoją samotnością, depresją bądź 
innymi chorobami i  zmartwieniami. 

Warto i o nich pomyśleć i zaprosić je do wspólne-
go świętowania. Będzie nam raźniej, a dla tej oso-
by mogą to być najpiękniejsze święta ,bo spędzone 
w przyjacielskim gronie. 

Co roku ruszają równieŜ akcje charytatywne  takie 
jak: 

 

-KaŜdy moŜe zostać Świętym Mikołajem 

-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

-Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

-Reklamy Dzieciom 

 

Ja takŜe pragnę zachęcić wszystkich Honorowych 
Dawców Krwi oraz osoby, które ukończyły 
osiemnasty rok Ŝycia do oddania krwi w okresie 
świątecznym ,gdy krew jest najbardziej potrzebna. 
Pamiętajmy, Ŝe „Krew to płynne Ŝycie-Warto się 
nią podzielić”. Krwi nigdy za duŜo i jak sami sły-
szycie, co chwila obok naszej szkoły przejeŜdŜa 
karetka po kolejne jednostki krwi. Krew oczywi-
ście jest potrzebna cały rok, a nie tylko w święta. 

Krew to jedna z niewielu rzeczy, której nie da się 
sztucznie wyprodukować i dla tego tylko my, lu-
dzie, jesteśmy w stanie własną krwią uratować 
komuś Ŝycie. 

Nasza szkoła co roku organizuje „Akcję Zbiórki 
Krwi”, a od 2 lat mam przyjemność zajmować się 
tą akcja wraz z Panią mgr Walas. Przyszłoroczna 
akcja odbędzie się 13 Stycznia 2011. Biorąc przy-
kład z tegorocznej akcji, mam nadzieję, iŜ przy-
szłoroczna akcja zapisze się w kartach historii 
naszej szkoły jako kolejna akcja z rekordowym 
wynikiem. 

Dla przypomnienia 2 lutego 2010 do oddania krwi 
zgłosiło się 61 osób a 59 oddało krew, co daje 
rekordowy wynik blisko 27 litrów krwi pełnej, a 
tym samym klasyfikuje nas na jednym z czoło-
wych miejsc w rankingu szkół, które przyczyniają 
się do Akcji Zbiórki Krwi. Dlatego jeszcze raz 
serdecznie zapraszam do kontynuowania tego 
wspaniałego przedsięwzięcia i podzielenia się 
cząstką siebie, która moŜe uratować komuś Ŝycie. 
Nas to nic nie kosztuje i nie wpływa na stan zdro-
wia, ale dla kogoś ta krew moŜe okazać się szansą 
na przeŜycie. Tego typu świąteczny dar Ŝycia jest 
chyba najpiękniejszym prezentem jaki moŜna ko-
muś ofiarować… 

 

 Z całego serca wszystkim Ŝyczę spokojnych, 
pogodnych oraz zdrowych świąt BoŜego Na-
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- Czy wykonywana przez panią praca nauczyciela języka niemiec-
kiego daje Pani satysfakcję w Ŝyciu zawodowym? 

 

- Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Staram 
się wykonywać swoją pracę  najlepiej jak potrafię i tego 
samego wymagam od swoich uczniów. 

Wszystko zaleŜy od młodzieŜy i ich nastawienia 
do nauki drugiego języka obcego, 
jakim jest język na- szych 
zachodnich sąsia-
dów.  

DuŜą radość spra-
wia mi, gdy 
uczniowie z ochotą i 
duŜym zaangaŜowaniem prowa-
dzą dialogi w języku niemieckim, mają co-
raz większy zasób słownictwa oraz nie "kombinują". 
Wtedy nabieram przekonania, Ŝe moja praca ma sens, jest 
efektywna, a relacje z młodzieŜą są po prostu "in Ord-
nung" tzn. o'key. 

 

- Jak ocenia pani młodzieŜ naszej szkoły? 

 

- Inaczej oceniam klasy pierwsze, które przechodzą jeszcze 
okres "burzy i naporu", a inaczej klasy czwarte, z którymi 
będzie mi trudno się rozstać po tak długim czasie - bardzo 
fajnej i niezapomnianej współpracy. 

W większości uczniowie naszej szkoły są ludźmi o sprecy-
zowanych poglądach, wyrobionym charakterze i wiedzą co 
jest dla nich najwaŜniejsze w Ŝyciu. DuŜym plusem na-
szych uczniów jest umiejętność okazywania szacunku na-
uczycielom - proszę, dziękuję, dzień dobry oraz do widze-
nia na korytarzu szkolnym to dla nich niewymuszona co-
dzienność. Są najzwyczajniej w świecie kulturalni, czyli 
mają tzw. Kinderstube. 
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-  Jakie cechy według Pani powinien posiadać dobry nauczyciel? 

- To przede wszystkim osoba lubiana przez uczniów. Z doświad-
czenia wiem, iŜ nasi podopieczni darzą sympatią nauczycieli zde-
cydowanych, wymagających, posiadających tę waŜną umiejętność 
jaką jest precyzyjne a zarazem interesujące, kreatywne i zrozumiałe 
przekazywanie wiedzy. 

Konsekwencja w działaniu daje dobre rezultaty oraz wyrozumia-
łość, w niektórych trudnych sytuacjach Ŝyciowych. 

 

- Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym nauczycielom? 

 

- śyczyłabym duŜo wytrwałości i przekonania, Ŝe praca w szkole 
ma sens, niezaleŜnie od tego czy młodzieŜ to docenia, czy nie oraz 
jakie są trendy nauczania. Bądźmy "na czasie" z wyczuciem odpo-
wiednich granic. 

 

-  Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pani pracy, z którą musiała Pani 
sobie poradzić? 

 

- Mam to szczęście, Ŝe nie pamiętam takiej sytuacji. W naszej 
szkole nie miałam wychowawstwa, które wymaga szczegółowego 
rozpoznawania potrzeb i sytuacji rodzinnej kaŜdego ucznia. Nie 
lubię, gdy uczeń chce wymusić na mnie odpowiednie działanie i 
stara się za wszelką cenę przekonać, Ŝe on ma rację. Spokój i roz-
waga w takich sytuacjach są jedynym ratunkiem. 

 

- Jakie wartości są dla Pani najwaŜniejsze? 

 

- Chyba nie ma na świecie człowieka, który nie chciałby kochać i 
być kochanym. To nadaje sens naszemu Ŝyciu i jest bodźcem do 
dalszych działań oraz ułatwia pokonywanie wszelkich trudności. 

Niezmiernie waŜne jest równieŜ umiejętność zdobywania 
sympatii i zaufania wśród koleŜanek i kolegów. 

Wtedy praca od 7: 00 nie jest Ŝadnym 
problemem. 

 

- Czy ma 
Pani szczególne z a -
interesowania oprócz pracy zawo-
dowej? 

 

- W wolnym czasie lubię oderwać się od codzienności i wyruszyć 
na przykład w góry. Zdobywanie szczytów budzi niesamowite 
emocje i poprawia kondycję potrzebną do pracy w szkole. 

W zimowe wieczory uwielbiam czytać powieści Dana Browna i 
Steva Berrego, które trzymają w napięciu od pierwszej do ostatniej 
strony. 

 

- Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym? 

 

- Kocham swoją rodzinę, bez której nie wyobraŜam sobie Ŝycia. 

Jestem miłośnikiem psów, a więc w domu dominuje nasz pies 
jamnik - AGENT,  który mimo podeszłego wieku jest prawdzi-
wym agentem nie tylko z imienia.  

 

Chyba nie ma na świecie człowieka, który nie chciałby kochać i być kochanym.  

 

Wywiad z nauczycielem   

języka niemieckiego  

przeciekzse2@interia.pl 


