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Przysłowia na wakacje  
 

Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedalekaGdy w lipcu słońce dopieka, burza niedalekaGdy w lipcu słońce dopieka, burza niedalekaGdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka 

 Filip przepowiada, ile tygodni popada.Filip przepowiada, ile tygodni popada.Filip przepowiada, ile tygodni popada.Filip przepowiada, ile tygodni popada.    
Lipcowe upały, wrzesień doskonały. Lipcowe upały, wrzesień doskonały. Lipcowe upały, wrzesień doskonały. Lipcowe upały, wrzesień doskonały.     

W lipcu gdy służą pogody, bój się wielkiej wody.W lipcu gdy służą pogody, bój się wielkiej wody.W lipcu gdy służą pogody, bój się wielkiej wody.W lipcu gdy służą pogody, bój się wielkiej wody.    
W lipcu upały, styczeń mroźny cały. W lipcu upały, styczeń mroźny cały. W lipcu upały, styczeń mroźny cały. W lipcu upały, styczeń mroźny cały.     

Święta Małgorzata zapowiada środek lata. Święta Małgorzata zapowiada środek lata. Święta Małgorzata zapowiada środek lata. Święta Małgorzata zapowiada środek lata.  

Ze świętą Małgorzatą upał przybiera, kanikułę otwiera. Ze świętą Małgorzatą upał przybiera, kanikułę otwiera. Ze świętą Małgorzatą upał przybiera, kanikułę otwiera. Ze świętą Małgorzatą upał przybiera, kanikułę otwiera.     
Jeśli w czasie deszczu tworzą się bańki na wodzie, słota potrwa długo.Jeśli w czasie deszczu tworzą się bańki na wodzie, słota potrwa długo.Jeśli w czasie deszczu tworzą się bańki na wodzie, słota potrwa długo.Jeśli w czasie deszczu tworzą się bańki na wodzie, słota potrwa długo.    

Gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma.Gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma.Gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma.Gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma.    
Jak poranek mglisty, wieczór przezroczystyJak poranek mglisty, wieczór przezroczystyJak poranek mglisty, wieczór przezroczystyJak poranek mglisty, wieczór przezroczysty    

W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka.W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka.W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka.W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka.    
Gdy sierpień w upały zbywa lato długie zwykle bywaGdy sierpień w upały zbywa lato długie zwykle bywaGdy sierpień w upały zbywa lato długie zwykle bywaGdy sierpień w upały zbywa lato długie zwykle bywa    

W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała.W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała.W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała.W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała.    
Początki sierpnia łagodne, wróżą zimy łagodnePoczątki sierpnia łagodne, wróżą zimy łagodnePoczątki sierpnia łagodne, wróżą zimy łagodnePoczątki sierpnia łagodne, wróżą zimy łagodne    

Jeśli w sierpniu rosa moczy, to pogoda na uboczy.Jeśli w sierpniu rosa moczy, to pogoda na uboczy.Jeśli w sierpniu rosa moczy, to pogoda na uboczy.Jeśli w sierpniu rosa moczy, to pogoda na uboczy.    
Żołędzie pełne i białe, przyszłe lato doskonałe. Żołędzie pełne i białe, przyszłe lato doskonałe. Żołędzie pełne i białe, przyszłe lato doskonałe. Żołędzie pełne i białe, przyszłe lato doskonałe.     

Jaki Bartek, taki wrzesień.Jaki Bartek, taki wrzesień.Jaki Bartek, taki wrzesień.Jaki Bartek, taki wrzesień.    

Kalendarium  
 

 
01.07 – Światowy Dzień Architektury 
02.07 – Międzynarodowy Dzień UFO 

11.07 – Światowy Dzień Ludności (ONZ) 
02.08 – Dzień Pamięci o Zagładzie Romów 

10.08 – Dzień Przewodników i Ratowników Górskich 
13.08 – Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych 

30.08 – Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 



Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:    
 

” U miesz mówić prawdę? Naucz się też jej słuchać. „  
                                                                                          J. Kraszewski 

” S zczęście jest zawsze tam, gdzie człowiek je widzi. ”  
                                                                                         H. Sienkiewicz                                                 

                Z dyrektorskich przemy śleń:  
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Kultura osobista 
 

 

 Celem moich rozwaŜań będzie odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście kultura osobista człowieka po-
maga mu w Ŝyciu, czy jest niepotrzebna. Kultura osobista to nasz „wewnętrzny głos”, który mówi nam jak za-
chować się w danej sytuacji. To takŜe nasz wygląd i dbanie o zdrowie swoje i innych. 
Jestem zdania, Ŝe kultura człowieka pomaga mu w Ŝyciu codziennym. Dzięki niej inni widza nas jako osoby mą-
dre. MoŜna powiedzieć, Ŝe nasze zachowanie jest własną „wizytówką”. Kultura osobista to nie tylko nienaganne 
maniery, ale równieŜ wysoki poziom edukacji ogólnej i logicznego myślenia. Na poparcie mojego stanowiska mo-
gę  

przytoczyć wiele róŜnych argumentów. Po pierwsze kultura osobista to inaczej nasza godność. To właśnie wła-
snym zachowaniem reprezentujemy siebie. JeŜeli zwracamy się do kogoś w sposób kulturalny moŜemy oczekiwać 
równieŜ kulturalnej odpowiedzi. Forma naszego zachowania i wypowiedzi świadczy o naszym wykształceniu. 
Odpowiednie, kulturalne zachowanie oznacza, Ŝe cos sobą reprezentujemy. Nie zapominajmy o starym przysło-
wiu: „Jakim Cię widzą, takim Cię piszą” Jesteśmy szanowani przez innych i łatwiej nam przychodzi wiele rzeczy, 
poniewaŜ inni liczą się z naszym zdaniem i uwaŜają nas za osoby na tzw. wysokim stanowisku i poziomie. 
Chcę zwrócić uwagę na to, Ŝe nasze normy zachowania unaoczniają warunki w jakich dorastaliśmy. Przedstawiają 
w pewnym stopniu naszą rodzinę, dom oraz atmosferę jaka w nim panuje. JeŜeli zauwaŜymy źle wychowane 
dziecko to myślimy właśnie o rodzicach, którzy je wychowali. Nikt z nas przecieŜ nie chce, aby ktoś obcy źle 
wyraŜał się o naszych rodzicach. Nie moŜemy więc skalać dobrego imienia naszego i przede wszystkim naszej 
rodziny. 
Nie naleŜy zapominać równieŜ o tym, Ŝe czasami zdarza się, iŜ kultura osobista jest jedyną rzeczą jaką mamy. 
Nikt nie moŜe nas jej pozbawić. Nasza godność jest faktem istnienia naszej osoby. Nawet jeśli wszystko utraci-
my, ona zawsze pozostaje. 
Wszystko to prowadzi do wniosku, Ŝe kultura osobista jest potrzebna człowiekowi w jego codziennym Ŝyciu i na 
pewno mu je ułatwia. Dowodzą tego powyŜsze argumenty, które wymieniłam udowadniając tę tezę. Myślę, Ŝe 
powinniśmy kłaść duŜy naciska na naszą kulturę i zachowanie, aby odnaleźć się w tym świecie i być kimś. 
 

 

 

 

Opracowali : 

Mateusz Kolasiński 

Mateusz Dewalski 

Szymon Świtała 
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KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA 

KaŜdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje kredyt 100 punktów. Uczeń moŜe starać się pozyskać dodatkowe punkty, moŜe je równieŜ utracić. Punkty przydziela wychowawca, 
nauczyciel przedmiotowy. 

UCZEŃ KaŜdorazowo OTRZYMUJE PUNKTY ZA: 

l. Udział w konkursach : 

- szkolnych 0-5 pkt 

- wyŜszego szczebla 0-15 pkt 

II. Reprezentacja szkoły na zewnątrz : 

- spotkania, seminaria, debaty, itp. 0-10 pkt. 

- spotkania po lekcjach, w soboty, dni wolne, O - 15 pkt 

III. Udział w zawodach sportowych : 

- szkolnych 5 pkt. 

- międzyszkolnych 15 pkt. 

- wyŜszych 25 pkt. 

III. Udział w olimpiadach przedmiotowych : 

- etap szkolny O-10 pkt. 

- etap okręgowy O -20 pkt 

- etap ogólnopolski O-30 pkt. 

IV. Funkcje w klasie. Radzie MłodzieŜowej: 

- przewodniczący RM 0-30 pkt 

- zastępca 0-20 pkt 

- przewodniczący klasy 0-15 pkt 

- zastępca O-10 pkt 

- skarbnik O-10 pkt 

- inne O-10 pkt 

V. Praca na rzecz szkoły 5 pkt. 

- przyniesienie materiałów 1 pkt 

- Przyniesienie materiałów na gazetkę, lekcje 0-2 pkt 

- Odbicie na ksero 0-3 pkt 

- Wykonanie pracy O - 4 pkt 

- Pomysł + wykonanie 0-5 pkt 

VII. Praca na rzecz klasy 0-5 pkt 

VIII. Praca na rzecz środowiska 0-5 pkt 

IX. Pomoc koleŜeńska 0-5 pkt 

X. 100 % frekwencja w semestrze 15 pkt 

XI. Do 10 godzin usprawiedliwionych 10 pkt. 

UCZEŃ TRACI PUNKTY ZA : 

KaŜdorazowo : 

1. Picie alkoholu 100 pkt. 

2. Agresja fizyczna 100 pkt. 

3. UŜywania, rozprowadzania środków odurzających 100 pkt. 

4. KradzieŜ 100 pkt. 

5. Palenie papierosów 50 pkt. 

6. Fałszowanie dokumentów i oszustwo 50 pkt. 

7. Niszczenie mienia prywatnego i szkolnego 50 pkt. 

8. Wagary 20 pkt. 

9. Brak kultury osobistej 20 pkt. 

10. LekcewaŜący stosunek do powierzonych zadań 20 pkt. 

11. Brak uroczystego stroju w dniach uroczystości szkolnych oraz brak identyfikatora5 pkt. 

12. Niestosowny strój na terenie szkoły 5 pkt. 

Ubranie powinno: 

- zakrywać cały odcinek barkowy (w przypadku bluzek i sukienek) 

- zakrywać cały brzuch, plecy oraz uda (w przypadku spódnic, spodni,bluzek, sukienek) 

Nie zezwala się na noszenie w szkole kolczyków (za wyjątkiem skromnychkolczyków w uszach) oraz wyzywającego makijaŜu. 

13. Godziny nieusprawiedliwione 2 pkt 

Wychowawca przyjmuje usprawiedliwienia, jedynie w formie pisemnej, z podaniem przyczyny nieobecności, na pierwszej godzinie wychowawczej po nieobecności 

jednak nie później niŜ po dwóch tygodniach od nieobecności ucznia w szkole. 

14. Spóźnienia 1 pkt 

15. UŜywanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego (dyktafon, 

kamera, aparat fotograficzny itp.) na zajęciach lekcyjnych 10 pkt. 

16. Rozklejanie na terenie szkoły emblematów klubów sportowych 10 pkt. 

OCENY Z ZACHOWANIA Wzorowe 130 pkt i więcej Bardzo dobre 129 - 105 Dobre 104 - 70 Poprawne 69 - 50 Nieodpowiednie 49 - 0 

Naganne poniŜej 0 punktów 
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KsiąŜka na wakacje 

 Wielu z nas myśli, Ŝe w czasie wakacji nadrobi zaległości czytelnicze. Niektórzy mają juŜ nawet przygotowaną listę ksiąŜek... 

A ja polecam coś lekkiego ( w znaczeniu dosłownym i w znaczeniu lekkiej fabuły). 

Tutaj przypomina mi się dowcip: Do księgarni wchodzi milicjant i prosi o ksiąŜkę. Księgarz pyta: coś lekkiego? Wszystko jedno odpowiada milicjant jestem "gazikiem"( rodzaj milicyjnego autka) 

Proponuję :niezawodną Agatę Christie: „Tajemnica gwiazdkowego puddingu.” Pod tym świątecznym tytułem mieści kilkanaście opowiadań kryminalnych. 

CóŜ moŜe być lepszego niŜ krótki dreszcz emocji? 

Pamiętajmy teŜ, o przeczytaniu informacji o państwie, mieście które w czasie wakacji chcemy zwiedzić . Dlatego polecam: 

Chudecki T.: Wspaniałe podróŜe na kaŜdą kieszeń i  Ostrowski G.: Kulinarne wspomnienia z  wakacji. 

Wakacje i ksiąŜka  to dobre połączenie. 

Polecam wszystkim.  Naprawdę warto ! 

                                                                                           Barbara Michniak 
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Szuflada poetycka 

"List Szukającego Szczęścia" 

 

Czy widziałeś oczy ptaka, który konał. 

W oczach jego smutek jest i Ŝal. 

Schwytanej sarnie łzy z oczu płyną. 

Tak bardzo Ŝal jej wolności. 

Tak jak wyrwany z rodzinnego domu, 

jak zwierzę sam nie wiem, w którą mam 

iść stronę. 

 

Wczoraj szczęście było blisko, 

wczoraj śmiał się cały świat. 

Dzisiaj raptem znikło wszystko , 

całe szczęście rozwiał wiatr. 

I trudno jest Ŝyć w nieszczęściu,  

w którym się tęskni i szlocha. 

 

Trudno jest Ŝyć bez rodziny, która 

się bardzo kocha. 

Lecz losy jej nie znane, odszukać nie 

mogę jej. 

Tak jak więdną kwiaty jak kaŜdy kolor 

zmienia, tak pozostaną nam w końcu 

tylko wspomnienia. 

"Toleruje" 

 

Tolerancja to jest znak, 

kiedy barier wszelkich brak. 

Tolerancja słowo znane 

lecz na co dzień zapomniane. 

 

Kiedy widzisz Ktoś na wózku , 

niby człowiek tak jak my. 

Chcąc do kina wejść na film 

STOP bariera w kinie tkwi. 

 

Tolerujesz czy nie, zadaj sobie 

to pytanie, gdy by to spotkało 

Cię. 

 

Tylko ten kto z cudzego 

nieszczęścia się śmieje, 

jest niewychowany. 

Dlatego głupieje. 

 

Więc tolerancji widać brak 

Gdy i człowieka widać wrak. 

Kto się śmieje ten o bólu nic 

"Odrzu-ceni przez świat" 

 

Czy widziałeś oczy ptaka 

który konał. 

W oczach jego smutek 

jest i Ŝal. 

Tak wygląda dziecko 

wydrwione przez kolegów 

i świat. 

 

Tolerancja słowo znane 

Lecz na co dzień zapomniane. 

 

Śmiejesz się gdy widzisz łzy, 

nie śmiej się to będziesz ty. 

Chore dzieci choć to fakt 

WciąŜ przychodzą na ten świat. 

Czy to znaczy mniej kochane, 

są przez Boga nam zsyłane. 

 

OkaŜ jemu przyjaźń wszelką 

znaczy, masz odwagę wielką. 

 

PokaŜ dziecku temu świat jak 

EmDzej 

Podczas klasówki nauczy-
ciel mówi: 
- Wydaje mi się, Ŝe słyszę 
jakieś głosy... 
Głos z sali: 
- Mnie teŜ, ale się leczę... 

- Zrobiłe
ś zadanie

? 

- Proszę 
pani, mamusia zach

orowała 
i musiałem 

wszystko
 w domu robić..

. 

- Siadaj, 
pała! A t

y Witku, zro
biłeś zad

anie? 

- Ja pros
zę pani m

usiałem ojcu po
magać w p

o-

lu... 

- Siadaj, 
jedyna! A

 ty Jasiu 
zrobiłeś 

zadanie?
 

- Jakie za
danie, pr

oszę pan
i, mój brat w

yszedł z 

więzienia
, taka ba

langa by
ła, Ŝe szk

oda gada
ć! 

- Ty mnie tutaj 
swoim bratem nie stras

z! Siadaj
, 

trója. 

Koniec ro
ku szkol

nego. Sy
nek 

przychod
zi ze szk

oły. 

- Tato, T
y to masz szczę

ście do 

pieniędz
y. 

- Dlaczego?
 

- Nie musisz kup
ować ksi

ąŜek na 

przyszły
 rok - zo

staję w t
ej samej 

klasie. 

Ojciec pyta syna: 

- Co robiliście dziś na matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, 
teŜ szukaliśmy wspólnego mianownika! śe 
teŜ nikt go do tej pory nie znalazł... 
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Czyli bezpieczne i szalone spędzenie wolnego czasu ☺☺☺☺ 

 
 22 czerwiec to dzień, na który z utęsknieniem czekają zarówno uczniowie,  

jak i nauczyciele. KaŜdy z nas bowiem marzy (a nawet śni na lekcjach ☺☺☺☺) o planach wakacyjnych w postaci niesamowitych wycieczek, imprez czy po 
prostu wysypiania się  

do późnej godziny. Takie formy rozrywki powinny jednak kierować się prostą,  

lecz dla niektórych dosyć abstrakcyjną zasadą:  

,,Szaleć, ale z umiarem!” lub, jak kto woli:  ,,Bawmy się bezpiecznie!” 

 Jest jeden powód, dla którego naleŜy tak postępować- zdrowie. 

W końcu chcemy wrócić do szkoły wypoczęci i bez jakichkolwiek zmartwień.  

 

 2 czerwca część klasy 3 a hotel miała okazję bliŜej poznać, jak zadbać nie tylko  

o własne bezpieczeństwo. Uczestniczyła pod opieką Pana Jacka Wielgusa w wykładzie  

w WyŜszej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy o godzinie dwunastej.  

Temat prezentacji był następujący:  

,,Pierwsza pomoc przedmedyczna. Bezpieczne wakacje” 

 

 

Organizacją zajął się doświadczony anestezjolog, który skupił na dolegliwościach, które większość uczniów poznała na zajęciach przysposobienia 
obronnego.  

Najpierw zaprezentowano definicję pierwszej pomocy, łańcuch ratunkowy, reguły BHP, wyjaśniono zasadę primum non nocere (łac. po pierwsze 
nie szkodzić). Lekarz wyjaśnił,  

Ŝe najwaŜniejsze jest nasze bezpieczeństwo oraz iŜ nie naleŜy bać się błędów  

i konsekwencji. Powiedział:  

 

,,Pamiętajmy, Ŝe nic nie moŜe się równać z satysfakcją płynącą z uratowania czyjegoś Ŝycia” 

 

Uczniowie mogli dowiedzieć się takŜe kilku podstawowych zasad dotyczących zachowania podczas wypadku. To, co poniŜej przytoczę moŜe być 
dla niektórych znakomitą powtórką 

z PO lub dla niektórych krótką lekcją, która w Ŝyciu moŜe być wykorzystana w dowolnej chwili.  

 

Ratownik przedmedyczny powinien ocenić sytuację, zabezpieczyć teren, ocenić stan poszkodowanego i udzielić pierwszej pomocy, wezwać pomoc. 
Trzeba działać szybko  

i profesjonalnie i oceniać sytuację pod względem zagroŜenia Ŝycia własnego oraz drugiej osoby. Bardzo waŜne jest aby wykorzystać obecność osób 
trzecich i wymóc na nich pomoc.  

np. gdy wykonujemy resuscytację to wyznaczamy z tłumu osobę, która wykona telefon na pogotowie ratunkowe.  

 

Oceniamy takŜe, czy poszkodowany jest przytomny bądź nieprzytomny. Następnie w zaleŜności od stanu wykonujemy albo pozycję boczną ustaloną 
(tzw. bezpieczną)  albo resuscytację.  

Pamiętajmy takŜe, Ŝe jeŜeli znaleźliśmy się na miejscu wypadku JAKO PIERWSI to odpowiadamy za całość akcji ratowniczej przed przybyciem 
karetki.  

 

 Wiele osób, które są świadkami takich wydarzeń zupełnie nie wie w jaki sposób zawiadomić o tym pogotowie. Wiadomość tak musi być 
przede wszystkim konkretna, czyli zawierać dane o tym, co się stało, ilu jest rannych, jaki jest ich stan (opisujemy) i gdzie się znajdujemy. JeŜeli nie 
znamy ulicy bądź tego miejsca to staramy się je opisać jak najdokładniej np. zwracać uwagę na numer drogi, znaki, pytać wśród ludzi itp.  

 

Nie będę przytaczała tutaj konkretnych czynności, poniewaŜ wszyscy doskonale je znacie juŜ ☺☺☺☺ W ekstremalnym skrócie: wykonujemy podstawowe 
czynności reanimacyjne (BLS – Basic life suport), badamy oddech w ciągu 10 sekund.  

Zapamiętać naleŜy podstawową zasadę : 30 uciśnięć mostka na 2 dwa oddechy w ciągu  

2 minut!  

Klasa 3 a hotel z wykładu z pewnością wyszła bogatsza o nowy zasób wiedzy i, miejmy nadzieję, zachowa się honorowo w sytuacji zagroŜenia. Wszy-
scy uczestniczyliśmy teŜ w prelekcjach o ratownictwie medycznym organizowanych w naszej szkole podczas tygodnia zdrowia. Akurat 3 a hotel ma 

w klasie kolegę, który zawsze udziela rad na temat pierwszej pomocy ☺☺☺☺  
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Wywiad z nauczycielem   

chemii  

mgr inŜ. Janiną Frączek 

przeciekzse2@interia.pl 

- Czy wykonywana przez panią praca nauczy-
ciela  chemii daje  pani satysfakcję w 
Ŝyciu zawodowym? 

 

- Tak! Od czasu 
gdy zaczęłam się 
uczyć chemii zawsze mnie 
fascynowała i fascynuje nadal i to staram 
zaszczepić młodzieŜy.  
Walczę ze stereotypami i uświadamiam  moim 
uczniom, Ŝe chemia to ” nie wszystko zło” jak 
donoszą media, Ŝe chemia to miłość 
(endorfiny), to świat pięknych zapachów, to le-
ki, kosmetyki itp. W Międzynarodowym Roku 
Chemii  nie moŜna nie wspomnieć o naszej 
wielkiej  chemiczce Marii  Skłodowskiej- Curii i 
jej osiągnięciach z dziedziny chemii. 

 

 

- Jak ocenia pani młodzieŜ naszej szkoły? 

 

- Lubię pracę z młodzieŜą myślę, Ŝe mam  z nią 
dobry kontakt ale pracuje się w szkole coraz 
trudniej. Zaobserwowałam, Ŝe młodzieŜ ma 
problemy ze skupieniem na zajęciach i nie po-
trafi słuchać a to się wiąŜę z gorszymi  ocenami. 
Chciałabym powiedzieć równieŜ co mnie boli 
jako nauczyciela, Ŝe  są tacy uczniowie, którzy  
ukłonią się w autobusie, na ulicy 

 a są i tacy (na szczęście w mniejszości), Ŝe nie 
widzą go na korytarzu szkolnym bo juŜ np. nie 
mają chemii. UŜywają duŜo  wulgaryzmów, a 

coraz trudniej o takie ” magiczne słowa” jak: pro-
szę, przepraszam, dziękuję, a szkoda. 

 
- Jakie cechy według pani powinien posiadać dobry  
nauczyciel? 

 

 

- Na pewno być kompetentny w swojej dziedzinie, 
cierpliwy  i wyrozumiały 

 

- Jakich rad udzieliłaby pani przyszłym nauczycie-
lom? 

 

- JeŜeli lubą  i rozumieją młodzieŜ  potrafią praco-
wać z młodymi ludźmi, to mogą próbować swoich 
sił, ale to jest „cięŜki kawałek chleba”. 

 

 

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

 

 - Jako wychowawca pomagałam  uczennicy, 
która miała problemy z sektą. 

 

- Jakie war-

tości są dla 
pani najwaŜniejsze? 

 

- Uczciwość, kultura  osobista i szacunek do dru-
giego człowieka 

 

- Czy ma pani jakieś szczególne zainteresowania 
oprócz pracy zawodowej? 

- Bardzo lubię góry, wcześniej to były zimą narty, a latem wę-

drówki po szlakach, głównie beskidzkich. 

 Obecnie wędrówki po górach raczej  tylko przez 
wakacje, a na co dzień spacery po parku, słuchanie 
dobrej muzyki, no i dobra kuchnia, nie tylko jedze-
nie ale i gotowanie. 

- Jaka jest pani w Ŝyciu prywatnym? 

 

 - Trudno mi siebie oceniać ale powiem  tak, Ŝe sta-
ram się Ŝyć uczciwie, tak postępować, aby nikt nie 
cierpiał z mojego powodu, wykonywać powierzone 
mi obowiązki jak najlepiej potrafię. Znajomi oce-
niają mnie jako osobę energiczną z ładunkiem po-
zytywnej energii-  a czy tak jest ??? 

 

...staram się Ŝyć uczciwie, tak postępować, aby nikt nie cierpiał z mojego powo-

du, 


