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Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny zimy znak. 

Skoro wrzesień, to juŜ jesień, ale jabłek pełna kieszeń. 

We wrześniu, gdy tłuste ptaki, srogo się zima da ludziom we znaki. 

Gdy październik mro źny, to nie będzie styczeń groźny . 

Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. 

Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki pora. 

W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada. 

W październiku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada. 

Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. 

Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. 

Przysłowia i kalendaria 

Święta Wrześniowe 
 
1 Września 
   Międzynarodowy Dzień Pokoju 
   Dzień Kombatanta (Dzień Weterana) 
   Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 
3 Września 
   Dzień Energetyka 
8 Września 
   Dzień Dobrych Wiadomości 
   Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem 
   Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa (ONZ) 
9 Września 
   Międzynarodowy Dzień Urody 
10 Września 
   Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 
12 Września 
   Święto Wojsk Lądowych 
13 Września 
   Dzień Kolejarza 
   Dzień Programisty 
16 Września 
   Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (ONZ) 
17 Września 
   Dzień Sybiraka 
18 Września 
   Międzynarodowy Dzień Geologa 
19 Września 
   Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk 
21 Września 
   Międzynarodowy Dzień Pokoju (ONZ) 
   Dzień SłuŜby Celnej 
   Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera 
22 Września 
   Europejski Dzień Bez Samochodu 
23 Września 
   DoŜynki, Święto Plonów (etniczne słowiańskie) 
26 Września 
   Międzynarodowy Dzień Głuchego 
27 Września 
   Światowy Dzień Turystyki 
   Dzień Podziemnego Państwa Polskiego 
29 Września 
   Dzień Aptekarza 
30 Września 
   Dzień Chłopaka 

Święta Październikowe 
 
1 Października 
   Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu 
   Międzynarodowy Dzień Lekarza 
   Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (ONZ) 
3 Października 
   Światowy Dzień Habitatu (ONZ) //pierwszy poniedziałek października 
4 Października 
   Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 
5 Października 
   Światowy Dzień Nauczyciela (ONZ) 
6 Października 
   Światowy Dzień Mieszkalnictwa 
9 Października 
   Światowy Dzień Poczty (ONZ) 
   Dzień Znaczka Pocztowego 
10 Października 
   Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (ONZ) 
   Dzień Przeciwko Karze Śmierci 
12 Października 
   Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk śywiołowych (ONZ) //druga środa października 
13 Października 
   Dzień Ratownictwa Medycznego 
14 Października 
   Dzień Edukacji Narodowej 
   Światowy Dzień Normalizacji 
15 Października 
   Międzynarodowy Dzień Niewidomych 
16 Października 
   Światowy Dzień śywności (ONZ) 
   Dzień PapieŜa Jana Pawła II 
17 Października 
   Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (ONZ) 
18 Października 
   Dzień Łącznościowca 
   Dzień Poczty Polskiej 
22 Października 
   Światowy Dzień Jąkających się 
24-30 Października 
   Tydzień Rozbrojenia (ONZ) 
24 Października 
   Dzień Walki z Otyłością 
   Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
   Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju (ONZ) 
27 Października 
   Światowy Dzień Modlitwy o Pokój (katolickie) 
30 Października 
   Zmiana Czasu Letniego Na Zimowy 
31 Października 
   Halloween 
   Światowy Dzień Oszczędności 
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Takie tam do gazetki 

            Za nami końcówka września i pomyśleć, Ŝe pierwszy miesiąc tak szybko minął. Wielkim 
przeŜyciem  było dla klas pierwszych, nowa szkoła, ludzie i nauczyciele. Jako pierwsze klasy ( a 
tym teŜ ja ) mamy nie lada wyzwanie sprostać zasadom obowiązującym w tej szkole. Mówi się 
dla chcącego nic trudnego a więc do pracy! 

śyczę rówieśnikom wytrwałości i pozytywnego myślenia w dalszej nauce. 
                                                                                                                                                             Samara 

Felietony 

„Nothing gonna change my love for you” – tak 
na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
śpiewał Glen Medeiros do swojej dziewczyny, a ja wie-
rzyłem święcie w te słowa, dopóki jej nie rzucił i nie zna-
lazł sobie nowej. Wtedy zrozumiałem, Ŝe Ŝycie nie jest 
takie proste, jakby się wydawało, i Ŝe nie moŜna wierzyć 
we wszystko, co się usłyszy. 
 Wiara to problem stary jak świat. JuŜ święty 
Tomasz musiał zobaczyć, Ŝeby uwierzyć, nie dziwi zatem, 
Ŝe co chwilę słyszymy o kryzysie wiary w zdominowa-
nym przez technikę świecie dwudziestego pierwszego 
wieku. Tymczasem, gdyby się temu dokładniej przyjrzeć, 
okazałoby się, Ŝe, wręcz odwrotnie, współczesny czło-
wiek wierzy coraz mocniej, a dowody tego ciągle znajdu-
jemy w jego zachowaniu. 
 Wiara potrzebuje cudów, i takie cuda zdarzają 
się wokół nas coraz częściej. 
Wszystko zaczęło się w 1876 roku, kiedy to A. G. Bell i 
T. A. Watson zamienili ze sobą pierwsze słowa za pośred-
nictwem przewodu telefonicznego. Od tamtej pory Ŝyli-
śmy w przekonaniu, Ŝe po drugiej stronie kabla znajduje 
się zawsze konkretna osoba, którą jesteśmy w stanie zi-
dentyfikować po mocno zniekształconym głosie. Potem 
niestety nadeszła era automatycznych sekretarek i nasza 
wiara została wystawiona na cięŜką próbę. Pomocny w 
tym zamieszaniu okazał się jednak sygnał dźwiękowy, 
sugerując, Ŝe mamy do czynienia tylko z maszyną. Oczy-
wiście nie wszystkich to zraŜało, a amatorzy dłuŜszych 
pogawędek byli takim obrotem sprawy wręcz zadowoleni. 
Wszak cierpliwość automatycznej sekretarki jest ogrom-
na. 
 Przez dłuŜszą chwilę obywało się bez kolejnych 
rewolucji, aŜ w końcu spokój ducha zakłócony został ese-
mesem. Rozwój telefonii doprowadził do wynalezienia 
poręcznych komórek, których ulubionym dzieckiem był 
krótki tekst przesyłany drogą elektroniczną. Wbrew pozo-
rom zjawisko to umocniło naszą wiarę. Mogliśmy się 
teraz obyć nawet bez znajomego głosu, dochodzącego ze 
słuchawki, wystarczył sam numer kojarzony z daną osobą. 
Jakoś nigdy nie przyszło nam do głowy, Ŝe komórka mo-
gła zostać skradziona lub poŜyczona i kontaktuje się z 
nami zupełnie ktoś inny. W czasach tak niepewnych ufa-
my coraz bardziej. 

 Prawie równocześnie z wynalezieniem telefonu zo-
staliśmy zaatakowani przez sygnał radiowy. Pomimo oczywi-
stych faktów, dajemy się nabierać na ustawione rozmowy, 
audycje prowadzone „na Ŝywo” i podstawionych słuchaczy. 
To jednak wszystko nic  w porównaniu z tym, co robi z nami 
telewizja. Spokojnie moŜemy tutaj pominąć naiwne filmy oraz 
wyssane z palca wiadomości  i tendencyjną prognozę pogody.     
Producenci tych pierwszych specjalnie puszczają do nas oko, 
czego jesteśmy świadomi, natomiast dwie ostatnie pozycje 
oglądamy chyba tylko z przyzwyczajenia, poniewaŜ ich treść 
nie zasługuje na uwagę. 
 Prawdziwą próbą naszej wiary, o cierpliwości juŜ nie 
wspominając, są, nadawane coraz częściej i w coraz większej 
ilości bloki reklamowe. Znamy cel tego przedsięwzięcia i 
mniej więcej orientujemy się w jego mechanizmach,  
a jednak próbę tę przechodzimy pomyślnie i stale dostarczamy 
dowodów na potwierdzenie tego, iŜ wierzymy bezgranicznie. 
KaŜdy zapytany stwierdzi, Ŝe nie zwraca uwagi na reklamę i 
nie wpływa ona na jego Ŝycie, a juŜ na pewno nie damy się 
przekonać, Ŝe akurat ten proszek wywabi plamę z naszej ko-
szuli.  
W porządku, nie ma się o co kłócić. Statystyki jednak mówią 
same za siebie. Po kaŜdej emisji nowej reklamy wzrasta za-
równo zainteresowanie danym produktem, jak i sama jego 
sprzedaŜ. 
 Aktorzy, przebrani za bankowców, lekarzy i hydrau-
lików, niczym kapłani dwudziestego pierwszego wieku, na-
wracają skupione przed telewizorem tłumy na jedyną właściwą 
drogę – drogę zakupów. I oto na naszych oczach dokonuje się 
przemiana brzydkiego kaczątka w piękną kobietę a zupy  
w proszku w obfity i soczysty obiad, sucha skóra nabiera bla-
sku, włosy przestają się łamać i moŜna w końcu wyjść z domu, 
gdyŜ po wypiciu jogurtu zaświeciło słońce. Jeszcze nie tak 
dawno to wiara czyniła cuda i przenosiła góry, ale juŜ nie dzi-
siaj. Współcześnie to cuda czynią wiarę, cuda ukryte w telewi-
zorze, komórce  
i komputerze, a dobrą nowinę przynosi Plotek czy Pudelek . 
 W takiej rzeczywistości i sam Chrystus nie miałby 
szans zaistnieć, a juŜ na pewno nie pozwoliłaby mu na to pani 
Goździkowa, która uzdrawia szybciej i na skalę masową. Cho-
ciaŜ... moŜe jednak.  
          W końcu wiara w nas coraz większa. 
 
    S. Papuga 

Problem wiary    
(Z zagadnień psychologii społecznej) 
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Rok szkolny 2011/2012. Kiedy naj-
bli Ŝsze dni wolne od szkoły? 

PoniewaŜ początek roku szkolnego wypadł w czwar-
tek i od weekendu dzieli go zaledwie dzień, da się 
jeszcze wyczuć wakacyjne rozluźnienie. Naukowe 
obowiązki dadzą o sobie znać dopiero w poniedzia-
łek. Nie ma się czym przejmować, bo za sprawą dłuŜ-
szych weekendów okazji do poleniuchowania znaj-
dzie się całkiem sporo.  
 
  e iJuŜ w drugim tygodniu października nauczyciele 
będą obchodzić swój dzień, który wypada w piątek. 
DłuŜszy weekend gwarantowany. Dwa tygodnie póź-
niej mamy we wtorek Wszystkich Świętych i cztery 
dni wolnego, łącznie z poniedziałkiem, który pewnie 
po weekendzie zostanie zarządzony jako dzień do 
odrobienia. 

Święto Niepodległości 11 listopada wypada w piątek, 
a więc trzy dni wolnego. Za to święta, niestety w tym 
roku kalendarzowym przyniosą tylko tradycyjny ty-
dzień rodzinnej zabawy, na pocieszenie otulony dwo-
ma weekendami. 

W nowym roku 2012 równieŜ jest sporo luzu. NajbliŜ-
szy piątek po sylwestrze otwiera bowiem perspekty-
wę weekendu z okazji święta Trzech Króli. Potem fe-
rie. Pierwsze od 16 stycznia. Terminy: dolnośląskie, 
mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie - od 16 
do 29 stycznia. Woj. podlaskie oraz warmińsko-
mazurskie - od 23 stycznia do 5 lutego, a woj. lubel-
skie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie mają 
wolne od 30 stycznia do 12 lutego. Na koniec zostają 
woj. lubuskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, 
świętokrzyskie i wielkopolskie z terminem zimowych 
wakacji 13 lutego - 26 lutego. 

Luty i marzec takŜe będą obfitować w 
szereg miłych wydarzeń, które ode-
rwą uczniów od szkolnej rutyny. A 
będą to m.in.: Walentynki, ostatki kar-
nawału, tłusty czwartek, pierwszy 
dzień wiosny i Dzień Kobiet. Wielka-
noc natomiast mamy w kalendarzach 
zaznaczoną na 8 kwietnia, no a po-
tem jeszcze lany poniedziałek, znów 
bez szkoły. 

Międzynarodowe Święto Pracy wypa-
dające 1. maja wypada w 2012 r. we 
wtorek. Po tym mamy ustawowo wol-
ny czwartek, czyli Święto Konstytucji 
3 Maja. Pewnie w poniedziałek, 30 
kwietnia, uczniowie zostaną zwolnie-
ni ze szkolnych obowiązków. W kon-
sekwencji będziemy mieć z weeken-
dem sześć dni wolnego, kończących 
się pracującym piątkiem. 

Miesiąc później, w czwartek, wypada 
BoŜe Ciało. Piątek w wielu szkołach 
będzie zatem do odrobienia. 

Jednak, jak widać, kalendarz oszczę-
dzi uczniom nadmiernego przemę-
czenia, mimo Ŝe rok szkolny zakoń-
czy się dopiero 29 czerwca. 
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Kalendarz roku szkolnego 2011/2012 
PoniŜej zamieścili śmy kalendarz roku szkolnego 2011/2012, który z pewnością będzie pomocny w planowaniu wspólnego, rodzinnego wypoczynku. Termi-
ny przerw świątecznych wynikają zazwyczaj z kalendarza świąt, natomiast pozostałe przerwy, w szczególności daty początku oraz końca ferii zimowych dla 
poszczególnych województw ustalane są odrębnie dla kaŜdego roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  
 
Początek roku szkolnego   1 września 2011 r. (czwartek) 

14 października - Dzień Nauczyciela, czyli inaczej Święto Edukacji Narodowej. 

Zimowa przerwa świąteczna: prawdopodobna data: 23 grudnia 2011 – 2 stycznia 2012. 

 Przerwa ta obejmuje, oczywiście, Święta BoŜego Narodzenia oraz okres do Nowego Roku włącznie.  

Ferie zimowe 

Ferie zimowe trwają dwa tygodnie, jednak ich daty ustalane są na kaŜdy rok osobno przez MEN.  Wiosenna przerwa świąteczna:  5 – 10 kwietnia 2012 r. 
Wiosenna przerwa świąteczna obejmuje okres Świąt Wielkanocnych, tj. od Wielkiego Czwartku do wtorku po Poniedziałku Wielkanocnym włącznie.  

Egzamin gimnazjalny: 24 - 26 kwietnia 2012 r. 

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania 
egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012, egzaminy gimnazjalne odbędą się:  

• 24 kwietnia, wtorek — część humanistyczna,  

• 25 kwietnia, środa — część matematyczno-przyrodnicza,  

• 26 kwietnia, czwartek — część z języka obcego nowoŜytnego.  

Egzamin dojrzałości — Matura 2012: Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie 
terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 roku egza-
miny maturalne w 2012 roku odbędą się w terminie: 4 - 25 maja 2012 r. 

• 4 maja — 25 maja — część ustna według ustaleń wewnątrzszkolnych;  

• 4 maja, pt. — język polski, poziom podstawowy;  

• 7 maja, pn. — język polski, poziom rozszerzony;  

• 8 maja, wt .— matematyka, poziom podstawowy;  

• 9 maja, śr. — matematyka, poziom rozszerzony;  

• 10 maja, cz. — język angielski (podstawowy i rozszerzony),  

• Zobacz terminy matury z pozostałych przedmiotów...  

Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych — początek wakacji 

29 czerwca 2012 r. — pierwszy dzień wakacji, to sobota 30 czerwca 2012 roku, natomiast koniec wakacji będzie w piątek 31 sierpnia 2012 roku. Jak poda-
ło Ministerstwo Edukacji Narodowej nie będzie zmian terminu wakacji ze względu na Euro 2012, tak więc zajęcia zakończą się 29 czerwca, a kolejny rok 
szkolny rozpocznie się z początkiem września 2012 r. Ze względu na to, Ŝe 1 września 2012 to sobota kolejny rok szkolny (2012/2013) rozpocznie się w 
poniedziałek 3 września 2012. 

T e r m in  W o je w ó d z tw a  

1 6  –  2 9  s ty c z n ia  2 0 1 2  
r .  

D o ln oś l ą s k ie , M a z o w ie c k ie ,  O p o ls k ie ,  
Z a c h o d n io p o m o rs k ie  

2 3  s ty c z n ia  –  5  
lu te g o  2 0 1 2  r . 

P o d la s k ie ,  W a rm iń s k o -M a z u rs k ie  

3 0  s ty c z n ia  –  1 2  
lu te g o  2 0 1 2  r . 

L u b e ls k ie ,  Ł ó d z k ie ,  P o d k a rp a c k ie , P o m o rs k ie ,  
Ś l ą s k ie  

1 3  lu te g o  –  2 6  lu te g o  
2 0 1 2  r  

K u ja w s k o -P o m o rs k ie , L u b u s k ie , M a ło p o ls k ie ,  
Ś w i ę to k rz y s k ie , W ie lk o p o ls k ie  
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Współczesna współczesność 
 czyli o pleonazmach i problemach z komunikacją. 

 

Przychodzę i widzę grupkę znajomych, która ochoczo rozmawia o swoim życiowym dorobku. Rzecz 
jasna, ich doświadczenie – rzeknę ironicznie – przewyższa dokonania niejednego wojennego wetera-
na  
- Cześć! – wykrzykuję – O czym rozmawiacie?  
Słyszę odpowiedź pełną pewności siebie, a tak bardziej dosadniej: nadętego bufona z ego większym 
niż jego głowa. 
Uwaga!  
- Wczoraj pobansowałem w klabie z moimi nigami i czuje się zakacowany. Czy masz tabsy może?  
Być może człowiek nie powinien oceniać drugiego na podstawie jednego zdania i pytania jako gratisu. 
Nie mniej jednak słysząc... ów frazesy zaczyna głęboko zastanawiać się czy aby wszystko z nim w po-
rządku? Zaczyna się głęboka analiza swojego dotychczasowego życia. Czy to jakieś zapożyczenia? 
Amerykanizmy? Gwara?!  
- Mów po ludzku, bo nie rozumiem – odpowiadam w końcu. 
Dostaję spojrzenie z byka, drwiący uśmieszek i w końcu policzek 
- W jakim ty świecie żyjesz? Życia nie znasz? 
,,Widocznie nie!” dokańczam w myślach i odwzajemniam ironiczny uśmiech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mimo to dalej zastanawiam się, co kryje się za tą zagadką. Ów proces, a raczej łamigłówka zostaje roz-
wiązywana etapowo. Wpierw analizuję słowo po słowie, uśmiecham się pod nosem, w ostateczności 
pytam znajomych (tak, życia nie znam), aż w końcu… SUKCES! Mówiąc kolokwialnie: skumałam.  
Pojawia się jednak mały problem – czy nie można powiedzieć tego prościej? Czy „ten” sposób wymo-
wy jest bardziej „cool”?  Wszakże coraz więcej młodych ludzi bawi się w obcokrajowców kalecząc przy 
tym ich rodzimy język. Oj biada im, biada. Brawo! Pudelek  rządzi!  
Tutaj nie chodzi o to, aby kogoś obrazić. Komunikacja jednak jest czymś kluczowym, czymś, bez cze-
go nie jesteśmy w stanie się odpowiednio zrozumieć. Po to człowiek się uczy się wymawiać aby nie 
dać plamy – bo kiedy w końcu przyjdzie czas aby stawić czoła wielkim wyborom naszej plamy nie wy-
czyści ani Persil, ani orzechy ekologiczne, ani nasza duma. 
 
            A. 
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W czwartek, a dokładniej 5 października b.r., w Zespole Państwowych Szkół Muzycz-
nych przy ulicy Ułańskiej 7b około godziny 8:30 rozpoczęła się gala wręczenia uczniom Kato-
wic i okolic (powiat bieruńsko-lędziński, Tychy) Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. W na-
szej szkole stypendium otrzymała uczennica klasy 4 a hotel, Agnieszka Prońska, która wraz z 
panią dyrektor mgr Anną Muc oraz wychowacą mgr Renatą Walas była obecna na tym rozda-
niu. 

Serdeczne gratulacje rodzicom oraz samej stypendystce złożył m.in. Wojewoda Śląski 
oraz Kurator Oświaty. Swoją obecnością uświetnił uroczystość sam przyjaciel premiera, To-
masz Tomczykiewicz.  

Podczas gali zaprezentowane zostały także talenty szkoły muzycznej, m.in. występ sty-
pendysty tej szkoły, który zaprezentował swoje umiejętności na fortepianie oraz uczennicy 
grającej na skrzypcach. Całość bardzo spodobała się widowni.  

Uroczystość przebiegała dosyć sprawnie, bez żadnych problemów, także wszyscy wy-
szli z niej zadowoleni i obdarowani – stypendyści dyplomami i upominkami od miasta, a na-
uczyciele szkół oraz rodzice dumą za swoich podopiecznych.  

 Gratulujemy wszystkim tegorocznym laureatom i życzymy dalszych sukcesów ☺  
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Plan pracy samorządu uczniowskiego na rok 2011/2012 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 
 
 

Wrzesień 
- inauguracja Roku Szkolnego 

- symboliczne otrzęsiny dla pierwszaków 
- organizacja losowań "szczęśliwych numerków" 
- opracowanie planu pracy na bieŜący rok szkolny 

- ustalenie harmonogramu zebrań SU 
- spotkanie z przewodniczącymi klas 

 
Październik  

- obchody Dnia Nauczyciela 
-akcja msz hobby?? PokaŜ je innym 

-akcja zbierania nakrętek na wybrany cel charytatywny 

 

Listopad 
- akcja "Andrzejki"  

 
Grudzień 

- akcja "Mikołajki" 
- akcja "Wigilia klasowa" 

 

Styczeń 
- podsumowanie pracy w pierwszym semestrze 

 

Luty  
- poczta  

 

Marzec 
- 21 marca akcja "przebieranie - nie pytanie" 

- akcja "Dzień Wagarowicza" 
  

Czerwiec 
- podsumowanie pracy SU w bieŜącym roku szkolnym 

- zakończenie roku szkolnego 
 
 

Przewodniczące szkoły: 
Patrycja Lipi ńska, Magdalena Mezger 
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Minął okres wakacji i tak trudno zaakceptować brak słońca, lata, 
ciepła, wyjazdów itd. 

 MoŜemy teraz wzbogacić naszą wiedzę , poczytać o tym co zwie-
dzaliśmy i zaplanować nowe wyjazdy, bo to juŜ za 8 i pół miesiąca znowu wakacje! 
Proponuję: Polak za granicą oraz Europa na kaŜdy miesiąc w roku, a dla odpręŜe-
nia: Christie A.: Detektywi w słuŜbie miłości. 

 Zapraszam! 

  
 
 
 
 
 

  … do wypoŜyczenia u nas w szkolnej bibliotece. 
 

Android 
 

Android w sklepie z Ŝarówkami 

zapytał o baterie, 
wygląd miał nieszczególny, 
jak wygłodniały terier. 
 
Był jednostajnej myśli, 
prostolinijny, szczery, 
wciąŜ pytał o baterie, 
dwie, trzy, a moŜe cztery. 
 
Los chciał, Ŝe zbrakło mocy 
w trakcie tej wypowiedzi, 
złamał się w pół i zamilkł, 

    pewnie do dziś tam siedzi. 

POEZJA 
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Wywiad z nauczycielem fizyki  
mgr Adamem Staszem 

- Czy wykonywana przez Pana praca na-
uczyciela przedmiotów zawodowych daje  
Panu satysfakcję w Ŝyciu zawodowym? 
 
- Oczywiście lubię pracować z młodzieŜą, ale 
czasem człowiek jest bezsilny wobec braku za-
angaŜowania uczniów do nauki. 
 
- Jak ocenia pan młodzieŜ naszej szkoły? 
 
- MłodzieŜ Zespołu Szkół Ekono-
micznych jest zróŜnicowana 
pod względem nauki i 
swojego zachowa-
nia, ale nie 
jest z 
tych 
najgor-

szych ,więc moŜna z 
nimi dojść do porozumienia.  
 
- Jakie cechy według Pana powinien 
posiadać dobry  nauczyciel? 
 
 - Dobry nauczyciel powinien posiadać następu-
jące cechy: cierpliwość, zaangaŜowanie w swo-
jej pracy, kompromisowy, lecz stanowczy, Ŝar-
tobliwy, oraz przyjazny dla wszystkich ludzi. 

 
 
- Jakich rad udzieliłaby Pan przyszłym na-
uczycielom? 
 
- Nauczyciel to bardzo trudny zawód, wbrew 
pozorom i przyszli nauczyciele powinni się 
przede wszystkim uzbroić w cierpliwość, peł-
ne zaangaŜowanie, pomaganie innym nauczy-
cielom oraz większą wyrozumiałość dla mło-
dzieŜy. 
 
- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pana 
pracy, z którą musiał  Pan sobie poradzić? 
 
- Moją najtrudniejszą sytuacją w pracy były 
zajęcia z uczniem autystycznym, który Ŝył w  
swoim świecie i trudno było do niego dotrzeć. 
W tym nauczaniu z nim musiałem wykazać się 
olbrzymią cierpliwością i tłumaczyć czasem 
po  kilkanaście razy tą samą sytuację. 
 
- Jakie wartości są dla Pana najwaŜniejsze? 
 
- Dla mnie najwaŜniejsze wartości 

są następujące: prawdomówność, 
Ŝyczliwość, tolerancyjność, rze-

telność w wykonywaniu swo-
ich obowiązków. 

 
- Czy ma Pan jakieś 

szczególne zainteresowania 
oprócz pracy zawodowej? 

 
- Moimi zainteresowaniami oprócz pracy 

zawodowej są: sport, nowości techniczne, czy-
tanie ksiąŜek, informatyka. 
 
- Jaki jest Pan w Ŝyciu prywatnym? 
 
- W Ŝyciu prywatnym jestem wesołym, Ŝarto-
bliwym człowiekiem, przyjaznym dla  kaŜde-
go, Ŝyczliwym oraz bardzo tolerancyjnym, ale 
zdecydowanym w swoim postępowaniu i dą-
Ŝącym do wyznaczonego celu. 
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