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Kiermasz Świąteczny 
 2-go Grudnia 2014 roku odbył się w naszej szkole Kiermasz Świąteczny. MoŜna było 
nabyć wiele ciekawych rzeczy, od róŜnorodnych ciast, przez efekty do gitary, po świnkę skar-
bonkę. Łącznie zgromadzono aŜ 400 zł. cały dochód z tej świątecznej akcji mam być przekaza-
ny na cele charytatywne. Chłopaki z klasy 1B HOt zakupili piłkę do kosza, na której cała 1B zło-
Ŝyła swoje podpisy i zostawili ją w swojej klasie jako "Piłkę klasową".  
 
                                                                                      Misha 

Maciek SkręŜyna  otrzymał wyróŜnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim! 
 

 W kwietniu 2014 r. odszedł Tadeusz RóŜewicz, jeden z najwaŜniejszych twórców polskiej literatury XX wieku, sta-
wiany na najwyŜszym miejscu w hierarchii reprezentantów pokolenia „ocalonych Kolumbów”. To Tadeusz RóŜewicz 
stworzył nowatorski system wiersza, wyróŜniający się odnową języka, w którym odnalazły indywidualny wyraz do-
świadczenia epoki Zagłady, totalitaryzmów i kryzysu wartości.   

 Dla uhonorowania dorobku twórczego Tadeusza RóŜewicza 18 li-
stopada 2014 roku odbył się w ZSZ w Katowicach Wojewódzki Konkurs 
Recytatorski poświęcony twórczości poetyckiej Tadeusza RóŜewicza. Było 
ponad 30 uczestników. Reprezentant naszej szkoły Maciej SkręŜyna, 
uczeń klasy I b hot za wspaniałą oprawę swojego występu (muzyka, ko-
stium, wykonanie aktorskie wiersza Chaskiel) otrzymał wyróŜnienie w ka-
tegorii szkół ponadgimnazjalnych. 

Jest to wspaniałe osiągnięcie i liczymy na dalsze sukcesy naszego Maćka. 

W dniach  21-23  listopada 2014 r. odbyły się  Targi KsiąŜki w Katowicach.   

Hala Widowiskowo-Sportowa "Spodek" przemieniła się  w miejsce dyskusji o ksiąŜkach, zabawy z ksiąŜką, roz-
mów powaŜniejszych i tych nieco mniej powaŜnych o literaturze i jej znaczeniu w rozwoju, kształceniu, doświad-
czaniu świata, w najbardziej zaczytane miejsce w Polsce! Najbardziej podobała nam się wymiana ksiąŜek prze-
czytanych. To wspaniała impreza.  Polecamy! 

 21 XI 2014 uczniowie Szkolnego Koła Bibliotecznego uczestniczyli w Mu-
zeum Historii Katowic w wykładzie: "Rotmistrz Witold Pilecki - wybór czy prze-
znaczenie" . 

Wykłady historyczne odbywają się w cyklu comiesięcznych „Spotkań z historią”. 
Są adresowanie przede wszystkim do uczniów oraz nauczycieli szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Prelegentem był Krzysztof Tracki. 
Sala była wypełniona. Wiele osób stało na korytarzu, ale kaŜdy 
słuchał, bo przedstawiana była postać niezwykła.-niezłomnego 
Ŝołnierza podziemia antykomunistycznego. 
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felieton 

            Biblioteka poleca na święta: 

Falanga A.: Wszystko o BoŜym Narodzeniu. Tradycje, pieśni i  

    potrawy z całego świata. 

                   Kolędy i tradycje boŜonarodzeniowe. 

  

                                   Przeczytaj! Naprawdę warto! 

 Wygoda, komfort to główne aspekty posiadania szafki w szkole. KaŜdy 

by chciał, Ŝeby tak było, a niestety tak po prostu nie jest. Koszty są wielkie i nie kaŜdą szkołę na 

taki zakup stać, ale warto nad tym pomyśleć. 

 
 Tak jak i ja, wielu uczniów uwaŜa, Ŝe szafki są 

potrzebne w naszej szkole. MoŜna w nich zostawić swoje 

rzeczy, najczęściej byłby to strój na wychowanie fizycz-

ne, gdyŜ noszenie ze sobą  reklamówki z koszulkami i 

spodenkami jest uciąŜliwe. Największym problemem jest 

to, Ŝe trzeba wyczekiwać w bardzo długiej kolejce po 

swoją kurtkę, a Pani która je podaje po prostu nie nadąŜa. 

 Latem takiego problemu nie ma, gdyŜ szatnia jest 

zamknięta. Wiosna i początki jesieni teŜ nie 

wymagają otwarcia szatni, ale niestety zima to po prostu 

katastrofa, tłumy uczniów pędzą po kurki, 

kaŜdy się przepycha, jak wiadomo nie kaŜdy jest z pobli-

ska, ba nawet większość uczniów to dojezdni. 

 Szafki to trochę taki pomysł ściągnięty z Zachodu, 

ale jak najbardziej wygodny i, niestety, 

drogi. Wiadomo, Ŝe koszta są wysokie i nie kaŜdą szkołę 

na to stać. Uczniów jest bardzo duŜo, a kaŜdy powinien 

takową „gablotę” dostać. ChociaŜ z drugiej strony, jeŜeli 

szkoła by się postarała, to moŜe zdobyłaby jakieś dofi-

nansowanie z UE. Spróbować zawsze warto. 
 

Joanna WyleŜoł 
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Na jarmarki! 
PoniewaŜ zbliŜa się okres świąteczny, w niektórych miastach takich jak Wrocław, Praga czy 
Wiedeń, organizowane są jarmarki świąteczne. Tego roku niektórzy uczniowie naszej szkoły 
wyjadą na jednodniową wycieczkę do Austrii, gdzie będą delektować się zapachem pierni-
ków, zachwycać się niezwykle miłym oku świątecznym wystrojem stolicy oraz podziwiać 
błyszczące i kolorowe bombki na tychŜe jarmarkach. Być moŜe będzie to równieŜ dobra oka-
zja na spróbowanie sernika wiedeńskiego. Poza tym w programie jest zwierzanie niektórych 
zabytków stolicy Austrii. Szykuje się wiec ciekawy wypad. Ciekawe z jakimi wraŜeniami nasi 

wycieczkowicze wrócą do domu. 

Sylwia Gierat 

Miodownik z orzechami 
Przepyszne ciasto miodowe przełoŜone po-
widłami śliwkowymi i delikatną masą z kasz-
ki manny, a na wierzchu chrupiące, miodo-
we orzechy włoskie. To ciasto w sam raz na 
Święta BoŜego Narodzenia. Ciasto naleŜy 
przygotować 2 - 3 dni przed świętami, gdyŜ 
miodownik musi 
zmięknąć. Po 
tym czasie mio-
downik z orze-
chami jest bar-
dzo miękki, do-
brze się kroi, nie 
rozpada się na kawałki. Z podanej porcji 
wychodzi miodownik 9x27 cm, dość wysoki 
ok. 10 cm. 

Gofry 

Składniki: - 0,5 kg mąki 

-szczypta soli i pieprzu 

-2 łyŜki cukru 

- 2 szklanki mleka 

Wsypać trochę maki do miski i wlać mleko, 
mieszać mikserem i dosypywać stopniowo 
mąkę, aŜ osiągnie gęstą konsystencję. Na 
koniec dosypać pieprz i sól i wymieszać. 
Rozgrzaną gofrownicę posmarować oliwą i 
rozprowadzić ciasto. Gofry smaŜymy 2-3 
minuty. 

 

Makowiec Sułtański 
-250 g (1,5 szklanki) cukru pudru 
-2 płaskie łyŜeczki proszku do pieczenia 
-250 g miękkiej margaryny lub masła 
-6 Ŝółtek 
-900 g masy makowej z bakaliami 
polewa czekoladowa 
500 g mąki pszennej 
Do miski wsypujemy mąkę, cukier puder i proszek do pie-
czenia, i dokładnie mieszamy składniki. Następnie dodajemy miękkie masło oraz Ŝółtka i 
zagniatamy ciasto. JeŜeli ciasto jest zbyt suche naleŜy dodać niewielką ilość kwaśnej 
śmietany. Wyrobione ciasto wkładamy do lodówki na 30 minut. 
Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni C. 
Formę średniej wielkości wykładamy papierem do pieczenia. Ciasto dzielimy na 2 równe 
części. Jedną z nich wyklejamy dno naszej formy – równomiernie rozprowadzamy ciasto 
w formie, aby spód ciasta był równy. Następnie wykładamy masę makową z bakaliami i 
równo rozprowadzamy. Na masę makową wykładamy pozostałe ciasto – naleŜy je albo 
rozwałkować na cienki placek i przykryć masę makową lub w ręku wyrabiać małe, cienkie 
placki i nimi przykryć masę makową. 
Ciasto pieczemy przez około 30-40 minut, aŜ się lekko zarumieni. Gotowe ciasto polewa-
my polewą czekoladową 
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śyczymy świąt białych, pachną-
cych choinką, skrzypiących śnie-

giem, spędzonych w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze, pełnych cudownych pre-
zentów, świąt dających radość i odpo-
czynek oraz przynoszących nadzieję 
na dobry Nowy Rok. 
                                       
   Redakcja Przecieku  

Profesor zwraca się do ucznia: 

-Dlaczego się tak denerwujesz? Obawiasz 
się moich pytań? 

-Nie, panie profesorze. Swoich odpowiedzi. 

Wywiadówka w szkole: 
-Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 
-Dlaczego? pyta się mama Filipa. 
-Ciągle grają mi na nerwach!  

HUMOR NA ŚWIĘTA 

Pani od Biologii pyta Kazia: 
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w 
Afryce! 
Na to Kazio: 
-Dwie małpy i trzy słonie.  

Na lekcji biologii pani pyta Kazia: 
-Co to jest? 
-Szkielet. 
-Czego? 
-Zwierzęcia. 
-Ale jakiego? 

Nauczycielka w szkole sprawdza zadanie domowe, i widzi , Ŝe 
Jagoda nie zrobiła i pyta się :  
- Jagoda kiedy odrabiasz lekcje ??? 
Jagoda mówi  
- Po obiedzie.  
Nauczycielka : 
- To czemu nie masz tego zadania zrobionego??? 
a Jagoda : 
- Bo jestem na diecie.  

Przychodzi dyrektorka ,idzie do gabinetu i nagle wbiega sekre-
tarka i mówi 
- Proszę pani Wiosna przyszła!! 
na to dyrektorka 
-To niech wejdzie!!!!  
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            Zwyczaje i obrzędy boŜonarodzeniowe  
w róŜnych krajach 

 

   

 „Co kraj to obyczaj” jak mówi włoskie przysłowie i choć wiele z boŜonarodzeniowych, zagranicznych 
zwyczajów ma swoje odzwierciedlenie, w tym co znamy od dziecka, warto poświęcić trochę uwagi, pewnym nie-
tuzinkowym sposobom celebrowania tych wyjątkowych, świątecznych dni. 

 Szwedzki Jultotmen, odpowiednik znanego wszystkim Świętego Mikołaja, zastąpił wcielającego się w tę 
rolę przez wiele lat koziołka. Początkowo występował on w mikołajkowych maskaradach organizowanych przez 
tamtejsze szkoły. W XVIII w. koziołek rozdawał prezenty, jednak od 100 lat to wspomniany wcześniej Jultot-
men jest tą szczególnie wyczekiwaną przez szwedzkie dzieci postacią. Innym ciekawym zwyczajem tego kraju 
jest tradycyjna potrawa – iutfisk, czyli rozmoczona, suszona ryba o mdłym smaku, potem podaje się galaretkę 
wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser pierniczki.  

 Przenosząc się nieco na południe, 24 grudnia o godzinie piątej po południu, w oknach austriackich domów 
rozbrzmiewają dzwoneczki, przygotowane juŜ kilka tygodni wcześniej. Idąc ulicami Wiednia przenosimy się w 
bajeczną krainę tworzoną przez mieszkańców tego miasta. Dzwoneczki milkną, a Austriacy zabierają się za 
jedzenie indyka, będącego głównym daniem wigilijnym w tym kraju. Po posiłku obowiązkowo rozbrzmiewa „Cicha 
noc, święta noc”, która pochodzi właśnie z Austrii. 

 Klika dni wcześniej, w Meksyku ,matki w kaŜdym tradycyjnym domu wieszają pod sufitem piniatę – gli-
niane naczynie wypełnione słodyczami, pod którym gromadzą się dzieci. Jedno z nich rozbija kijem ten „dzban 
szczęścia” i rozpoczyna się wyścig w zbieraniu słodyczy. Przez dziewięć kolejnych dni moŜna obserwować posa-
das. Jest to zwyczaj pochodzący z Półwyspu Iberyjskiego, przedstawiający wędrówkę świętej rodziny do Be-
tlejem. Obrzęd rozpoczyna się od procesji pielgrzymów, w której występują równieŜ osoby przebrane za Marię 
i Józefa. Maria jedzie na osiołku, a inni śpiewają tradycyjne pieśni proszące o gościnę. Po ich odśpiewaniu, 
drzwi wybranego przez „paradę” dom, otwierają się i wszyscy zostają ugoszczeni tradycyjnymi meksykańskimi, 
świątecznymi potrawami.  

 W Danii, od 1 grudnia, kaŜdego ranka przy śniadaniu, zapala się świecę mającą 24 kreski. Gasi się ją, 
gdy kolejna z nich zaczyna się topić,. Jest to swoistego rodzaju kalendarz adwentowy. Po spełnieniu 
„świecowego” obowiązku odliczania dni do Świąt, Duńczycy projektują specjalne pieczątki, najstarsze z nich 
mają ponad sto lat. Ojczyzna poczty, niezwykle pilnie przestrzega zasady wysyłania kartek z własnoręcznie 
zaprojektowanym, świątecznym stemplem. Wieczorem mieszkańcy Danii, smakosze piwa gromadzą się na degu-
stację specjalnego, okazyjnego wydania piwa Carlsberg i Tuborg, które to prześcigają się w coraz lepszym mo-
dyfikowaniu tradycyjnej receptury produkcji tego jakŜe popularnego trunku. 

 Jak widać święta BoŜego Narodzenia, choć są świętem religijnym obrosły w wiele mitów i wierzeń 
sprzed wieków, które w kaŜdym kraju przybierają inną postać. Jednak najwaŜniejszym elementem łączącym 
wszystkie chrześcijańskie kraje w te wyjątkowe dni jest niezwykła rodzinna i ciepła atmosfera. 
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KOLĘDY 

Pójdźmy wszyscy do stajenki, 

Do Jezusa i Panienki. 

Powitajmy Maleńkiego, 

I Maryję Matkę Jego. 

  

 Witaj Jezu ukochany, 

Od Patryjarchów czekany, 

Od Proroków ogłoszony, 

Od narodów upragniony. 

Witaj Dziecineczko w Ŝłobie; 

Wyznajemy Boga w Tobie, 

Coś się narodził tej nocy, 

Byś nas wyrwał z czarta mocy. 

  

Pójdźmy wszyscy do stajenki, 

Do Jezusa i Panienki. 

Powitajmy Maleńkiego, 

I Maryję Matkę Jego. 
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          Edukacja i dobra zabawa  

          podczas Fair Train 2014 
Czy wiesz na czym polega upcycling i downcycling? Czy słyszałeś o Phonebloks albo 
wirtualnej wodzie? Czy znasz zasady sprawiedliwego handlu? 

To tylko niektóre z zagadnień, z którymi zapoznali się uczestnicy IV edycji Gry 
Miejskiej Fair Train, która odbyła się 19. listopada 2014 roku w ramach Tygodnia 
Edukacji Globalnej, którego tegorocznym hasłem było „Bezpieczeństwo Ŝywności”. 
Naszą szkołę reprezentowały trzy druŜyny w składzie: Wiktoria Skrouba i Joanna 
WyleŜoł pod opieką pani mgr Barbary Michniak, Natalia Bogacka i Bartosz Papaj pod 
opieką pani mgr Małgorzaty Szemiel oraz Adam Matczak i Adrian Fijołek pod opieką 
pani mgr Katarzyny Łabuś.  

Gra rozpoczęła się w Pałacu MłodzieŜy. Uczniowie dostali mapy centrum Katowic 
wraz z listą trzynastu miejsc, w których czekały na nich zadania do wykonania. Od-
wiedzili m.in. Miejską Bibliotekę Publiczną, Centrum Informacji Turystycznej, Re-
gionalne Centrum Wolontariatu, Dom Aniołów StróŜów, sklep DeKato czy herbaciar-
nię Fanaberię. Uczestnicy gry zmierzyli się z wieloma wyzwaniami, np. robili portfele 
z opakowań tetra pack, wygłaszali przed kamerą przemówienia w obronie więzionych 
dziennikarzy czy szukali wśród przechodniów odpowiedzialnych konsumentów, a w 
sklepie produktów oznakowanych logo „Fair Trade” oraz odpowiadali na pytania do-
tyczące segregacji śmieci, recyclingu, produkcji tytoniu i telefonów komórkowych. 
Dodatkowo, mogli oddać elektrośmieci i wymienić ubrania podczas Swap Party.  

Organizatorami wydarzenia był Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Ka-
towicach i szkoły partnerskie. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem 
Śląskiego Kuratora Oświaty mgr Stanisława Fabera oraz Posła do Parlamentu Euro-
pejskiego dr Jana Olbrychta. Patronat nad wydarzeniem objęły teŜ: Koalicja Spra-
wiedliwego Handlu, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, Polska Akcja 
Humanitarna, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Kampania 
„Kupuj Odpowiedzialnie” Polskiej Zielonej Sieci. W grze wzięli udział uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z trzynastu miast w województwie śląskim.  

Udział w grze miejskiej zwiększył świadomość uczniów na temat praw człowieka, 
zrównowaŜonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji, akcji społecznych, mechani-
zmów globalnej współzaleŜności, oraz sytuacji ekonomicznej i jakości Ŝycia w kra-
jach globalnego Południa.  Uczniowie będą mogli wykorzystać informacje zdobyte 
podczas przygotowań do wydarzenia i w trakcie gry, gdy będą kupować produkty 
spoŜywcze, odzieŜ, albo wybierać telefon komórkowy. Nasi uczniowie godnie repre-
zentowali naszą szkołę. W tym roku nie zajęliśmy miejsca na podium, ale byliśmy bli-
sko sukcesu. 

MoŜe w następnym roku wygramy wyjazd do Brukseli? Powalczymy!!! 
                                                                                                  Katarzyna Łabuś 
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- Dlaczego startowałeś na stanowisko przewod-
niczącego ? 

- Na stanowisko przewodniczącego startowałem 
dlatego, Ŝe chciałem niejako sam siebie sprawdzić 
czy dam sobie rade z taką funkcją i chciałem teŜ 
spróbować czegoś nowego. 

- Jaki był Twój program? 

- Mój program polegał na tym, Ŝe nie obiecywałem 
wprowadzenia Ŝadnych zmian, natomiast obiecywa-
łem współpracę z uczniami, czekałem na ich pomy-
sły, aby je wdroŜyć i gwarantowałem, Ŝe będę sta-
rał się utrzymać w szkole dobrą  atmosferę.  

- Czy to stanowisko przeszkadza Ci w nauce? 

- Mimo iŜ czasami jest sporo obowiązków, to daję 
radę pogodzić te obowiązki z nauką, więc mi nie 
przeszkadza. 

- Często musiałeś rozwiązywać róŜne problemy? 

- Generalnie, jeŜeli pojawił się jakiś problem, to 
nigdy nie musiałem go rozwiązywać sam. Współpra-
cuję z samorządem, z innymi osobami  i zawsze 
jakoś wspólnie rozwiązywaliśmy róŜne problemy. 

-  Jakie było lub jest Twoje największe osią-
gnięcie podczas tej kadencji? 

- Moim największym osiągnięciem było wdroŜenie 
nocy filmowej, aczkolwiek pomysł nie wypłynął ode 
mnie, tylko od uczniów naszej szkoły. 

 

 

 

- Czy myślisz, Ŝe spełniłeś swoje obietnice? 

- Myślę, Ŝe skoro nie obiecałem nic konkretnego, a 
obiecywałem współpracę, to tak.   

- Czy dzięki tej funkcji masz powodzenie u dziew-
czyn? 

- Nie, nie mam powodzenia u dziewczyn dzięki funkcji. 

- Co na to wszystko Twoja dziewczyna? 

- Nie mam dziewczyny. 

- Czy czasami masz dosyć tej funkcji? 

- Najczęściej mam dość tej funkcji pod koniec roku 
szkolnego,  poniewaŜ wtedy juŜ w ogóle mi się nic nie 
chce robić. Ale zawsze jakoś zaciskam zęby  i dopro-
wadzam rok szkolny do  końca. 

- Czy trudne jest bycie przewodniczącym? 

- Bycie przewodniczącym nie jest takie trudne na 
jakie wygląda . Współpracując z innymi moŜna wiele 
osiągnąć, no i w zasadzie polega to na organizacji, na 
otwartości w stosunku do innych. 

- Co powinno się zmienić w szkole? 

- W sumie to sam nie wiem co powinno się zmienić w 
tej szkole. Szkoła jest dość dobrze zorganizowana i 
prestiŜowa . 

- Jakie masz rady dla przyszłych kandydatów? 

- śeby nie bać się natłoku obowiązków, bo nie muszą 
się z nimi mierzyć samemu. śeby się teŜ nie bali wy-
stąpień publicznych, bo nie są takie straszne. Naj-
trudniejsze są tylko początki, później juŜ się czło-
wiek przyzwyczaja. 

- Twoim zdaniem z jakimi nauczycielami warto 
trzymać ? 

- Warto trzymać z kaŜdym nauczycielem, bo z kaŜ-
dym da się dogadać i z kaŜdym moŜna coś załatwić. 

-  Co lubią, a czego nie lubią nauczyciele Twoim 
zdaniem? 

- Moim zdaniem nauczyciele lubią jak się staramy, a 
nie lubią jak olewamy. 

-  Jakie są Twoje plany na przyszłość? 

- Moje plany na przyszłość to skończenie szkoły i pój-
ście na studia. 

  - Dziękujemy za rozmowę. 

Wywiad z przewodniczącym Samorządu Szkolnego 

Mateuszem Marcinkowskim. 
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Czy wykonywana przez Panią praca nauczyciela 
przedmiotów zawodowych daje  Pani satysfak-
cję w Ŝyciu zawodowym? 

 

Muszę przyznać, Ŝe w 100% - tak. Cieszę się bar-
dzo, Ŝe mogę realizować się w pracy o takim wła-
śnie charakterze. Uwielbiam swoją pracę i nie 
wyobraŜam sobie innej. 

 

Jak ocenia pani młodzieŜ naszej szkoły? 

MłodzieŜ jest super :). Co prawda nigdy nie prze-
widzi się ich reakcji, czasami bywają zbyt gada-
tliwi, czasami marudni, czasami trudno im skupić 
się na zajęciach... ale bardzo lubię z nimi praco-
wać. 
 
Jakie cechy według Pani powinien posiadać do-
bry nauczyciel? 

To trudne pytanie. Według mnie dobry nauczyciel 
to ekspert, mentor, promotor, aktywista. To oso-
ba wymagająca, konsekwentna, sprawiedliwa, cier-
pliwa, poszukująca rozwiązań, pozytywnie nasta-
wiona do uczniów, uwzględniająca ich podmioto-
wość, zwracająca uwagę na coraz większe proble-
my młodzieŜy, z którymi coraz częściej sami so-
bie nie radzą. 

 

Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym nauczy-
cielom? 

Osobiście jestem daleka od udzielania rad.  

Z pewnością przyszli na-
uczyciele muszą być przy-
gotowani na konieczność 
ciągłego podnoszenia kwa-

lifikacji, dokształcania się, zarówno w kwestii dydaktyki, 
jak i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie jest to 
praca ani pewna, ani łatwa, ale z pewnością jest interesu-
jąca, rozwijająca i dająca sporo satysfakcji. 

 

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

Najtrudniejszą dla mnie sytuacją, z którą musiałam sobie 
poradzić była śmierć rodziców mojego ucznia. Chłopak w 
przeciągu 2 tygodni stracił najpierw ojca, a potem matkę. 
Nikt z rodziny nie wykazał chęci zaopiekowania się nim, w 
efekcie czego mój uczeń trafił do domu dziecka. Nie po-
trafił się odnaleźć w nowej rzeczywistości, przez co popa-
dał w coraz to większe tarapaty. Nie ma dnia, Ŝebym o nim 
nie myślała. 

 

Jakie wartości są dla Pani najwaŜniejsze? 

NajwaŜniejsza dla mnie jest rodzina, miłość, przyjaźń, 
godność, wraŜliwość na krzywdę innych. 

 

Czy ma Pani jakieś szczególne zainteresowania oprócz 
pracy zawodowej? 

Szczególnym obiektem mojego zainteresowania są moje 
dzieci :), które wypełniają moją kaŜdą wolną chwilę. Z dru-
giej strony - nadają sens mojemu Ŝyciu. 

 

Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym? 

Wesoła, pozytywnie zakręcona, mocno stąpająca po ziemi i 
ciesząca się z najdrobniejszych szczegółów. 

 

Jak spędza pani święta BoŜego Narodzenia? 

Jak zawsze święta BoŜego Narodzenia spędzamy bardzo 
rodzinnie - w gronie moich i męŜa rodziców, rodzeństwa, 
przyjaciół - w sumie ok. kilkunastu osób . Uwielbiam przy-
gotowania, pogoń za prezentami; świąteczny, zaczarowany 
klimat, wypieki na policzkach moich dzieci podczas rozpa-
kowywania prezentów, radość, śmiech, długie spacery, tro-
chę lenistwa... Korzystając z okazji Ŝyczę wszystkim cu-
downych świąt BoŜego Narodzenia! 
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