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Relaks… na motorze 

 

Czy praca z uczniami to trudny zawód czy może jednak daje przyjemność? M. 

in. na to pytanie odpowiedzą Karolina Bas, nauczycielka biologii w naszej 

szkole oraz w Szkole Podstawowej nr 17 oraz pedagog „Siedemnastki”, Dorota 

Sosnowska. 

 

 

Pani Karolina Bas: 

 

JAKIM TYPEM UCZNIA PANI BYŁA? 

- W podstawówce byłam zawsze przygotowana na lekcje, miałam dobre oceny i wszyscy 

wiedzieli, do kogo zwrócić się po prace domową, ale nikt nigdy nie nazwał mnie kujonem, 

byłam lubiana. Aczkolwiek w liceum nauka poszła na dalszy tor, ponieważ zaczęłam uprawiać 

sport, ale to też nie znaczyło, że sobie odpuściłam. Natomiast w późniejszych latach kontuzja 

kolana uniemożliwiła mi dalsze plany związane ze sportem. 

 

JAK ZACZĘŁA SIĘ PANI PRZYGODA Z BIOLOGIĄ? 

- Tak naprawdę w podstawówce nienawidziłam biologii, ale za to interesowałam się językiem 

angielskim oraz matematyką. Zdarzało się, że matematyczka zabierała mnie na lekcje do 

młodszych klas, abym prowadziła fragmenty lekcji i tłumaczyła materiał. Co do angielskiego, 

poszłam na profil rozszerzony, ale okazało się, że mam blokadę, aby mówić w języku obcym i 

nie mogłam tego pokonać, więc ten przedmiot z czasem  przestał fascynować.  W tamtym 

czasie Pani od biologii zainteresowała mnie swoim przedmiotem, dzięki niej zaczęłam 

rozumieć i lubić ten przedmiot. 

 

JAK ZACZĘŁA PANI PRZYGODĘ Z NAUCZANIEM? 

- Zaczęło się od podstawówki, chciałam być nauczycielem. Jak byłam młodsza, bawiłam się w 

szkołę, miałam nawet własny dziennik, w którym sprawdzałam obecność. Nie widziałam siebie 

w innym zawodzie. 

 

  



OD KIEDY PRACUJE PANI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NUMER 17, a od kiedy w 

XV LO? 

- W Siedemnastce od 2006 roku, w XV LO od 2017. 

 

CZY PRACA W DWÓCH SZKOŁACH JEST UCIĄŻLIWA? 

-Tak, z racji podwójnych rad pedagogicznych, zebrań, spotkań i drzwi otwartych oraz często są 

komplikacje z ułożeniem planu lekcji. 

 

CO PANI NAJBARDZIEJ LUBI W SWOJEJ PRACY? 

- Nieprzewidywalność uczniów, to, że nie ma monotonii. Lubię też tę satysfakcję, gdy osiągają 

sukcesy, jak dzielą się swoimi przemyśleniami. 

 

CZEGO PANI NIE LUBI W SWOJEJ PRACY? 

- Nie lubię dokumentacji, której jest bardzo dużo, nieszczerości uczniów, kłamstw, kombinacji 

(wcale nie chodzi o ściąganie), braku zaufania między nauczycielem a uczniem lub na odwrót. 

  

CZY PRACA Z MŁODZIEŻĄ SPRAWIA PANI PRZYJEMNOŚĆ? 

-Tak, bardzo lubię pracować z młodzieżą. 

 

CO JEST DLA PANI NAJWIĘKSZYM SUKCESEM W PRACY? 

- Moment, w którym uczniowie przychodzą na zakończenie roku - podziękują lub gdy mnie 

spotkają po kilku latach i podejdą porozmawiać, powspominać. 

 

CZY MA PANI JAKIEŚ ZAINTERESOWANIA POZA SZKOŁĄ? 

- Bardzo lubię jeździć na rowerze oraz motorze, obejrzeć fajny film, lubię również gotować. 

Przy tych czynnościach się relaksuję i odcinam od rzeczywistości. 

 

CZY ZA KILKA LAT NADAL WIDZI SIĘ PANI W TYM ZAWODZIE? 

- Przez to, że w szkolnictwie jest gorzej, są coraz większe wymogi związane z dokumentacją, 

bardzo to zniechęca. Szczerze mówiąc, nie wiem, lecz nie widzę siebie w innym zawodzie. Kto 

wie, co będzie za kilka lat… 

 

  



Pani Dorota Sosnowska: 

 

JAK DŁUGO PRACUJE PANI W SZKOLE? 

- Swoją pracę rozpoczęłam w Szkole Podstawowej nr 36 jako wychowawca świetlicy, 

pracowałam tam 1 rok; kolejny w SP 62 - również jako wychowawca świetlicy. Obecnie od 15 

lat jestem pedagogiem w „Siedemnastce” (dawne Gimnazjum nr 5). 

 

CZY PRACA PEDAGOGA TO TRUDNY ZAWÓD? 

Myślę że nie, jeżeli wykonuje się go z pasją. Oczywiście należy uważać na to, co się komu 

doradza i o czym się mówi. Jako pedagog mam możliwość wspomagać osoby, które napotykają 

na problemy w swoim życiu, kieruję do specjalistów, pomagam rozwijać pasje i 

zainteresowania, diagnozuję sytuację uczniów oraz udzielam pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

CZY TRUDNO PRACUJE SIĘ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ? 

Najtrudniej pracuje się z osobami, które nie chcą współpracować i rozmawiać. Cały czas 

rozwiązuję różne problemy, więc prawda jest taka, że to dość ciężki bagaż. Trudne są też 

sytuacje, kiedy mam podejrzenia przemocy w rodzinie i proszę sąd o zbadanie sytuacji. 

 

JAKIE SĄ PLUSY TAKIEJ PRACY? 

Rozwój nauczyciela. Realizacja swojej pasji. Satysfakcja z pomocy innym. Empatia, 

wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Uśmiech i zadowolenie dzieci i młodzieży, 

 

JAKIE SĄ MINUSY PRACY? 

Ignorancja (czasem) ze strony dzieci i młodzieży. Stresowe sytuacje. Stosy dokumentacji. 

Cierpienie dzieci i młodzieży. 

 

CZY LUBI PANI SWOJĄ PRACĘ? 

Lubię kontakt z dziećmi i uczniami. Przyglądam się im, jak się zmieniają, dorastają, podejmują 

dobre decyzje w życiu. Lubię z nimi rozmawiać i spędzać czas.  

Dopytywała Magda Bitner  


