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Moja
B. Jak wspomina Pan swoich nauczycieli i co Pan'teraz o nich myśli?
A.S. Bardzo ich lubiliśmy.Byli bardzo
wymagająey ale życł}iwi"Szozególnie
miło wspominam swÓją wychowawczy_
nię _ nauczycielkę jezyka rosyjskiego.Co
do metod nauczania to"były,podobne do

dzisiejszych,ale środki techniczne byĘ
inne. Wzoruję sie na wielu ich lekcjach,
pracuję podobnie. Nauczyli mnie być

przyjacielem ucznia,co staram się stosować na lekcjach.

B. Jak wygĘdda spnwa religii

w

tbmtynr olrresic i cŻy lillat ?ah "rctigę
w szkole?

A.S. Kiedy uczęszczłem do podsta_
wówki to religię miałem łr szkole.
Później religia została wyrzucona ze
szkół więc chodziłem do punktów latechetycmych.

B. Kiedy

storią?

zainteresowd się Pan hi-

A.S. Historia była rroim ulubionym

przednriotem już w szkole podstawowej,a
sfu diowałem dla ptzyjemności.

,

B. Cow$ynełonatorżezainteresowdsię Pan lristoĄ?
A.S. Głównie literafura,s zczególnte

lektury histqryczne.

B. Jakie

zabawne wydarzenie utk-

wiło Panu w.pamięci ztego okresu?
A.S. Najzabawniejsze były tekcje P.o.
Nauczyciel starał się nam wpoić rygor

wojskowy.

B. Czy w czasie sprawdzianów zdatzało się Panukorzystać z ''pomocynaukowychtt ?
2

SrIffi
A.S. oczywiście. Przygotowywałem

ściągiucząc się przy okazji ich pisania.
7,darzeło mi się z nich korzystać.

B. Czy uprawiał PanjaĘśdyscypH-

nę spor'tową?

A.S. Biegi średnie. Trenowałęm w
międżyszkolnym klubie sportowym,
późtttej w klubie ''Piast'' Gliwice. Nie

osiągnełem godnych odnotowania sukct

_

só'w.

B. Czy wiedzajaĘ Pan tam rAobył
przydałasię Panu w źryciu ?
A.S. Myślężę tak. Cźgwiek winien
uczyć się przez całe Życie i wyciągać
wnioski. Bardzo mi się to ptzydało.
B. Jakięo olrrtsu czasu potrzeba ,
aby wierlza historyczra Ęła obiektyw.

na?

A.S. PraĘcznie nie

ma wiedzy obie-

Ęwnej. Jej interpretacja zależy od ludzi.
B. Czy jest Pan zwolennikiem uczenia pamięciowego' czy zwolennikiem
umieJętności zastgsowania wzońw, ich

przekształceń?

A.S. Ka:żdy powinien znać i umieć za_
stosować zdobyą wiedzę. Ja preferuję

oczytanie.

B.

Czy lekcję P.O. miaĘ jakiś

wpływ na decy4ię wsĘpienia do wojska?
A.S. W pewnym stopniu tak, ponieważ
bardzo lubiliśmyProfesora.

B. DzięĘię za romowę i zycą

prTyjemnych wakacji..
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