Z WIZYT¥ U GRUPY NAUCZYCIELI
Nauczyciel - zawód czy powo³anie? To pytanie powtarza siê doœæ czêsto przy okazji dyskusji o
stanie polskiej oœwiaty. Po spotkaniu z parafialn¹ grup¹ nauczycieli nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci - to ludzie, którzy tego, co robi¹ nie przeliczaj¹ na pieni¹dze.
Grupa dzia³a od pocz¹tku istnienia naszej parafii na Tysi¹cleciu, a wiêc od 1981roku. I od tej pory
bez przerwy przewodniczy jej Pani Teresa - wszechstronny pedagog, który potrafi pomóc nie tylko
maluchom z m³odszych klas szko³y podstawowej, ale nauczy te¿ geografii i pokonwersuje z gimnazjalistami w jêzyku niemieckim.
Spotykamy siê na comiesiêcznym spotkaniu grupy, które odbywa siê w ka¿dy drugi wtorek miesi¹ca
po wieczornej Mszy Œwiêtej. I tu pierwsze zaskoczenie-bardzo naukowy charakter spotkania. Mimo, i¿
wiêkszoœæ grupy stanowi¹ nauczyciele bêd¹cy ju¿ na zas³u¿onym odpoczynku, nadal chc¹ „wiedzieæ
wiêcej”! Ide¹ przewodni¹ cyklu spotkañ jest tym razem przybli¿enie sylwetki ksiêdza Augusta Hlonda
- Prymasa Polski pochodz¹cego z Mys³owic - Brzêczkowic. W spotkaniu uczestniczy tak¿e opiekun
grupy ksi¹dz Marek Noras oraz goœcinnie Ksi¹dz Proboszcz Józef W³osek, z racji swego pochodzenia
¿ywo zainteresowany sylwetk¹ Prymasa.
Jakie s¹ najwa¿niejsze dzia³ania grupy?
Naszym g³ównym celem jest prowadzenie œwietlicy œrodowiskowej, w której mog¹ znaleŸæ pomoc
dzieci z naszego osiedla. Na cotygodniowych czwartkowych spotkaniach pomagamy im w odrabianiu
zadañ domowych i przygotowaniu siê do lekcji.
Ilu uczniów korzysta z tej formy pomocy?
Regularnie pomagamy 15 osobom ze szko³y podstawowej, gimnazjum, a nawet licealistom.
Kto dzia³a w grupie nauczycieli?
Najczêœciej s¹ to osoby, które przesz³y ju¿ na emeryturê, ale z chêci¹ nadal ucz¹. Na tym polega
powo³anie-trzeba z pasj¹ i radoœci¹ wykonywaæ swoj¹ pracê.
Co jest najtrudniejsze w pracy nauczyciela?
Obserwujemy, ¿e dzieci ucz¹ siê z coraz mniejszym zaanga¿owaniem. Sporym problemem jest tak¿e
ich zachowanie-prawdopodobnie efekt modnego do niedawna wychowania bezstresowego. Model partnerski nie zawsze siê sprawdza, a dzieci musz¹ czuæ jakiœ respekt przed doros³ym-rodzicem, nauczycielem, ksiêdzem czy kimkolwiek innym.
Czy praca z dzieæmi to jedyne zadanie grupy?
Absolutnie nie! Jak Pani widzi spotykamy siê regularnie nie tylko po to, by w mi³ym towarzystwie
wypiæ herbatê. Chcemy siê rozwijaæ i miêdzy innymi temu s³u¿¹ nasze rozmowy. Organizujemy tak¿e
pielgrzymki. Za nami ju¿ sporo wyjazdów, których celem jest poznanie sanktuariów po³udniowej Polski. Na przyk³ad w kwietniu jedziemy do Rud Raciborskich. Bierzemy tak¿e udzia³ w spotkaniach z
Ksiêdzem Arcybiskupem organizowanych dwa razy w roku dla wszystkich nauczycieli, zarówno tych
ucz¹cych, jak i emerytowanych.. Pomys³ów na pozytywne dzia³ania naprawdê nam nie brakuje!
Czy grupa jest otwarta na przyjêcie nowych cz³onków?
Oczywiœcie! Z radoœci¹ powitamy wszystkich, którzy zechc¹ razem z nami pracowaæ. Œwietlica œrodowiskowa dzia³a w ka¿dy czwartek po po³udniu, a w gronie nauczycieli spotykamy siê w drugi wtorek
miesi¹ca po wieczornej Mszy Œwiêtej. Serdecznie zapraszamy!
Dziêkujê za rozmowê.
A.P.

