
Dzień dobry! 

Dzień dobry! 

1. W jakich latach był Pan dyrektorem naszej szkoły? Czy tylko u nas Pan pracował. 

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 byłem w latach 2018-2021. Pracowałem w kilku 
pyskowickich placówkach: w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 6 jako 
nauczyciel wychowania fizycznego. Współpracowałem również z Ogniskiem Pracy 
Pozaszkolnej w Pyskowicach, organizując zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. 

2. Dlaczego wybrał Pan zawód nauczyciela? 

Nigdy nie przypuszczałem, że będę nauczycielem. Jako młody chłopak zakochałem się  
w siatkówce. Rozpocząłem treningi w klubie MKSR w Pyskowicach. Swoje życie 
podporządkowałem grze w siatkówkę i w przyszłości chciałem zostać trenerem tej dyscypliny. 
Dlatego aplikowałem na Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, którą ukończyłem 
z wyróżnieniem jako trener II klasy piłki siatkowej. Ponad 20 lat temu rozpocząłem pracę  
w Szkole Podstawowej nr w Pyskowicach jako nauczyciel wuefu. 

3. Kim chciał Pan być będąc dzieckiem? 

Jako dziecko, pewnie chciałem być każdym, ale moja mama zawsze mi powtarzała „Pamiętaj, 

bądź dobrym człowiekiem” i chyba tak się stało 😉 

4. Czy lubił Pan pracę w szkole? 

Tak. Praca w szkole dawała mi wiele satysfakcji. Bardzo lubiłem pracę z dziećmi i młodzieżą, 
kiedy mogłem przekazać im moja wiedzę z różnych dyscyplin sportowych. Nauczyć ich 
nowych umiejętności, tak aby czerpali dużo radości z uprawiania sportu. Byli zdrowi  
i uśmiechnięci. 

5. Dlaczego został Pan dyrektorem i jak się Panu pracowało na tym stanowisku? 

Dyrektorem zostałem, bo chciałem mieć wpływ na przyszłość naszych uczniów. Zaplanować 
ich edukację na najwyższym poziomie. Zadbać o szkołę, o jej wyposażenie, tak aby nasi 
uczniowie mogli się w niej czuć miło i bezpiecznie. 

Praca dyrektora nie jest łatwa. Dyrektor ma wiele obowiązków. Jest odpowiedzialny za 
wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły. Zawsze podchodziłem do swojej pracy  
z zaangażowaniem, a do ludzi z życzliwością. Dzięki temu udało mi się stworzyć w szkole 
przyjemną atmosferę. 

6. Czy miał Pan ulubioną klasę? 

Wszystkie klasy były „moje ulubione”. Nigdy ich nie porównywałem. Każda była 
niepowtarzalna i unikatowa. Będąc wychowawcą na pewno więcej czasu poświęcałem swojej 
klasie, organizując imprezy, wycieczki i inne wydarzenia klasowe. 

7. Najlepsze Pana wspomnienie związane ze szkołą to… 

Kiedyś jedna klasa zwracała się do mnie „Tato”. To było bardzo miłe i pozostanie 
wspomnieniem dzięki któremu zawsze się uśmiecham. W prezencie od mojej klasy otrzymałem 
koszulkę z nadrukiem „Najlepszy Tata na świecie”. 



8. Czy pamięta Pan największe sukcesy uczniów? 

Największy sportowym sukcesem naszych uczniów, był udział w zawodach piłki siatkowej 
szkół gimnazjalnych na szczeblu wojewódzkim. Byliśmy zwykłymi chłopakami, w zwykłej 
szkole, ale z niezwykle wielkim sercem do gry w siatkówkę. Pokonując wszystkie szczeble 
rozgrywek, awansowaliśmy do finału wojewódzkiego, w którym zdobyliśmy brązowy medal 
mistrzostw śląska. To był wielki sukces i zasługa wszystkich zawodników naszej drużyny  
i oczywiście trenera. Co pozostanie na zawsze w mojej pamięci. 

9. Jaki kolor Pan lubi? 

Całe moje życie jest kolorowe. Jestem z natury optymistą. Uwielbiam naturę, czyli kolor 
zielony – kolor życia i nadziei. Szczególnie wczesną wiosną, kiedy wszystko budzi się do życia. 
Pachnie świeżo skoszoną trawą i wiosennym deszczem. Aż energia rozpiera od środka. 

10. Czy ma Pan lub miał jakieś zwierzątka?  

Mam czarnego kota – dachowca. Wabi się „Czkawka”. Jestem zodiakalnym lwem, więc 
jesteśmy bardzo podobni. Obaj lubimy pieszczoty… 

11. Z czego był Pan najbardziej zadowolony pracując w szkole? 

Przez 20 lat wiele było powodów do radości. Założyliśmy ogród roślin górskich i egzotycznych. 
Zrobiliśmy boisko do siatkówki plażowej, które z powodzeniem zamieniliśmy na plac zabaw 
dla dzieci. Wykonaliśmy projekt zielonej pracowni i pozyskaliśmy środki na jej utworzenie. 
Wyremontowaliśmy szkołę oraz basen. Otworzyliśmy oddziały przedszkolne w szkole, ale to 
tylko rzeczy. Najbardziej jest mi miło, kiedy po latach spotykam swoich absolwentów  
w sklepie, czy na ulicy i wspominamy wspólnie spędzone chwile w naszej szkole. To chyba 
najwspanialsze, że mogłem się zapisać w historii czyjegoś życia. Mam nadzieję, że pozytywnie. 

12. Czy lubi Pan placki? 

Jacek - placek. Ha, ha. Uwielbiam placki ziemniaczane z gulaszem po zbójecku. Mniam. 

13. Dlaczego odszedł Pan ze szkoły? 

Sprawa jest dość ciekawa. Zapragnąłem uprawiać triathlon. Dowiedziałem się, że jeden z moich 
byłych uczniów, Michał Komsta, trenuje w profesjonalnej grupie TriDivision Triathlon Team. 
Umówiłem się na spotkanie, aby dołączyć do drużyny i zacząć treningi. W trakcie rozmowy  
o sporcie, Michał zaproponował mi stanowisko dyrektora zarządzającego w jednej ze spółek 
firmy Komsta. Potraktowałem to trochę jak żart, ale kiedy zaczęliśmy rozmawiać na poważnie, 
sytuacja zrobiła się bardzo ciekawa. Zawsze lubiłem wyzwania. I tak zamiast triathlonisty 
zostałem dyrektorem zarządzającym w zakładzie produkującym stolarkę aluminiową firmy 
Komsta. Z czego do dzisiaj bardzo się cieszę. 

 

Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy Pana i życzymy zdrowia i zadowolenia z życia. 

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich moich absolwentów i wszystkich pracowników 
szkoły. 100 LAT!!!  

 



 









 


