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Autoreferat o przebiegu pracy zawodowej
Po ukończeniu studiów geograficznych w zakresie kartografii na UMCS-ie w Lublinie i uzyskaniu w dniu 9 stycznia 1971 roku tytułu magistra zamierzałam podjąć (atrakcyjną wówczas dla
mnie) pracę terenowo-kameralną w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Geodezji i Kartografii.
Ze względów rodzinnych musiałam jednak pracę terenowo-kameralną odłożyć na później i
ograniczyć się do wykonywania prac zlecanych mi przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS
w Lublinie. Wkrótce okazało się, że w przyszłości moim powołaniem będzie praca z młodzieżą.
Już w roku 1972 zostałam tymczasowo (od początku lutego do końca kwietnia) zatrudniona
w Technikum Mechanicznym w Świdniku w zastępstwie za nauczyciela przebywającego na
zwolnieniu lekarskim. Stałą pracę w charakterze nauczyciela geografii i języka rosyjskiego podjęłam 01.09.1972 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Milejowie. W celu podwyższenia swoich
kwalifikacji w zakresie języka obcego w 1973 roku wzięłam udział w Centralnym Kursie dla nauczycieli języka rosyjskiego z wyższym wykształceniem z udziałem wykładowców rosyjskich
zorganizowanym na podstawie zarządzenia Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, który ukończyłam z oceną ogólną pozytywną.
Za porozumieniem stron w grudniu 1978 roku zostałam zatrudniona w Zespole Szkół
Technicznych w Świdniku w charakterze nauczyciela geografii oraz wychowawcy młodzieży
w szkolnym internacie. Od 1 września 1978 roku przez dwa kolejne lata nauczałam geografii
oraz pełniłam również funkcję kierownika internatu. Od 01.09.1981r. pracowałam już tylko jako
dyplomowany nauczyciel geografii, ochrony i kształtowania środowiska oraz języka rosyjskiego.
W roku szkolnym 1985/86, w ramach doskonalenia zawodowego, ukończyłam roczne Studium
Ekologii i Ochrony Środowiska zorganizowane przez Instytut Kształcenia Nauczycieli ODN
w Lublinie. W wyniku ukończenia tego Studium oraz w/w Centralnego Kursu z języka rosyjskiego nabyłam w pełni prawo do nauczania trzech przedmiotów.
Przez wszystkie lata mojej pracy zawodowej szczególnie geografia cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród maturzystów i zwykle wybierali ten przedmiot do zdawania na maturze, a wielu z nich nawet jako kierunek studiów. W związku z tym starałam się solidnie przygotować ich do egzaminu maturalnego w ramach bezpłatnych zajęć fakultatywnych. Ochrona środowiska również miała duże „wzięcie”. Wielu uczniów brało udział w szkolnej Olimpiadzie Ekologicznej I stopnia i trzech z nich zakwalifikowało się do Olimpiady Okręgowej w Lublinie, a nawet
(co mnie mile zaskoczyło) dwóch uczniów z 5-cio letniego Technikum Mechanicznego wybrało
sobie tematy na prace dyplomowe z tego przedmiotu.
Obowiązkiem moim, jako nauczyciela geografii, było również organizowanie szkolnych
wycieczek krajoznawczych, które poszerzały wiedzę geograficzną o poszczególnych regionach
naszego kraju oraz integrowały młodzież. Oprócz pracy dydaktycznej dużą satysfakcję dawała
mi praca wychowawcza z uczniami na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych - przez wiele lat byłam jedną z opiekunek Samorządu Szkolnego. Podczas całej mojej pracy zawodowej w ZST
oraz (po zmianie nazwy Szkoły) w PCEZ im. Zygmunta Puławskiego zawsze pełniłam funkcję
wychowawcy klasy (niekiedy jednocześnie dwu klas). Od grudnia 1998 roku przeszłam na emeryturę, ale jeszcze do czerwca 2002 roku nauczałam geografii oraz przez pierwsze dwa lata
w dalszym ciągu pełniłam funkcję wychowawcy klasy. W ZST i PCEZ im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku przepracowałam łącznie 24 lata.
Wybór zawodu nauczyciela (początkowo przeze mnie nie planowanego) nieoczekiwanie
okazał się bardzo trafnym, gdyż praca z młodzieżą dawała mi dużo satysfakcji i przyczyniła się
do zachowania pogody ducha i optymizmu po dziś dzień.
Pozdrawiam wszystkich moich Wychowanków oraz Koleżanki i Kolegów z pracy.

