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Chyba każdy z nas słyszał o Dniu Nauczyciela.  
Dokładniej rzecz ujmując, jest to Dzień Edukacji Naro-
dowej obchodzony  w Polsce 14 października 
(Światowy Dzień Nauczyciela pod patronatem  
UNESCO obchodzony jest 5 października.) Mogliby-
śmy podać tu definicję, genezę i inne fakty związane  
z formalną częścią tego święta, ale nasza szkolna  
gazetka ma za zadanie nie tylko edukować,  
ale i bawić. Zapomnijmy więc na moment o sztywnych 
zasadach, dajmy się ponieść emocjom i fantazji! 
 
Skupmy się na królach i królowych tego ,,balu'' – nau-
czycielach. Każdy z nas ma o nich inną opinię, subiek-
tywne odczucia związane z wykonywaną pracą,  
funkcją jaką pełnią w szkole, a także zachowaniem  
i charakterem. Mimo tego, polscy uczniowie (a także 
dorośli – przecież oni też kiedyś chodzili do szkoły (: ) mają utarte opinie związane z poszczególnymi 
przedstawicielami grona pedagogicznego  
i przebiegiem lekcji przeprowadzanych przez nich. Dziś spróbujemy je przybliżyć. 
 
 
PAN/PANI OD MATEMATYKI 
Gwar licznych rozmów, śmiech, rzucanie papierkami – wszystko zamiera, gdy do klasy wchodzi  
nauczyciel matematyki. Zdaje się słyszeć szepty modlitwy: ,,tylko nie ja, tylko nie ja...'', śmiech zamie-
nia się w łkanie, papierki giną zaciskane w spoconych dłoniach zdenerwowanych uczniów. ,,Kto dziś 
pójdzie do tablicy?'' - przelatuje przez myśl. Pan/pani lawiruje palcem między numerami w dzienniku, 
napięcie wzrasta.... Nagle podnosi wzrok i strzelając z oczu laserami wybiera swoją ofiarę. Schema-
tyczny nauczyciel matematyki właśnie w tym momencie rozpoczyna tortury - zamiast słów z jego ust 
wypływa potok liczb i niezrozumiały zlepek liter. Uczeń nieuodporniony na ataki Władcy Królowej  
Nauk ginie bezlitośnie obciążony zdaniami typu: ,,Jak można tego nie rozumieć?''. 
 
PAN/PANI OD JĘZYKA POLSKIEGO 
Gdyby Słowacki był raperem, a Mickiewicz pisałby na niego dissy (utwory wyśmiewające i poniżające 
twórczość oraz osobowość innego rapera) to zapewne miejsca przy ławkach na lekcji  polskiego byłyby 
zajęte co do jednego. Komu chciałoby się uczyć gramatyki albo analizować dzieła literackie?  
Odpowiedź jest jednoznaczna – pan/pani uczący/a naszego ojczystego języka jest wytworem dziwnej 
wyobraźni i zajmuje cenny czas na niepotrzebne rzeczy, zapewne nosi okulary i tylko czyha na  
potknięcie ucznia w interpunkcji albo wykrycie jego nieznajomości dzieł literatury polskiej, które prze-
cież ,,każdy Polak musi znać”. Rozprawki, analizy poezji, testy gramatyczne – to jego/jej ulubiona 
broń przeciwko bezbronnym uczniom. 
 
PAN/PANI OD HISTORII 
Daty, daty, daty – stosy dat i wydarzeń z nimi związanych to narzędzie tortur, którego używa ten  
nauczyciel. Dni przy nim mijają spokojnie, dopóki nie wyciągnie asa z rękawa – kartkówki, klasówki 
lub co gorsza zaproszenia do odpowiedzi przy tablicy. Wiedza o przeszłości jest bardzo ważna,  
ale historyk uważa, że musimy wiedzieć co działo się 28 grudnia 1643 roku o godzinie 14.47.  
Dokładność w podawaniu wydarzeń nic nieznaczących dla naszego teraźniejszego życia to rzecz, która 
jest najbardziej nielubiana spośród cech pana/pani od historii. Zresztą pytanie ,,Po co mi historia?'' 
pada na lekcji częściej niż ,,Ile jeszcze do końca?''. 
 
PAN/PANI OD FIZYKI 
Włosy roztrzepane jak po uderzeniu pioruna, zmarszczki ,,myśliciela'', okulary ze szkłami grubymi na 
centymetr, ciężka, czarna teczka z papierami – tak wyobraża sobie tego nauczyciela większość 
uczniów. To człowiek nieszkodliwy, ale naiwny – uważa, że ktoś rozumie to co pisze na tablicy. 
 

 

 

Dzień Nauczyciela z przymrużeniem oka! ;) 
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PAN/PANI OD CHEMII 
Uczniowie są przygotowani na szalone eksperymenty, ekscytujące wybuchy, przeżarte kwasem ławki  
i odkrywanie świata chemii. Brzmi ładnie, prawda? Rozczarowują się już po pierwszych paru lekcjach  
z tym nauczycielem. ,,Nie mamy materiałów do eksperymentów'', ,,To zbyt niebezpieczne'', ,,Nie mamy na 
to czasu'' to tylko nieliczne z odzywek typu ''szach-mat'' na nurtujące pytania, kiedy będą robić coś  
fascynującego i nietuzinkowego. Razem z nimi uczniowie otrzymują ,,porywające'' wzory do ,,wykucia'' na 
pamięć i masę ćwiczeń, których i tak nie potrafią wykonać. 
 
PAN/PANI OD BIOLOGII 
Katowanie uczniów dziwnymi nazwami niebrzmiącymi ani trochę po polsku to ulubiona czynność tego  
nauczyciela. Fascynuje go/ją każda część roślinki i wszystkie inne drobne rzeczy, z których składa się 
świat. Śpiące na ławkach głowy budzą się gdy jest mowa o człowieku, lecz jedynie na chwilę, bo właśnie 
pan/pani od biologii zaczyna mówić o budowie skóry warstwa po warstwie... 
 
PAN/PANI OD GEOGRAFII 
Geografia to dla uczniów po prostu stosy map i nazw miejsc, które będą musieli pamiętać.  
Sprytny nauczyciel tego przedmiotu będzie co lekcja odpytywał stojących przed mapą i czekających jak na 
skazanie uczniów, którzy od początku wiedzieli, że ich to czeka. 
 
PAN/PANI OD WOSU 
Przyznajmy to – wszyscy Polacy to wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie polityki (kłamstwo powta-
rzane wiele razy, staje się prawdą (; ). Żadne ze spotkań towarzyskich nie obejdzie się bez tego tematu, 
dlatego uczniowie patrzą krzywo na bezbronnego nauczyciela, który próbuje wbić im do głów konkretną 
wiedzę na ten temat. Schematycznie to typ nudziarza, którego życie kręci się jedynie wokół wiedzy  
o społeczeństwie. 
 
PAN/PANI OD JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
Podobnie jak z matematyką, większość uczniów tak oto wyobraża sobie tego nauczyciela: osoba, która 
wyprostowana jak żołnierz, wchodzi do klasy; badawczym wzrokiem obejmuje wszystko i siada  
na swoim miejscu. Decyduje czy załatwić kogoś odpowiedzią ustną czy kartkówką. Nie zna litości i każe 
czytać tekst w języku brzmiącym jak wypowiedź dyktatora. Nawet ,,motylek'' po lekcji niemieckiego to 
już nie cieplutkie, miłe słówko, a ,,der Schmetterling''. 
 
PAN/PANI OD JĘZYKA  ANGIELSKIEGO 
Nauczyciel ten zachowuje się jakby od samego rana ze wszystkimi rozmawiał tylko i wyłącznie  
po angielsku. Głównie nie jest kojarzony z niebezpieczeństwem, ale tylko dlatego, że angielski wydaje 
się prosty. Szesnaście czasów? Łatwizna! Pan/pani tylko czeka abyś napisał opowiadanie albo  
opis obrazka, wtedy już nie jest tak kolorowo. 
 
PAN/PANI OD INFORMATYKI 
Siedzący we flanelowej koszuli w kratę i okularach z czarnymi, grubymi oprawkami, nauczyciel infor-
matyki jest spokojny i potrafi wszystko co jest związane z elektroniką. Zanudza zadaniami z programu 
Excel, robieniem prezentacji, a w końcu i tak mówi ci, że mogłeś się bardziej postarać – w końcu on 
zrobiłby to lepiej. To nic, że w pracę włożyłeś wszystkie swoje siły – liczy się efekt. 
 
PAN/PANI OD WF-U 
Dorośli myślą, że ich dzieci przyswajają na lekcji wychowania fizycznego nowe i przydatne umiejętno-
ści, ale uczniowie znają prawdę. Głównie robią słodkie oczka i grają w to co chcą. A co ma zrobić  
biedny nauczyciel wf-u? Wie, że w końcu przyjdzie im zaliczyć parę ,,prostych, drobnych ćwiczeń'' 
 i uśmiecha się szatańsko pod nosem. 
 
Drodzy Czytelnicy, to tylko schematy, które tak naprawdę mijają się z prawdą. Każdy jest inny,  
a nauczyciel to też człowiek. Może mieć gorszy dzień albo przysłowiowego ,,lenia''. Dajmy mu szan-
sę. Uczcijmy godnie to święto, bo mówiąc szczerze, kim bylibyśmy bez nauczycieli? Uśmiechnijcie 
się więc i nie zapomnijcie o podziękowaniach dla  

całego grona pedagogicznego, które przez cały rok pracuje by przekazać nam swoją 
wiedzę. Szkolne Koło Dziennikarskie pozdrawia wszystkich nauczycieli z Kołłątaja  
i życzy wytrwałości w pracy i życiu, uśmiechu na twarzy i spokoju ducha. Dziękuje-
my za wszystko! 
                                                                                                                                                                     Paulina Kasan-
der 

 
Paulina Kasander 
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mgr Marek Koziorowski 

„Z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej życzyłbym 

sobie, żeby wam tutaj jak 

najlepiej się wiodło, żeby 

wam się w szkole podo-

bało, bo przede wszyst-

kim uczniowie stanowią 

szkołę. Natomiast jeśli 

chodzi o moją skromną osobę i całe grono 

pedagogiczne, myślę że wszystkim nam 

leży na sercu wasze dobro i najbardziej 

będziemy zadowoleni, kiedy wy będziecie 

zadowoleni.  

A stanie się to, gdy będziecie realizowali 

to, co zaplanowaliście- edukację w techni-

kum czy w szkole zawodowej na wybra-

nym kierunku.” Pan dyrektor podkreślił 

także, że najbardziej cieszy go , gdy mło-

dzież systematyczne uczestniczy w zaję-

ciach, aktywne przygotowuje się do zajęć , 

zdobywa dobre oceny i zdaje egzaminy ma-

turalne oraz zawodowe.  

mgr Joanna Sobieraj 

„Życzę sobie, wszystkim nauczy-

cielom i pracownikom spokojnej 

pracy i przyjaznej atmosfery, 

uśmiechu uczniów i postępów  

w nauce. Najważniejsze jest  

by współpraca nauczycieli  

z uczniami przebiegała jak  

najlepiej, abyśmy się wzajemnie 

od siebie uczyli. By nigdy nau-

czycielom nie brakło cierpliwości do uczniów.” 

mgr Artur Zacłona 

„Przede wszystkim życzyłbym sobie dużo siły, wytrwałości w perspektywie 

mojej dalszej kariery zawodowej, która będzie trwać przynajmniej  

do 67 roku życia. Poza tym życzyłbym sobie żeby się niewiele zmieniło,  

to znaczy aby praca dawała mi radość, nie była tak bardzo męcząca,  

żeby młodzież tak jak do tej pory była radosna, wesoła, nie sprawiająca 

zbyt wielu kłopotów.  I jeszcze raz dużo, dużo zdrowia.  

I PIENIĄŻKÓW !!!” 

Mgr Jolanta Cudanowska 

Rozmowa rozpoczęła się od krzyku 

„aaaaaaaaaaaaaaaa!!!” Nie wiemy, czy oznaczał 

on radość czy też  

przerażenie??? 

 

Następnie pani Cuda-

nowska powiedziała: 

„Życzyłabym sobie  

i całemu gronu wzajem-

nej życzliwości, szacun-

ku oraz dużo wzajemne-

go zrozumienia.” 

 

mgr inż. Małgorzata Piątek 
 

„Przede wszystkim 
życzę dużo radości 
i satysfakcji z pra-
cy i osiągnięć 
uczniów. Szczegól-
ne życzenia dla 
wszystkich nauczy-
cieli przedmiotów 
zawodowych .”  

Pani pedagog mgr Elżbieta Gawrońska 

„Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę koleżan-

kom i kolegom nauczycielom satyswakcji z rozwija-

nia uczniowskich pasji i talentów. Niech codzienna 

praca przynosi radość i sprzyja samorealizacji. Ży-

czę optymistycznego nastawienia w każdym dniu 

pracy.” 
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Sklepiki szkolne na cenzurowanym 

 

„Zadbałam o to, żebyście w poważnym i dojrzałym  
wieku nie byli, mówiąc potocznie, "grubaskami"... „  

Czy aby na pewno Pani Premier ma rację? Czy wycofanie 
„śmieciowego jedzenia” ze sklepików szkolnych przyniesie  
pożądany efekt? 

 

Rozpoczęła się prawdziwa rewolucja żywieniowa!  

We wrześniu weszły w życie przepisy określające, jakie 

produkty będzie można sprzedawać i serwować dzieciom 

w szkołach. Znikną chipsy, napoje gazowane, bułki  

słodkie. Wszystko, co powoduje nadwagę i otyłość.  

Ich miejsce ma zająć zdrowa żywność Już od początku 

września w ofercie sklepików można znaleźć świeże  

kanapki, sałatki, wafle ryżowe a także owoce i soki. 

 

 

 

 
NASZA SONDA: 90 % młodzieży nie chce zmian w sklepikach! 

Dlaczego ? Młodzież z naszej szkoły stwierdziła, że wycofywanie dotychczasowego asorty-
mentu nie ma sensu, ponieważ w innych sklepach i supermarketach można zakupić 
wszystko, czego zapragniemy.  A przecież „zakazany owoc smakuje najlepiej”. Uczniowie 
są oburzeni, że ich-głównych zainteresowanych, nikt nie pytał o zdanie. 

GŁOS W SPRAWIE (zabiera 

uczennica naszej szkoły) 

Co sądzisz o nowej ustawie doty-

czącej usunięcia ze sklepików  

niezdrowej żywności ? 

-Myślę że jest to całkiem dobry pomysł, 

lecz powinien on dotyczyć  głownie  

oddziałów przedszkolnych, szkół pod-

stawowych oraz gimnazjów. 

A co ze szkołami ponadgimnazjal-

nymi ? 

-Odpowiedź jest oczywista, nikt nie  

namówi pełnoletnich uczniów do zmian, 

gdy sami mogą decydować o swoim 

życiu. 

OBIEKTYWNIE: 

 Zjadając paczkę chipsów , do-

starczasz organizmowi ok. 800 

kcal. 

 Duża porcja frytek dostarcza 

ok. 480 kcal. 

 Wymarzony Big Mac to ok. 510 

kcal 

 

Dojrzałe jabłko to tylko 70 kcal 

100 g soku pomidorowego dostarcza 17 

kcal 

Kubeczek jogurtu natural-

nego to zaledwie 110 kcal 
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Po 15 latach od ukończenia Liceum Zawodowego  

w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja ponownie przekroczyła 

próg naszej szkoły. Teraz już jako dojrzała kobieta, wrażliwa na los 

innych, chętna do pomocy. 

Aleksandra Kalińska (Kubiczek) od trzech lat jest  

koordynatorką akcji Szlachetna Paczka organizow anej 

na terenie Zawiercia i najbliższych okolic. Kieruje grupą dwudzie-

stu wolontariuszy, działając w myśl zasady „ w życiu powinno się  

pomagać każdemu, kogo się spotka i kto tej pomocy potrzebuje”. 

 

Ile czasu zajmuje praca w akcji Szlachetna Paczka? 

Praca koordynatora rozpoczyna się w sierpniu udziałem w 

dwóch szkoleniach. Potem  

następuje okres tworzenia grupy wolontariuszy i poszukiwania adresów osób, dla których 

będą przygotowywane paczki. Akcja kończy się finałem w okolicy Mikołajek. 

 

Jak przebiega proces rekrutacji wolontariuszy Szlachetnej Paczki? 

We wrześniu rusza nabór poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej na stronie interneto-

wej „SzP”. Czekamy na osoby pełnoletnie pragnące pomagać nie dla korzyści materialnych, 

lecz z potrzeby serca. Następnie odbywają się spotkania z koordynatorami, którzy dokonują 

ostatecznego wyboru. Wolontariusze odbywają szkolenia, które maja ich przygotować do 

weryfikacji przydzielonych rodzin/osób. Każdy wolontariusz opiekuje się maksymalnie 

trzema zakwalifikowanymi rodzinami. 

 

Na czym polega praca wolontariusza? 

Wolontariusze odwiedzają zgłoszone osoby w celu rozpoznania sytuacji życiowej i material-

nej. Wprowadzają opis podopiecznych do systemu, aby koordynator mógł dokonać kolejnej 

selekcji i przesłać dane do systemu ogólnopolskiego. Ostatecznie opis rodziny/osoby trafia 

na stronę internetową Szlachetnej Paczki, oczywiście pod zmienionymi imionami i nazwi-

skami. Wówczas wolontariusze spotykają się z darczyńcami w celu omówienia szczegółów i 

udzielenia wskazówek dotyczących 

przygotowania paczki.  

 

W jaki sposób przebiega groma-

dzenie adresów rodzin i osób  

potrzebujących pomocy? 

Rodziny nie mogą zgłaszać się same. 

Adresy pozyskiwane są najczęściej  

z hospicjów, MOPS-u, szkół i podob-

nych instytucji.  



S t r .  7  2 0 1 4 / 2 0 1 5 ,  n u m e r  7  ( 3 5 )  

Jakie rodziny/osoby są odrzucane? 

To najczęściej osoby prezentujące postawę roszczeniową, które same doprowadziły do złej 

sytuacji materialnej. Dlatego wolontariusze muszą dość szczegółowo i wnikliwie analizo-

wać konkretne sytuacje i przypadki. Nie można np. odrzucić rodziny, widząc nowoczesny 

telewizor w mieszkaniu. Sytuacja człowieka zmienia się niejednokrotnie z dnia na dzień,  

a ów telewizor częstokroć jest „oknem na świat” dla kogoś chorego. Bo Szlachetna Paczka 

to „mądra pomoc”, która ma być bodźcem do działania i zmian.  

 

Czy darczyńcy mają kontakt z obdarowywanymi osobami? 

Raczej nie. Rodziny rzadko zgadzają się na wizytę w dniu dostarczania paczki.  

Wstydzą się swojej sytuacji, warunków, w jakich mieszkają.  

 

Jak wygląda grudniowy finał akcji? 

Wszystko odbywa się w miejscu nazywanym „magazynem”. Tutaj przez dwa dni  

spotykają się wolontariusze, darczyńcy przywożą paczki, wokół rozlega się melodia kolęd. 

Jest dużo uśmiechu, serdeczności i oczywiście łez wzruszenia. Ja, podobnie jak Jurek 

Owsiak, tracę głos, a atmosfera jest niepowtarzalna. 

 

Czy przystępując do projektu, przewidywała Pani taki 

sukces działań w Zawierciu? 

Nie myślałam co będzie dalej, ale działałam spontanicznie  

i zgodnie z planem. Bardzo pomogła mi rodzina, a pierwszymi 

wolontariuszami byli moi znajomi. W trakcie tych trzech lat  

usłyszałam także wiele negatywnych opinii na temat mojej  

działalności. Nie przejmuję się tym jednak, bo wygłaszają  

je ludzie, którzy sami nie pomagają innym. 

 

I jeszcze pytanie o pomysłodawcę projektu-czy poznała 

Pani księdza Jacka Wiosnę? 

Tak, spotkałam księdza na szkoleniu w Krakowie. To skromny, 

przeciętny człowiek. Pierwszy raz zorganizował paczkę dla  

bezdomnych 15 lat temu. 

 

I na podsumowanie proszę nam opowiedzieć,  

czym jest dla pani udział w akcji „Szlachetna Paczka”? 

Dla mnie jest to przede wszystkim spotkanie z drugim  

człowiekiem. Spotkanie, które pełni rolę wsparcia, pomocy  

psychologicznej i rozbudzenia nadziei na lepsze jutro.  

Poprzez udział w projekcie człowiek staje się lepszym dzięki temu, 

czego się nauczył i docenia wszystko, co posiada. W ubiegłym  

roku usiadłam do Wigilii z poczuciem spokoju i zadowolenia, 

gdyż dzięki naszym działaniom 47 rodzin z powiatu  

zawierciańskiego mogło godnie spędzić święta Bożego  

Narodzenia. 

 

Projekt „Szlachetna Paczka" 
realizowany jest już od 15 lat. 
Jest to przedsięwzięcie o cha-
rakterze ogólnopolskim łączące 
działania setek tysięcy osób. 
Udział w akcji polega na wybra-
niu konkretnej potrzebującej 
rodziny z dostępnej bazy,  
zgromadzeniu niezbędnych  
artykułów i dostarczeniu paczki 
do wyznaczonego punktu. 
Wszystkie działania odbywają 
się przy wsparciu wolontariusza 
opiekującego się rodziną.  
Szczególny charakter akcji  
polega na tym, że gromadząc 
dary, odpowiadamy na konkret-
ne potrzeby danych osób. 
W paczkach może znaleźć się 
wszystko: żywność, środki czy-
stości, odzież, sprzęt AGD, przy-
bory szkolne czy zabawki.  
Darczyńcy nie tylko pomagają 
najbardziej potrzebującym,  
ale często spełniają ich najwięk-
sze marzenia. 
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Czy wiesz, że wystarczy poświęcić 
swojemu ciału  tylko 30 minut dzien-
nie ? 
Oto kilka prostych ćwiczeń, które  
możesz wykonać w domu. Już po  
miesiącu zobaczysz pierwsze efekty. 
 
 

Najlepszy efekt uzyskasz jeśli ograniczysz stopniowo 
spożywanie pustych kalorii a wprowadzisz  
do swojej diety zdrowe mięso, nabiał,  
warzywa i owoce. 
 
Oto kilka propozycji na poszczególne partie ciała. 

Teoria wszystkiego, reż. James Marsh (2014) 

Nie jest to ani łzawy romans, ani nudna i przytłacza-

jąca biografia wielkiego naukowca. Nie zgadzam się 

także z przeczytaną gdzieś opinią, iż po obejrzeniu 

przydługiego filmu ma się poczucie straconego cza-

su. Ja w trakcie dwóch godzin poznałam człowieka, 

który uczy się żyć z bezlitosną chorobą nie pozosta-

wiającą ani cienia nadziei na wyzdrowienie. Świado-

mość przyszłości jest tym bardziej przytłaczająca, że 

Stephen Hawking potrafi używać swojego mózgu,  

a wszystko wskazuje na to, iż tylko ten organ jego 

ciała pozostanie w pełni sprawny. Film powstał na 

podstawie książki Jane Hawking „Podróż ku  

nieskończoności. Moje 

życie ze Stephenem”.  

Zobaczcie jak ważna  

w życiu jest obecność dru-

giego człowieka, który ko-

cha, wspiera i pozostaje 

przyjacielem na zawsze. 

Zobaczcie jak trudne jest 

życie u boku ambitnego, 

genialnego człowieka. 

 

Wszystkim, którzy są wiel-

bicielami czytania książek 

lub tym, którzy chcą zacząć 

przygodę z książką polecam 

jedną z powieści Agnieszki 

Lingas –  

Łoniewskiej pt. Brudny 

świat. Naw et jeśli nie  

jesteście stałymi gośćmi 

biblioteki to przyznam, że 

naprawdę warto się tam 

udać. Jest to jak na razie 

pierwsza, ale na pewno nie 

ostatnia książka tej autorki, 

którą przeczytam. Polecam 

ją, ponieważ podoba mi się sposób w jaki Lingas-

Łoniewska ukazuje głównych bohaterów- Tommy'ego 

wokalistę zespołu rockowego i autorkę tekstów piosenek 

Kati Russell. Przedstawia też wzrastające miedzy nimi 

uczucie miłości. Mogłabym się „przyczepić” do przewidy-

walności fabuły, ale, co tam . Urzekła mnie metamorfoza 

Toma spowodowana  

wpływem drugiej osoby. Czy to naprawdę możliwe?  

Przekonajcie się o tym, czytając książkę polskiej pisarki. 
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